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Позиція

Спортивний гарт

Заступник 
голови районної ради                    

Л.Хруставка

Голова 
райдержадміністрації
в.шЕПЕта

Оголошення
у неділю, 29 червня, на площі Героїв Євромай-

дану м. Чорткова проходитимуть заходи з на-
годи Дня конституції україни.

Буде відправлена поминальна панахида за 
українців, які загинули, захищаючи права та 
свободи громадян, територіальну цілісність, 
суверенітет і конституційний лад в україні.

Поч. о 12-й год. 30 хв.

Оргкомітет

У неділю – День молоді

Щиро вітаємо, дорогі друзі!
Для кожної людини молодість – неповторна та хви-

лююча пора. Й знаменним є те, що саме у розпалі літа 
Україна відзначає найоптимістичніше, найбадьоріше 
свято всіх, хто відчуває себе молодим не лише за ві-
ком, а й душею. 

Молодь завжди була, є і буде тим рушієм історії, 
авангардом, який не хоче миритися зі сумними реалі-
ями сьогодення, а впевнено та невідступно діє, утвер-
джується, долаючи, здавалось би, непоборні перепони 
часу, щоби змінити світ на краще. 

Ісус увійшов у Єрусалим, знаючи, що йде на страж-
дання і смерть. Його вітали діти і молодь, адже щире 
серце, не зіпсуте брехнею та стереотипами, відгуку-
ється на Божий поклик і співає «Осанна!».  

Ось так і сучасність: сотні тисяч молодих українських 
сердець відгукнулись на Божий заклик і вийшли відсто-
ювати правду та справедливість. Пишаємося тим, що 
саме вкраїнська молодь першою виступила проти сва-
вілля корумпованої влади, стверджуючи всьому світо-
ві, що вона є незмінним важелем розвитку суспільства, 
його найбільш перспективною генерацією, яка може 
творити, й упевнені – ваші серця, ваш розум, молоде-
чий запал і ваша воля змінять нашу країну, створять 
світле, чисте, справедливе  майбутнє. 

Ви не відступились, коли вас лякали, били й вбива-
ли, ви не відступаєтеся й зараз, коли нелюди зазіхають 
на цілісність нашої держави; ви утвердили, що здатні 
плисти проти течії зла, брати на себе відповідальність 
і дивитися у вічі небезпеці.

Бажаємо нашій молоді незалежних думок і сил, щоби 
переможний фонтан ідей не вичерпував себе, а моло-
деча енергія творити надихала на великі звершення 
заради щасливого майбутнього нашої України. 

Будьте й надалі справедливими та непоборними. До-
сягайте успіхів і вірте – перемога не забариться! 

28 червня – День Конституції України

Шановні співвітчизники! 
28 червня 1996 року увійшло в історію нашої держави 

як День великого загальнонаціонального порозуміння та 
верховенства національних інтересів. Прийнята цього 
дня нова Конституція суверенної України викристалізу-
вала національну ідею, відобразила ментальність, волю 
та прагнення українського народу до власної національ-
ної державності. Та, на жаль, навіть найкраще виписана 
Конституція – це лише частина зробленої справи. Адже 
побудова держави потребує великої праці – праці нації за-
галом і кожного її громадянина зокрема. 

Прикро, та ми відзначаємо цей день не в святковому 
піднесеному настрої, а в глибокій тривозі за Україну та її 
майбутнє. Нав’язана нам війна ставить нас перед необхід-
ністю захисту держави, її кордонів та Конституції. 

Всі ми прагнемо, щоби задекларовані права стали ре-
альністю. Коли кожен громадянин України відчує, що його 
життя, здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
дійсно визнані найвищою цінністю, тоді ми зможемо з гор-
дістю заявити: Україна стала демократичною державою. 
Нехай же демократичні засади, що були закріплені цим 
надзвичайно важливим документом, стануть реаліями 
нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця 
кожного громадянина. 

Тож наберімося терпіння та віри у те, що українці жити-
муть в країні, яку з гордістю називатимуть конституційно 
розвиненою та правовою європейською державою, і день 
– 28 червня – буде всенародним святом.  Будьмо разом у 
процесі побудови справжнього, незавуальованого демо-
кратичного громадянського суспільства. 

Від усього серця бажаємо всім українцям миру, міцно-
го здоров’я, добробуту, затишку в кожному домі, мудрості 
та далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та 
нових звершень заради реалізації принципів Основного 
Закону нашої Батьківщини – народовладдя, гуманізму та 
законності. 

«Не раз ми ходили 
в дорогу...»

Минулої неділі ХХIV районні спортивні ігри Чортківщини приймало найбільше село нашого району й області – 
Біла – переможець попередніх змагань. вони збіглися в часі зі ще однією помітною подією в житті села – відкриттям 

оновленого спортивного комплексу «Чемпіон», який став базою для проведення ігор. 
а присвячені були 100-річчю створення січового стрілецтва і 95-й річниці Чортківської офензиви.

Олімпійський день у Білій

Уже давно подібні змагання не бачили такої кількості поважних 
гостей, на які завітали: народний депутат України Іван Стойко, в. о. 
голови Тернопільського обласного відділення Національного олімпій-
ського комітету Віталій Ігнатенко, голова райдержадміністрації  Віктор 
Шепета, заступник голови районної ради Любомир Хруставка, приві-
тавши учасників ігор та уболівальників команд. Кожен із них у своєму 
виступі згадав про непрості доленосні події, які відбувалися й досі 
відбуваються у нашій державі, тож вшанували хвилиною мовчання 
героїв Небесної сотні й усіх, хто загинув у боротьбі за демократичний 
розвиток і територіальну цілісність України. 

У рамках Олімпійського дня В.Ігнатенко вручив усім спортив-
ним сім`ям, які брали участь у змаганнях, подарунки, а Білівсько-

му сільському голові Володимиру Шматьку за активну підтримку 
сільського спорту – футбольні м’ячі. Останній також удостоївся 
Почесної Грамоти за перемогу в традиційному щорічному конкур-
сі «Найкращий населений пункт із благоустрою та громадського 
порядку в Чортківському районі у 2013 році» від заступника го-
лови районної ради Л.Хруставки. Як підтвердження сказаному – 
оновлений спортивний комплекс, де з`явилися нові споруди, зо-
крема майданчик для малечі, проводиться освітлення стадіону, 
зроблено огорожу тощо. Він став справжньою окрасою села, а 
самих ігор – люди, яких того дня зібралося дуже багато, аби по-
вболівати за спортсменів-аматорів.

(Закінчення на 6-й стор.)

Читайте на 3-й стор.
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На часі2

27 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 04.48. Захід – 21.13. Іменини святкують Мефодій, Мстислав
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Відповідальна за випуск Тетяна ЛяКУш

Вітання На захист Вітчизни

Минулого тижня в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» у с. Росохач побував координатор обласного ресурсного 
центру громад Ігор Стефанів та районні координатори Тетяна Яблонь і 
Равіль Гафаров. Координатори проекту та представники підрядної ор-
ганізації, громадської організації «Мрія», сільський голова Віктор Ба-
сістий обговорили можливість завершення частини робіт з перекриття 
приміщення, в якому розташовано амбулаторію сімейної практики та 
сільську раду, ряд організаційних моментів та отримали консультації 
щодо правильного оформлення документації.

Варто зазначити, що перед впровадженням в дію проекту в селі було 
проведено опитування. За результатами опитування проблемою № 1 
для Росохача визначено капітальний ремонт амбулаторії, який, як му-
дрі господарі, сільчани вирішили розпочати з даху.

(За інф. веб-сайту Чортківської районної ради)

Шановні краяни!
Координаційна рада національно-демократичних партій та 

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

Висловлюємо впевненість, що громадська злагода – найважли-
віше досягнення нашого суспільства – стане запорукою позитивних 
змін у державі і сприятиме якнайшвидшому розвитку її економіки.

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

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

Добра справа

Пріоритети села Росохач

У райдержадміністрації
Чергова апаратна нарада при голові райдержадміністрації 

В.Шепеті відбулася у вівторок, 24 червня. З-поміж запрошених 
на неї були присутні куратор району від обласної ради – голо-
ва її бюджетної комісії О.Стадник, заступник голови районної 
ради Л.Хруставка, міський голова М.Вербіцький.

Головним питанням наради було про додаткову потребу в 
коштах на виплату заробітної плати та енергоносії до кінця 
поточного року і вжиті заходи щодо економії коштів та до-
даткових джерел надходжень з метою забезпечення виплат 
заробітної плати, про що доповідали начальник відділу куль-
тури, туризму, національностей та релігій РДА Г.Чайківська, 
начальник відділу освіти РДА І.Гулька; головний лікар райлі-
карні Р.Чортківський, головний лікар комунального районно-
го центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
Я.Ратушняк, начальник управління соціального захисту на-
селення райдержадміністрації В.Цвєтков, директор РЦФЗН 
«Спорт для всіх» В.Нагірний та директор дитячо-юнацької 
спортивної школи В.Градовий. З цього приводу заступник на-
чальника райфінуправління О.Криницька зазначила, що зага-
лом додаткова потреба району в коштах складає 5 млн. 655 
тис. грн. – на заробітну плату та 1 млн. 475 тис. грн. – на енер-
гоносії; разом дефіцит коштів складає 7 млн. 130 тис. Відтак 
керівник району В.Шепета дав доручення усім розпорядникам 
неухильно виконувати заходи з економного та раціонального 
використання бюджетних коштів, дотримуватися режиму їх 
жорсткої економії, посилити фінансово-бюджетну дисциплі-
ну, а фінансовому управлінню РДА – підготувати та подати в 
облдержадміністрацію обґрунтовану довідку щодо додаткової 
потреби в коштах для фінансування потреб району. 

Крім цього, про деякі питання надання адміністративних по-
слуг органами виконавчої влади через Центр надання адміні-
стративних послуг проінформувала присутніх його директор 
І.Шевчук. Про кількість невитребуваних паїв на території ра-
йону та вжиті відділом Держземагентства заходи щодо змен-
шення їх кількості, а також про наявність вільних земель за-
пасу, резерву та можливість їх використання проінформував 
начальник відділу Держземагентства у Чортківському районі 
Л.Хом’як. Ряд керівників районних управлінь проінформували 
про виконання протокольних доручень голови райдержадміні-
страції, даних на попередніх нарадах.

На виконання вимог Закону України «Про охорону дитин-
ства», Факультативного протоколу до Конвенції про права 
дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах служба у 
справах дітей Чортківської районної державної адміністрації, 
враховуючи події, які мають місце у східних регіонах Украї-
ни, особливо щодо втягнення дітей у збройні конфлікти та з 
метою створення ефективного механізму забезпечення їхніх 
прав і законних інтересів, просить батьків подбати про захист 
своїх дітей під час бойових дій, що точаться на теренах на-
шої країни, а також попередити вербування та використання 
дітей воєнізованими або збройними формуваннями.

служба у справах дітей райдержадміністрації

Служба у справах дітей інформує
Втягнення дітей у збройні 

конфлікти неприпустиме!

У своєму зверненні до учасників 
зборів районний військовий комісар 
полковник Л.Підручний наголосив на 
необхідності пригадати та вдосконалю-
вати військову справу, особливо в час 

військової агресії з боку Росії. Активіст 
О.Барна звернув увагу на те, що народ 
скинув режим Януковича, а ми зараз 
повинні стати на захист ідей Майдану, 
України та своїх родин, бо це наш чоло-

вічий і громадянський обов’язок. 
Найчисельнішою була команда с. Бич-

ківці під керівництвом сільського голови 
В.Драбинястого. За сприяння командира 
військового гарнізону А.Вівсяного військо-
ві інструктори М.Луцик, В.Махно та І.Гевко 
проводили заняття із розбирання та зби-
рання автомата Калашникова. Військовий 
керівник державного медичного коледжу 
Р.Побуринний ознайомлював присутніх із 
видами сучасної зброї, засобами пошуку 
мін. Інструктор ТСОУ М.Кіт пригадав сіль-
чанам навики вправної стрільби та разом 
із активістом І.Лейбаком проводили зма-
гання зі стрільби з пневматичної гвинтів-
ки. Лікар відділення швидкої допомоги 
Д.Правіцький та завідувач Звиняцької 
лікарської амбулаторії М.Старик прове-
ли практичні навчання із надання першої 
медичної допомоги при пораненнях, пе-
реломах та реанімації. Також активістами 
було проведено із присутніми чоловіками 
навчальні вправи з метання гранати Ф-1 
та пошук замаскованих умовних мін з до-
помогою міношукача. Заняття були завер-
шені приготовленою в польових умовах 
юшкою та смачною вечерею. 

Важко у навчанні, зате легко в бою
Недавно активістами «Громадського майдану» під керівництвом в.Павлишина було організовано військові 

одноденні збори для жителів сіл звиняцького куща на березі ставу, що у лісі біля с. Бичківці. 
відкриття відбулося під спів учасниками Державного Гімну україни та спільної молитви. 

Спростування
У публікації в газеті «Голос народу» 

за № 24 (8466) від 6 червня ц. р.  «У ти-
хому болоті чорти водяться, або Тиха 
вода греблі рве» за підписом ГО «Гро-
мадський майдан» було надруковано, 
що «…За словами очевидців, на місці 
злочину були помічені співробітники 
СБУ, які були напідпитку, вели себе 

по-хамськи та відмовились продемон-
струвати документи. Місцеві говорили, 
що вони «кришують» цей злочинний 
бізнес…». Дані факти були подані че-
рез неправильне трактування інфор-
мації, одержаної зі слів очевидців, за 
що приносимо свої вибачення. Сама ж 
присутність працівників СБУ підтвер-

джена в зверненні лісничого Білецького 
лісництва до депутата Тернопільської 
обласної ради Стадника О.М. та у статті 
«Коли від риби пахне смаленим…» у га-
зеті «Вільне життя плюс» (№37 (15565) 
від 21 травня 2014 р. ).

Чортківська рГО «Громадський 
Майдан»

У неділю, 22 червня, відбулася зустріч 
Президента України П.Порошенка із ак-
тивістами Майдану. На зустрічі було за-
дано ряд важливих запитань, зокрема 
щодо ситуації на Сході, критеріїв фор-
мування влади, правоохоронної систе-
ми, люстрації тощо. 

Тимчасове припинення вогню на Схо-
ді Президент пояснив необхідністю на-
дати мирному населенню можливість 
покинути зону АТО та показати світу 
бажання влади до мирного врегулю-
вання конфлікту, що не сприймається 
терористами, виходячи із їх односто-
ронніх обстрілів позицій Збройних сил 
України. 

Президент звернув увагу на те, що 
учасники Майдану будуть основою у 
створенні правоохоронної системи, яка 
прогнила на Сході та зрадила народ, 

Україну. Своє призначення В.Яреми на 
посаду Генерального прокурора Укра-
їни П.Порошенко мотивував тим, що в 
системі Генеральної прокуратури немає 
незалежних прокурорів, всі пов’язані, 
а тому змінити цей орган зможе тіль-
ки людина зі сторони, яка з ними не 
пов’язана і порядна, яким він і бачить 
В.Ярему.  Активісти запропонували 
Президенту заснувати інститут полі-
тичного трибуналу, котрий дав би змогу 
усувати від влади політичні сили та їх 
представників, які не дотрималися сво-
їх передвиборних обіцянок, нехтують 
волевиявленням народу та скомпро-
ментували себе в очах громадськості.  
І якщо із Партією регіонів і комуністами 
все зрозуміло, то  активісти Майдану 
просили звернути особливу увагу на 
недопущення до державних посад всіх 

тих представників нібито національно-
демократичних сил, котрі прийшли до 
влади і посіли посади завдячуючи пе-
ремозі народу у 2005 р., але котрі своєю 
діяльністю скомпрометували себе, вла-
ду та звели нанівець ідеї Помаранчевої 
революції, та тих випадкових осіб, які 
отримали високе крісло після перемоги 
цього Майдану всупереч волі народу, за 
політичними квотами та «рекомендація-
ми». На це Президент України запевнив 
активістів Майдану, що призначення 
чиновників буде відбуватися за принци-
пами їх порядності, професійності, па-
тріотизму, а не за партійними квотами 
чи рекомендаціями політиків, бо тільки 
разом з народом у тісній співпраці з 
громадами можна побороти найбільше 
наше зло –  корупцію та повністю зміни-
ти всю систему влади.

З перших уст 

Зустріч Президента з активістами Майдану

співголови координаційної ради 
національно-демократичних 
партій та громадських 
організацій району

Олександр СтепаненкО
Іван ВІВат

Богдан Батринчук
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Філософія моралі

У поминальні дні, перед Великоднем та іншими святами, зазви-
чай християни прибирають могили померлих, наводять порядок 
біля них, прикрашають їх штучними квітами й вінками. І тут розпо-
чинається те, на що хотілось би звернути увагу. Свідомі християни 
й громадяни загалом, у котрих із совістю все в порядку, весь не-
потріб (пластикові квіти, вінки, скошену траву) після прибирання 
виносять у відповідне місце і знищують. Проте не всі так чинять. 
Чи через свою невихованість, чи із-за байдужості – викидають не-
потріб біля огорожі, на огорожу або в кращому випадку – за неї. 
Дуже прикро споглядати таке непривабливе видовище. 

Дивує, чому люди так вчиняють, чому дбають лише про по-
рядок біля могил свої рідних? Адже забезпечувати охайний 
стан місць спочинку близьких нам людей – обов`язок, спіль-
ний для всіх. Можливо, потрібно прислухатись до звернень 
священиків не прикрашати могили штучними квітами та він-
ками, котрі з часом перетворюються на купи сміття. Можливо, 
краще оздоблювати місця поховання не мертвими, а живими 
квітами, які нагадуватимуть родині про життя вічне.

Тож подбаймо спільно, всією громадою, про належний стан місць 
поховання, про їхній естетичний вигляд. Не робімо з кладовища 
сміттєзвалище. А взагалі найкращим виявом нашої скорботи буде 
щира молитва за упокій душ тих, хто відійшов у вічність. Частіше 
навідуймось до могил наших рідних і близьких, щиро молімося, не 
забуваймо зірвати бур`яни, що деколи «прикрашають» їхні могили. 
Дуже прикро споглядати по-сусідству з охайно прибраними місця-
ми поховань могили, зарослі бур`янами.

Павло шМата, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

с. Кривеньке

* * *
Прямісінько «в тему» до цієї публікації лучиться й фото-

інформація, подана до редакції «Голосу народу» колишньою 
завідувачкою стаціонарного відділення територіального цен-
тру з обслуговування самотніх людей Геріатрії у Пробіжні Ган-
ною Середою: ось у такому стані, поміж високих бур`янів, пе-
ребувають нині могили мешканців відділення, котрі відійшли 
у вічність, бо їх ніхто не доглядає...

Так і наша Україна вела багато визвольних воєн за свою не-
залежність, відколи втратила державність через незгоду між 
князівствами, з чого й користалися сусіди. І відтоді постійно 
наша нація повставала, маючи лише одну мету: відновити 
власну державність та незалежність. Було козацтво – слав-
не лицарство, гайдамацтво, січове стрілецтво і найбільша 
сила – Українська Повстанська Армія, армія без держави, 
яка показала всьому світові незламність духу й непереборну 
силу та устремління, жертовність заради відновлення неза-
лежності. В усі ці періоди гинули воїни, гинуло багато кращих 
синів і доньок нашої матері України.

Зробив вступ для того, що хочу далі сказати. І кажу це з 
болем у серці про нашу з вами байдужість, про нашу минув-
шину, зрошену кров`ю. Наразі хочу повести мову про могили 
січових стрільців, бо такого блюзнірства, такої зневаги до на-
ших героїв немає, напевно, в цілому світі. Не вдаватимусь 
описувати, хто, яка нація зробила чи інтенсивно відшукує 
місця захоронень своїх полеглих воїнів. У Львові та й у нас в 
Чорткові чужоземці створили гідну данину нашим політичним 
супротивникам на відповідному історичному етапі. А поряд із 
тим у Закарпатті й Буковині, та й по всій Україні могили на-
ших національних героїв чекають на впорядкування. Сумно й 
лячно споглядати занедбані поховання січових стрільців по-
ряд із упорядкованими могилами тих же польських «орлят». 

Пригадаймо: на початку нашої незалежності, в дев`яності 
роки минулого століття, спостерігався потужний порив до 
відновлення всього українського. Та цей запал як скоро роз-
горівся, так скоро й згас. Могили розвалюються, позарос-
тали бур`янами і не спостерігається національна гординя за 
своє рідне, українське. На початку дев`яностих «проводирі» 
виголошували палкі промови про націю, героїзм, билися в 
груди, голосно засвідчуючи свою відданість Україні-неньці. 
А діставши пост (течку), геть забули все, що обіцяли. Обіця-
ли ж дуже багато. Та, як бачимо, це було лише лукавство чи 
вміння вибороти собі місце біля корита. І ставали до влади 
колишні комуністи, а нині – їхні діти, яким байдуже до сво-
го народу, національних звичаїв, бо їх батьки зрадили своїм 
одноплемінникам, записавшись до сатанинської організації, 
яка нищила все, що хоч чимось могло нагадувати українське 
чи християнське. Так і виховувались нинішні керівники при 
владі – в таких родинах, де не було й зараз немає нічого 
українського, лише панує думка, як втриматись при кориті. 
Багато колишніх комуністів, аби догодити сатанинській владі, 
йшли на всіляку підлість і найперше знищували наші святині: 
хрести, церкви, каплички – це було їх так зване «хрещення» 
на посвяту в комуністи.

Але пройшов час, комуна впала і що видумаєте? Вони пер-
ші стали «авангардом», б`ючи себе в груди. Та так сильно, що 
аж чути було, як ребра похрустують. У такий спосіб переко-
нували, що найпалкіше люблять «матеньку Україну», що ні-
коли, мовляв, не зраджували своєму народові, а в комуністи 
йшли, бо того вимагав час, бо не дістали би роботи за фа-

хом. Але деякі й без фахової підготовки керували бригадами, 
фермами, цехами. Вони божились, що не зрікались церкви, 
хоча й не ходили до храмів, мовляв, аби не втратити роботу 
(читай – корито). Дітей хрестили в церкві, як і всі люди (і це 
правдиво), правда, таємно, десь в іншій місцевості. Ось такі 
то «перекінчики» нами керують, а тепер вже й їхні діти, і для 
них байдужі наші святині, могили наших героїв.

У нас на Тернопільщині, відколи маємо Україну, влада була 
і є «національна», але жоден із керівників і пальцем об па-
лець не вдарив, щоби увіковічнити минувшину. Наведу такий 
приклад. Пані Марія Штепа опікується могилою родича Тара-
са Шевченка, який загинув у Першу світову війну і похований 
у с. Ромашівка. На тій могилі був дерев`яний хрест, який з 
часом зогнив, і вона просила то в одного, то в другого багача 
(бізнесмена) помочі. Я теж хотів у цьому допомогти і звернув-
ся до депутата Верховної Ради (на той час), аби він допоміг. 
При моїй пропозиції під час розмови поставити хрест за його 
кошт він навіть до мене не обізвався. А тепер в обласній га-
зеті, майже в кожному номері, друкує свої роздуми про честь 
і совість нації.

Звертаюсь до всієї чортківської громади: примусьмо вла-
ду працювати на ідею українства або проженім бездарних 
«діячів» і цим самим продемонструймо власне «я». Любім 
себе – свою Україну. Хочу завершити словами поета Павла 
Грабовського: «Не раз ми ходили в дорогу...». Добробут на-
родний та воля – то наша найперша засада.

Ігор сЛОНОвсЬкИЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

«Не раз ми ходили в дорогу...»
Із давніх-давен, відколи люди з родів й общин об`єднувались у велелюддя, тобто в націю, відтоді й мусіли 
оборонятись від інших таких же угруповань. Обороняли свої пасовища, землю, яку засівали й обробляли, 

свої ліси й борті (колодні вулики), а також своїх жон, дітей та онуків. Обороняли свої цінності, які виробляла 
громада. в часи лихоліття ставали на прю з ворогом не тільки навчені володіти зброєю воїни, а й усі, хто лиш 

міг тримати в руках меч чи лук. відривались від рала хлібороби, ковалі, кравці, чоботарі, гончарі, кожем`яки і 
весь простий люд – всі вставали на захист своєї отчої землі. Багато не поверталось з ратного поля захисників, 

оплакували матері своїх синів, жони – чоловіків, сестри – братів, дівчата наречених...

Не робіть з кладовища сміттєзвалище! 
розмова про кладовища, оздоблення могил, вшанування місць поховання не раз мала місце 

на сторінках нашої газети. Проте, на жаль, у цьому питанні в нас не все в порядку. 

Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована 
у житловому приміщенні, звертається із заявою до управ-
ління соціального захисту населення за місцем реєстрації 
та надає довідку про склад зареєстрованих у житловому 
приміщенні (будинку) осіб, а також довідки про доходи 
кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні 
(крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги), та 
пред’являє паспорт.

Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, серед-
ньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців 
не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, 
що визначається як сума прожиткових мінімумів для кож-
ного члена сім’ї відповідно до його належності до основних 
соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї 
включаються особи, які зареєстровані у житловому примі-
щенні (будинку).

Компенсація розраховується як різниця між розміром 
плати за вказані послуги в межах норм споживання (з ура-
хуванням пільг і субсидії) після підвищення цін і тарифів 
на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я 
сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги. При цьому за-
стосовується норма володіння чи користування загальною 
площею житла та норми споживання комунальних послуг, 
із урахуванням яких призначається субсидія.

Підприємства, що надають комунальні послуги (газо-
постачання, централізоване опалення та централізоване 
постачання гарячої води), на запит органів соціального за-
хисту населення подають у п’ятиденний строк із дня над-
ходження запиту інформацію про: 

– середньомісячний розмір плати за фактично спожиті 
комунальні послуги у межах норм споживання (з ураху-
ванням пільг і субсидій, які надавалися відповідно до за-
конодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги – 
окремо для опалювального та неопалювального періоду;

– розмір плати за комунальні послуги, виходячи з фактич-
ного обсягу середньомісячного споживання комунальних 
послуг у попередньому періоді у межах норм споживання 
(з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законо-
давства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги – 
окремо для опалювального та неопалювального періодів.

Компенсація розраховується з місяця звернення за її на-
данням до завершення опалювального періоду 2014-2015 
років. Розмір призначеної компенсації щомісяця перерахо-
вується підприємствам, що надають комунальні послуги, і 
зараховується на особові рахунки заявника.

Після прийняття рішення про надання компенсації 
управління соціального захисту населення інформує про 
це заявника шляхом надсилання повідомлення, в якому 
зазначається розмір компенсації та період надання такої 
компенсації.

Для одержання компенсації сім’я має сплачувати свою 
частину платежу за комунальні послуги, в іншому випадку 
– надання компенсації припиняється.

Особливі умови призначення компенсацій:
1. При призначенні компенсації не враховується майно-

вий стан сім’ї, як це здійснюється при призначенні житлової 
субсидії, зокрема:

– наявність у володінні (користуванні) більш ніж одного 
житлового приміщення, більш ніж двох транспортних засо-
бів;

– здача в найм або оренду житлового приміщення;
– наявність додаткових незадекларованих джерел для 

існування;
– купівля майна, товарів, оплату послуг на суму понад 10 

прожиткових мінімумів.
2. При розрахунку компенсації застосовуються норма 

володіння чи користування загальною площею житла та 
норми споживання комунальних послуг, із урахуванням 
яких призначається субсидія. Призначення компенсації на 
загальну/збільшену понад норму площу житла не передба-
чено.

3. Компенсація призначається виходячи з середніх обся-
гів споживання послуг за попередній період і не перерахо-
вується відповідно до фактично спожитих обсягів послуг.

володимир ЦвЄткОв, 
начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації

Соціальна підтримка 
малозабезпечених сімей 

при оплаті житлово-
комунальних послуг

Із метою посилення соціального захисту населення 
в умовах підвищення цін тарифів на комунальні 

послуги урядом прийнято постанову кабінету 
Міністрів україни від 5 квітня ц. р. за № 83, 

якою передбачено запровадження нового 
виду допомоги на оплату комунальних послуг – 

компенсації додаткових витрат на оплату послуг 
газопостачання, централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води у зв’язку 
з підвищенням цін і тарифів на ці послуги 

(далі – компенсація).
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Суспільство4

Прийняття 28 червня 1996 року Основного Закону україни 
– конституції не тільки завершило складний п’ятирічний 

конституційний процес в україні, а й стало для українського 
народу подією доленосного значення. україна та її народ 

отримали довгостроковий правовий фундамент для 
динамічного цивілізованого розвитку в умовах соціального 

миру та громадянського спокою. 
Основний Закон для україни – це гарантія її незалежності, 

знаряддя реформаторської розбудови держави. 
Конституція може бути змінена лише в особливому, закріпленому 

нею порядку, відмінному від внесення змін до поточного законодав-
ства, а також упровадження динаміки розвитку конституційного про-
цесу, що дозволить своєчасно реагувати на конституційному рівні на 
об’єктивні потреби розвитку суспільства і держави.

Отже, ст. 154 розділу ХІІІ Конституції визначене коло суб’єктів кон-
ституційної ініціативи, яким дана можливість ставити питання про 
зміну положень Конституції України. До них відносяться Президент 
України і не менше 1/3 народних депутатів України від конституцій-
ного складу Верховної Ради України. Лише вони можуть вносити за-
конопроект про зміни в Конституцію України на розгляд Верховної 
Ради України.   

Далі Конституція України встановлює, що законопроект про вне-
сення змін до Конституції України попередньо повинна схвалити 
більшість конституційного складу Верховної Ради України. Тобто 
для схвалення законопроекту необхідно мати більшість голосів від 
загальної кількості народних депутатів, обраних до Верховної Ради 
України. З цього складу виключаються депутати, повноваження яких 
припинені у встановленому законом порядку, а також депутати, що 
вибули зі складу Верховної Ради України з будь-якої причини у мо-
мент схвалення. Після попереднього схвалення законопроект про 
внесення змін в Конституцію України вважається прийнятим, якщо 
на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього прого-
лосувало не менше 2/3 від конституційного складу Верховної Ради 
України.

 Все зазначене торкається розділів: II «Права, свободи і обов’язки 
людини й громадянина», IV «Верховна Рада України», V «Президент 
України», VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої вла-
ди», VII «Прокуратура», VIII «Правосуддя», IX «Територіальний устрій 
України», X «Автономна Республіка Крим, XI «Місцеве самоврядуван-
ня», XII «Конституційний Суд України», XIV «Заключні положення».

 З цього загального порядку внесення змін до Конституції України 
є виключення. Вони торкаються можливості внесення змін до розді-
лів І «Загальні положення»,  ІІІ «Вибори. Референдум» і XIII «Внесен-
ня змін до Конституції України». По-перше, суб’єктами конституційної 
ініціативи щодо подання до парламенту законопроектів про внесен-
ня змін в ці розділи є Президент України або не менше ніж 2/З від 
конституційного складу Верховної Ради України. По-друге, законо-
проект про внесення змін в ці розділи Конституції України подається 
до Верховної Ради України і приймається не менше ніж 2/3 від її кон-
ституційного складу. І, по-третє, він затверджується всеукраїнським 
референдумом, що призначається Президентом України, і лише 
після цього набуває чинності. Тобто Конституція України встановлює 
ще складніший порядок внесення змін в ті розділи, які складають її 
фундаментальну основу, а це, в свою чергу, повинно запобігти будь-
яким спробам зміни її сутності.

 Конституція України встановлює також, що повторне подання за-
конопроекту про внесення змін в розділи І, III і XIII з одного і того ж 
питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скли-
кання. 

В Конституції України задекларовано, що в неї можуть бути вне-
сені зміни, які передбачають:

1) скасування або обмеження прав і свобод людини й громадяни-
на. Це положення обумовлене тим, що в сучасних державах права і 
свободи людини й громадянина є непорушними і недоторканними, а 
тому, якщо законопроект, що змінює Конституцію, передбачає скасу-
вання або обмеження прав і свобод людини й громадянина, Верхо-
вна Рада зобов’язана його відхилити, а Конституцію залишити не-
змінною;

2) ліквідацію незалежності України. Остання проголошена ст. 1 
Конституції, де сказано, що Україна є суверенна, незалежна, демо-
кратична, соціальна і правова держава;

3) порушення територіальної цілісності України, що, в свою чергу, 
суперечить ст. 2 Конституції, згідно з якою територія України в межах 
існуючих кордонів цілісна і недоторканна.

 Конституція України не може бути змінена також в умовах військо-
вого або надзвичайного положення. Під останнім мається на увазі 
особливий правовий режим діяльності державних органів, органів 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасо-
во допускає обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод 
громадян, а також прав юридичних осіб, покладає на них додаткові 
обов’язки. Правовий режим надзвичайного стану направлений на 
дотримання безпеки громадян у разі стихійного лиха, аварій і ката-
строф, епідемій і епізоотій, а також на захист прав і свобод громадян, 
конституційного порядку під час масових порушень правопорядку, 
утворюючих загрозу життю і здоров’ю громадян, або спроби захо-
плення державної влади чи зміни конституційного ладу України на-
сильницьким шляхом.

Конституція встановлює, що законопроект про внесення змін до 
Конституції України, який розглядався Верховною Радою України і 
не був прийнятий, може бути представлений до парламенту повтор-
но, але не раніше ніж через рік з дня ухвалення рішення по цьому 
законопроекту. Тобто Конституція забороняє повторне подання до 
Верховної Ради одного і того ж законопроекту про внесення змін до 
неї, якщо Верховна Рада його вже розглядала і відхиляла, раніше ніж 
через рік з дня ухвалення рішення щодо цього законопроекту.

Конституцією України також передбачено, що Верховна Рада про-
тягом всього терміну своїх повноважень (чотирьох років) не може дві-
чі змінювати одні і ті ж положення Конституції України.

Всі законопроекти про внесення змін в Конституцію України роз-
глядаються Верховною Радою за наявності висновку Конституцій-
ного Суду України. Висновок останнього щодо конституційності за-
конопроекту є важливою юридичною гарантією проти можливості 
порушення Основного Закону. Без нього Верховна Рада не може 
прийняти законопроект до свого розгляду.

Ірина ЖИГуНОва, 
начальник районного управління юстиції

Нині ж митники забезпечують захист інтересів вітчизняного 
бізнесу на міжнародній арені, сприяння підвищенню інвестиційної 
привабливості національних підприємств для іноземних партне-
рів; чинять ефективну протидію контрабанді і порушенням митних 
правил; реалізовують приведення митних процедур до кращих 
європейських зразків. Так сформульовує сутність роботи ввірено-
го йому колективу начальник митного поста «Чортків» Тернопіль-
ської митниці, радник митної служби першого рангу Іван Беспо-
повцев (знімок вгорі).

Тут, побіля офісного приміщення на вул. Кн. В.Великого, 31 у 
Чорткові, в зоні митного контролю, щонайперше ми угледіли за 
роботою головного державного інспектора Івана Савківа власне 
в момент здійснення ним митних формальностей (знімок нижче). 
Перегодом почули й перелік найбільш активних суб`єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності суто по Чортківському району – то ЗАТ 
«Агропродукт», «Біллербек-Україна» перо-пухова фабрика, ДП 
«Чортківський комбінат хлібопродуктів», «Чортківське держав-
не лісове господарство», ТОВ «Євросмак», «Ваврик і Компанія», 
«Агрополіс», «Нива Біла», ПАП «Полівці», «Січ». Загалом же зона 
діяльності митного поста – то цілих шість районів: Чортківський, 
Гусятинський, Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Монасти-
риський, де сконцентровано кілька потужних підприємств, функ-
ціонування котрих пов`язане зі зовнішньо-економічною діяльніс-

тю. То насамперед агрохолдинг «Мрія», а також ТзОВ 
«Інтерформ-Захід», донедавна й Марилівське МПД ДП 
«Укрспирт» та ін.

До митного поста ми завітали у міжчассі помітних 
дат і подій, на чому наголошував у бесіді й очільник 
служби. Днем раніше календар виокремив, було, День 
державної служби України, а кількома днями потому, 
власне у день виходу номера районки в світ, мала під-
писуватися економічна частина Угоди про асоціацію 
України з ЄС. Поміж тими часовими позначками гро-
мадиться й день 25 червня, котрий певний час, із дня 
прийняття Закону «Про митну справу в Україні» 1991 
року, й був Днем митної служби України. Нинішнього 
року сталися деякі зміни: в Україні створено Державну 
фіскальну службу, яка займатиметься питаннями по-
даткової та митної політики, тож, як мовить Іван Беспо-
повцев, цілком можливо, що митники тепер матимуть 
за професійне свято день 21 травня, коли це й відбу-
лося. Та, як би там не було, є привід популяризувати 
читачам районки «приціл» такої служби, тож ми й не 
уникаємо його.

Знайомимося з митниками поосібно, а водночас – і 
зі структурою їх роботи. На одних із дверей – табличка 
«Прийом документів до митного формлення». Сюди 
заходять декларанти, митні брокери. Як розповідає 
начальник поста, тут було створено інформаційний термінал, од-
нак з плином часу, через стовідсоткове введення електронного 
декларування, потреба в ньому відпала. На стінах – інформаційні 
стенди, скринька «гарячої лінії» з питань митної справи. Навпро-
ти – архів. В кабінеті власне проведення митного оформлення 
знайомимося з державними інспекторами Аллою Гломбою та Ва-
силем Стасюком (знімки справа вгорі і внизу). При нагоді ви-
окремлюються й деякі цифри (аякже без них) – торік митним по-
стом перераховано до Держбюджету 140,37 млн. грн., від початку 
нинішнього – 35,16 млн. грн. Відповідно минулоріч оформлено 
митних декларацій 2975, а цьогоріч – 887.

– Оскільки ми йдемо до Євросоюзу, навряд чи збільшувати-
муться обсяги, – розмірковує вголос І.Беспоповцев. – Мабуть, 
зменшиться й штатна чисельність поста, бо декларування прова-
диться всуціль безконтактним методом, в електронному вигляді. 

Звісно, в бесіді з очільником митного поста, котрий на посаді 
майже шість років, а загалом в іпостасі митника цілих 22 (!), не 
можемо обминути останні політичні події – адже кого-кого, а ось 
таку службу вони ще й як зачіпають. 

– Тішить розуміння нашими громадянами, що митниця – це й 
пенсії, і зарплати, загалом соціальна сфера. Тепер, як правило, 
ще й, а може, насамперед – потреби армії, – констатує Іван Ана-
толійович. – Чи якось вплинули стосунки з Росією? – перепитує. 
– Скажемо так: це відчули в першу чергу підприємці, адже у нас 
йшов на Росію великий експорт м`яса, соків. Тепер того немає. 

– Що нас очікуватиме? – провадить далі. – Сподіваюсь, перегля-
датимуться ставки мита, можливо, поступово зменшуватимуться 

– це вирішуватиметься на рівні законодав-
чої бази. Гадаю, наша податкова система 
потроху адаптуватиметься до європейської. 
Можливо, й вітчизняна промисловість оби-
ратиме європейські стандарти. 

– Євросоюз обіцяє нам відкрити свої рин-
ки, надіємось, що «підростемо» до їх стан-
дарту, що наша продукція буде конкурен-
тоздатною, – то вже інспектор Алла Гломба. 
– Вони обіцяють нам пільгове оподаткуван-
ня, тобто, перспективи широкі, надіємось, 
реальність буде позитивна!

Не проминули ми в розмові й теми спон-
сорства – такий намір активно сповідують 
чортківські митники, раз у раз тішачи пода-
рунками то вихованців школи-інтернату, то 
дітей з багатодітних родин, то інвалідів. Од-
ноденний заробіток перераховували на ціль 

чи не найактуальнішу на часі – потреби української армії. Ведучи 
мову про специфіку роботи представників служби, ми загострили 
увагу на повсякчасному підтриманні фахового рівня. Виявляєть-
ся, митники упродовж року щонайменше тричі (!) складають екза-
мени чи тести на володіння знаннями відповідних законів (адже 
законодавча база постійно змінюється), різного роду норматив-
них актів тощо. Вимоги, звісно, високі, однак хіба ціль – гранично 
правильно оподаткувати й своєчасно перерахувати до бюджету 
так потрібні державі кошти не виправдовує методи її досягнення?

анна БЛаЖЕНкО
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ 

Митний пост наводить мости єднання
Етимологія слова «мито» прадавня... За днів Ісуса термін «митник» стосувався юдеїв, котрі служили римській 
владі як збирачі податків у Палестині. всі інші народи повинні були платити їм данину, а вони – нікому, тож це 

поняття носило вкрай негативний відтінок. відтак термін «митий (мито)» згадується в документах 
з ХІІ століття: на русі він стягувався при перевезенні товарів через застави великих міст та селищ. 

тлумачення цього слова подає й Борис Грінченко у своєму «словнику...» в такий спосіб: «На славній україні 
всі козацькі торги заорандовали, да брали мито-промито: од возового по пів-золотого, од пішого пішениці

по три денежки мита брали».

Конституція України: порядок 
внесення змін до неї
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Осанна!

У 1914 році царська Росія захопила Галичину, на захист якої 
і виступили Січові Стрільці. Вони героїчно перемогли ворога на 
горі Маківці та Лисоні й вкрили себе невмирущою славою. По-
двиги стрілецтва оспівані в сотнях народних пісень, наприклад:

Росія! Росія! Де твої сини?
У горах Карпатах усі полягли.
Січові Стрільці завжди сповідували національну ідею побудо-

ви Української Соборної Держави.

Ось цій славній даті – 100-річчю січового стрілецтва та 95-літтю 
Чортківської офензиви і був присвячений концерт у Милівцях. На 
свято прийшли дорослі (хоч і дуже мало), діти та вчителі. При-
ємно було зустрічати бажаних гостей – вчителів та учнів школи 
сусіднього села Заболотівка. Всі вони по-святковому вдягнені, з 
піснями на устах, бадьоро крокували в гості. Це, звичайно, дуже 
приємно та зворушливо для всіх присутніх, створювало атмос-
феру дружби і вдячності.

Насамперед милівецькі школярі поклали квіти на могилу воя-
ків УПА, а потім, повернувшись до школи, словом і піснею про-
славили усусів, згадали їхні героїчні подвиги. З болем у серці та 
сльозами на очах глядачі поєднували події сторіччя, які, на жаль, 
так несподівано повторилися в наші дні, коли знову гинуть люди 
на своїй землі від куль підступного жорстокого ворога, котрий 
руйнує наші міста й села, вбиває наших воїнів та мирне населен-

ня. І знову – руїни... домовини...
Ножем краяла людські серця мелодія лемківської пісні-

реквієму «Плине кача по Тисині». А діти співали як соловейки. 
Одна пісня змінювала іншу якось природно й невимушено. Всі 
концертні номери відшліфовані, добре навчені, хоч підготовлені 
за надто короткий час. Уміють віддавати тепло своїх неспокійних 
сердець учителі Наталія Гут і Василь Пасєчко. Із вдячним словом 
до директора школи Богдана Скриника й організаторів концерту 

звернувся шанований у селі чоловік, ентузіаст добрих справ Да-
нило Пуляк, підкресливши важливість патріотичного виховання 
школярів і молоді на прикладах стрілецької й упівської слави та 
героїзму для відродження української нації.

Чомусь мені пригадалася казка Бориса Грінченка про криницю 
з живою водою, яку стереже лютий ворог – Змій і спалює всіх, хто 
тільки підходить до неї. Тож благаймо разом нашу долю:

О Доле! Героя з огнистим мечем,
Що вб`є того змія, пошли нам, благаю.
Хай воду чудовну живущим дощем
Розбриска по рідному краю.

Марія вИННИЧук, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» с. Милівці

Фото володимира ткаЧИка 

Історія України... Забуті імена, викресле-
ні з пам’яті цілі сторінки, зруйновані моги-
ли, поломані хрести, понищені церкви... Ми 
прагнули воскресити в пам’яті одну із забу-
тих сторінок нашої історії про Українських 
Січових Стрільців і Чортківську офензиву.

Хай мати не побачить смерті сина,
Хай дівчина не плаче за коханим,
Хай батько виростить дитину.
Хай прийде мир на нашу Україну!

Галина ОПИХаНа,
 староста гуртка «Юні історики» 

Шульганівської ЗОШ І – ІІ ст.

так відчуває себе Франка Михайлівна Грабець 
зі с. Чорнокінецька воля. вона ж – зв’язкова 

Бистрого на псевдо ружа. Бо ще й досі в серці 
горять слова молитви-клятви, яку придумав 
славний командир для молодого поповнення 

уПа: «україно, свята мати Героїв. 
Я вірю тобі, у твою святу Правду. Бо ти, 

пресвята, многостраждальна Мати, несеш 
великий тяжкий хрест, як ніс Ісус Христос. 

у п’ятницю Його били, у п’ятницю Його 
катували й у п’ятницю Його розіп’яли на хресті. 

І вмер він для нашого спасіння. україно моя, 
буду вірна тобі до кінця свого скону». І вона 
направду вірна своїй Батьківщині. відвага, 
безстрашність у боротьбі з окупантами 

рідної землі, як наслідок 15 років страченої у 
концтаборах на засланні молодості – усе заради 

її незалежності. І ось дочекалася – україна 
самостійна. та чи вільна? сподівається, що нині 

– уже так. 

Україна-ненька – ось як про державу говорить 
Франка Михайлівна, так навчила говорити про неї і 
маленького шестирічного правнука, котрий проживає 
в Красноярському краю в Росії. Яка гірка іронія: з тією 
далекою стороною пов`язала доля пані Франку і го-
рем, і радістю – там совіти скинули з поїзда і забили 
її тата, що разом із дружиною та донькою їхав відбу-
вати покарання за любов до України, там відбувала 
довголітнє заслання наша співрозмовниця і там же 
зараз її найрідніші – єдина донька Ганна, двоє онуків 
і правнук.

Щемить за рідну землю серце зараз, на 23-му 
році незалежності. Декламує старенька вірш, який 
пам’ятає ще з молодості і який, погодьтеся, не втра-
тив актуальності й тепер:

Сонце потемніло над нашою Україною,
Мати руки ломить над малою дитиною.
Тяжкої тривоги Вкраїна діждалась,
Сини молодії в бій повідправляла.
Пусткою все вкрило, 
                            куди глянеш оком, –
Неорані поля поросли осокою.
Лиш-но чорні орли по полю ганяють,
Полеглим героям очі видзьобають.
Нема кому вкрити молодеє тіло,
Ані запитати, що його боліло.
Мати не спитає, 
                       бо в тяжкій неволі,
А батько ся боре на бойовім полі.
Сестра одинока про брата не знає,
Бо сама по горах, по степах блукає.
Якби ж вона знала про брата розлуку,
Вона б не зважала на горе, на муку:
Бігла б через гори, бігла б через скали,
Бо їх було двоє, вони так кохались.
Назбирала б зілля, убрала би трунву,
В ленту синьо-жовту 
                   і хрест придбала б підписаний збоку.
Так твоя сестричка тобі би служила,
Та вона не знає, чи буде тя мила.
Обмиють тя роси і дощик дрібненький,
Обітре твої рани вітрець молоденький.
Хоч твоя могила – 
                           той камінь на полі,
Безсмертна твоя слава, 
                                  вкраїнський герою.

Оксана свИстуН
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

Ода Офензиві
(Пісенний текст)

Де хвиля шумлива Серетом іде, 
Де зелено червень буяє, 
Там Галицька Армія наступ веде, 
Від шляхти Чортків визволяє.
     До лав відчайдушних, 
                    відважних стрільців 
     Стають все нові добровольці. 
      У серці звитяга, гвинтівка в руці, 
      Козацькі сини – наші хлопці.
П-ів.
Усе поглинає, мов полум’я, час, 
Але, як любов незрадлива. 
Нескореним духом об’єднує нас 
Чортківська свята Офензива.
      Історія впише сторінки свої, 
      Але незабутньо, яскраво, 
      Щороку отам, де точились бої, 
      У мальвах цвіте наша слава!
Прийшла перемога жадана така, 
Героїв народ наш вітає, 
А курінь під проводом Дибуляка
Стрільця молодого ховає.
    Зоріють прощальні слова 
                              на вустах,
    – Хай буде Вкраїна щаслива! 
    Полинула в небо душа, 
                                 наче птах, 
    Лишилась повік Офензива.

раїса ОБшарсЬка

А ми тую стрілецькую славу збережемо...
сто років тому в Львові постала Бойова управа січових стрільців, головою якої був к.трильовський. 

Це був масовий рух української молоді, підготовлений у «Просвіті» та «січах».

«Від села до села стрілецька 
слава простяглась»

Протягом 17-18 червня 
в районі проводилася 

спортивно-патріотична естафета, 
присвячена 100-річчю 

створення січового стрілецтва 
та 95-й річниці Чортківської офензиви, 

в якій взяв участь і учнівсько-
педагогічний колектив 

шульганівської ЗОш І – ІІ ст. 

«Я ще й досі 
станична»
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Відпочинок за вибором Спортивний гарт

Нещодавно в Гусятині на базі місцевої ДЮСШ проходила 
чергова традиційна спартакіада працівників дитячо-юнацьких 
шкіл області. Як завше, у програму змагань було включено 
чотири дисципліни: волейбол, міні-футбол, настільний теніс 
і шахи. Як і кожного року, колектив нашої спортивної школи 
не залишився без призів. Впевнена та переконлива гра у міні-
футболі привела до переможної вершини – І місце. З таким же 
результатом мали б закінчитись і волейбольні баталії, але, як 
кажуть самі наставники, «сіли батарейки», тож у підсумку – ІІ 
місце. Крім цього, у змаганнях шахістів чортківчани теж про-
йшли у фінальну частину.

Команда тренерів Чортківської ДЮСШ нагороджена кубка-
ми і грамотами обласної профспілки працівників освіти та на-
уки й обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

Отож, варто підкреслити – молоде покоління має хороших 
наставників і приклад для наслідування, про що й говорять 
результати.

володимир шЕвЧук, 
заступник директора з навчально-тренувальної роботи 

Чортківської РК ДЮСШ

Перший місяць сонячного літа підходить 
до завершення, а сезон відпусток саме у розпалі. 

та куди поїхати відпочивати українцям цього року, 
якщо на кримських пляжах майорить не блакитно-

жовтий стяг, а російський триколор? Щодо цього ми 
звернулися до однієї з туристичних агенцій Чорткова. 

Варіант №1 – український/патріотичний. Окрім Крим-
ського півострова, ще 5 областей мають доступ до Чорного 
моря – Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська й 
Одеська. Та перші чотири варіанти, безсумнівно, повністю 
поступаються Криму в плані туристичної інфраструктури і 
клімату. Одеса ж на їхньому фоні виглядає доволі конкурен-
тоспроможною. У Південній Пальмірі, в розрахунку на те, 
що кримські туристи передислокуються до них, вже навіть 
порахували, що в змозі прийняти додаткових два мільйони 
відпочивальників! Та за інформацією, що надходить із Оде-
си, похвалитись великою кількістю туристів готельєри поки 
що не можуть. Працівник чортківської агенції підтверджує ці 
дані, запевняючи, що кількість охочих провести літній відпо-
чинок в Україні надзвичайно низька.

Варіант №2 – європейський/оптимальний. Європейські 
країни Чорногорія, Греція та Болгарія стають дедалі популяр-
нішими туристичними «точками» українців. Напевно, це най-
кращий варіант у категорії ціна/якість. У середньому, за тиж-
неве комфортне (мається на увазі «all inclusive») перебування 
у 3-зірковому болгарському готелі вам доведеться заплатити 
300-400 євро, у чорногорському та грецькому –  близько 500 
одиниць тієї ж валюти. Для порівняння, якщо ви таки наважи-
тесь поїхати у поки що російський Крим, вам доведеться роз-
прощатись із значно більшою сумою, при цьому не отримуючи 
й половини тих умов, котрі пропонують європейські країни. За 
словами туристичного агента Руслана Новака, цьогоріч Бол-
гарію обирають навіть затяті любителі відпочинку в Криму, ко-
трі по 5-10 років проводили відпустки на півострові. 

Варіант №3 – арабський/найдорожчий. Температура пові-
тря стабільно вище +35, ймовірність опадів – мінімальна, вда-
ле географічне розташування та розвинена інфраструктура. 
Саме завдяки цим факторам Туреччина та Єгипет вже давно 
вважаються одними із найрозкішніших курортних місць. Та за 
тижневий відпочинок у тих краях ваш гаманець спорожніє на 
700-800 євро, що в теперішній час є доволі великою сумою. 
Втім, якщо така цінова категорія вас задовольняє, то ніщо не 
завадить вашому відпочинку бути казковим. 

P.S. Якщо ж ви таки і наважитесь їхати відпочивати на анек-
сований Кримський півострів, то повинні розуміти, що вас там 
чекатиме: ви витратите значно більше коштів аніж у багатьох 
інших європейських туристичних країнах; про привітність ошу-
каних пропагандою кримчан до «бендерівців із Тернопільщи-
ни» годі й мріяти; нерідко зустрічатимуться таблички «вход на 
территорию базы по российским паспортам»; а якщо вируши-
те у подорож власним автомобілем, то у вас будуть всі шанси 
повернутися додому вже без нього. Тож добряче подумайте 
перед тим, як  визначитись із місцем для літньої відпустки, аби 
випадково не почати годувати армію держави-агресора. 

тарас ЗаЯЦЬ,
 студент ТНПУ ім. Гнатюка, 

спеціальність «Журналістика та інформація»

У зв’язку зі спортивними іграми Чортківщини черговий тур 
районної першості з футболу, як ми уже повідомляли, пере-
несено на резервний день, а ось п’ятий тур чемпіонату об-
ласті відбувся згідно з календарем. На жаль, у ньому ФСК 
«Чортків» зазнав найдошкульнішої поразки в цьому сезоні, 
поступившись у виїзному матчі ФК «Борщеву» з розгромним 

рахунком – 0:5, і посідає передостаннє місце в турнірній та-
блиці, випереджаючи тільки ФК «Козова», який знявся з пер-
шості. У інших матчах туру зафіксовані такі результати: ФК 
«Нива» Теребовля – ДЮСШ Тернопіль – 6:1; «Колос» Бучач 
– ФК «Бережани» – 0:1; ФК «Поділля-Агрон» Тернопільський 
р-н – ФК «Козова» – 3:0; «Дністер» Заліщики – вихідний.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Право підняти прапор змагань удостоїлися минулорічні пе-
реможці ігор серед спортивних сімей – сім`я Свиридів із Білої. 
В упертій боротьбі вони й цьогоріч вибороли перше місце. 
Друге – посіли Богдани з Джуринської Слобідки, а третє – 
Олійники з Бичківців.

Окрім цього виду, програма змагань включала ще сім дис-
циплін, де точилася не менш безкомпромісна боротьба. Так, 
у підтягуванні на перекладині не було рівних білівчанину 
Ярославу Махневичу, рекорд якого – 46 разів, нікому того дня 
не вдалося побити. Хоча Андрію Волянському з Пробіжни за-
бракло всього дві спроби. Почесну бронзу виборов Володи-
мир Бубель з Товстенького (34 рази).

Тріумфували господарі й у секторі змагань силачів – штов-
ханні гирі, де друге місце поділили між собою богатирі з Ягіль-
ниці і тієї ж Слобідки, а бронза дісталася команді скородян, 
де тон задавав сільський голова Михайло Шатковський.

Інтелектуали зійшлися у запеклих шашкових баталіях, 
які розгорнулися в місцевому будинку культури. Ім`я нового 
чемпіона району з шашок – Павло Мартинюк, котрий пред-
ставляв Джуринську Слобідку. Єдине призове (срібне) місце 
для Білобожниці виборов Степан Тимофій. А Євген Боднар зі 
Звиняча та Іван Марцинів із Бичківців поділили між собою 3-4 
сходинки п`єдесталу пошани.

А ось у змаганнях рукоборців не було рівних кремезним 
хлопцям із Синякового. До честі аматорів з цього мікрора-
йону міста, вони виставили команди у кожній дисципліні й у 
дебютних для себе іграх вибороли високе четверте загаль-
нокомандне місце. У фіналі – вони здолали Шманьківчики. 

А  бичківські аматори – неодноразові переможці району з 
армрестлінгу – цьогоріч вдовольнилися лише бронзою.

Найбільший ажіотаж у глядачів завше викликають змаган-
ня з перетягування каната. Не раз здавалося, що він ось-ось 
лусне від напруги в неймовірно дужих чоловічих руках. Тут у 
фіналі зійшлися білівські та слобідські козаки-богатирі – два 
головних фаворити змагань у командному заліку. Зовні не 
такі грізні на вигляд, як їхні з оголеним торсом візаві, госпо-
дарі на чолі зі своїм війтом В.Шматьком таки зуміли перетяг-
ти слобідчан.

Із самого ранку до пізнього вечора через велику кількість 
учасників (36 команд) тривала запекла боротьба на волей-
больних та міні-футбольних майданчиках, результати яких і 
визначили переможця ігор – команду Джуринської Слобідки 
(її доробок – 750 очок). Очолювані своїм колишнім односель-
чанином – безкорисливим ентузіастом і щирим меценатом 
спорту Іваном Блаженком, вони тріумфували і в першій, і  в 
другій дисципліні, декласувавши у фіналах відповідно Ско-
родинці й Пробіжну. Отож, наступного року слобідчанам зно-
ву, після річної перерви, випала честь приймати ігри. Друге 
місце посіло село Біла, відставши від переможця всього на 
17 пунктів (733 очки). «Бронза» – у Бичківців (624). Перемож-
цям і призерам було вручено пам`ятні кубки та призи від орга-
нізаторів змагань – РЦФЗН «Спорт для всіх» і ФСТ «Колос». 
Проте їм ніколи купатися у проміннях слави, адже вже цієї 
неділі доведеться захищати честь Чортківщини на обласних 
спортивних іграх у Великих Гаях. Тож побажаємо їм поверну-
тися звідти з новими звитягами. 

Любомир ГаБрусЬкИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

Олімпійський день у Білій

Футбольні матчі
Як Аргентина-Ямайка

Відпустка-2014, або Чим 
замінити окупований Крим?

Спартакіада

Досвід, клас, приклад…
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берімо приклад

У всіх на устах

«Ми свого часу об`єдналися в ОСББ і відтоді все робимо самі 
й за свій рахунок», – заявляє голова об`єднання співвласників 
багатоквартирного будинку № 2, що на вул. Шухевича, Іван Пе-
трович Лисак. І пояснює: «Наш дім було здано у 2001 р. у дуже 
поганому стані, бо його будували-добудовували роками, він за-
мокав, стіни розбирали і знову зводили. Працювала будівельна 
бригада зі солдатиків, а отже, й про високу професійність май-
стрів говорити важко. Але для нас, військових, він був як рятівна 
соломинка, адже отримати житло після стількох років служби 
вже й не сподівалися. Тому й за такий подарунок вдячні долі. 
Недоробок було багато, але від ЖеКу за шість років (з 2004-го, 
відколи стали на баланс у міськраді, до 2010-го – часу створен-
ня ОСББ) ніяких робіт у напрямку їх виправлення не було про-
ведено. На загальних зборах було вирішено від’єднуватися від 
ЖеКу й самим доглядати за своїм будинком. Головою обрали 
мене. Відтоді й організовую людей і роботу».

Іван Петрович каже, що голова ОСББ повинен поєднувати 
в собі три критерії: бути організатором, психологом й самому 

не лінуватися, подавати приклад. Скажемо 
впевнено, оглядаючи результати роботи, що 
в нашого співрозмовника усі вони наявні.

Хоча пан Лисак не хоче виокремлювати 
себе, бо переконаний, що лише гуртом мож-
на досягти успіху. «90 відсотків людей підтри-
мують усі наші починання, вносять свої про-
позиції, активно долучаються до їх втілення. 
Марійка Балик, Оксана Лаврик, Тетяна Віль-
гард (бухгалтер ОСББ) – мої перші помічниці. 
А які композиції придумує Оля Сандул! Оці от 
барвисті квіти – то її робота.

Чоловіки теж не пасуть задніх. Андрій Ба-
лик, Петро Мончуковський, Олександр Сах-
ненко: покличеш – завжди допоможуть».

Із задоволенням показує господар наслід-
ки спільної діяльності: залита обмостка на-
вколо всього будинку, викладені тротуарною 
плиткою доріжки й майданчики біля під’їздів 
(це теж самостійно, усіх навчив цій справі 
Роман Гайовський), залатаний дах, що проті-

кав, підведене світло у підвалах (110 В за технікою безпеки) та 
встановлений потужний ліхтар, що освітлює подвір`я… Багато 
зроблено, багато ще – у планах. От зараз ОСББ зібрало 4,5 
тис. грн. – і на ці гроші вже є застосування: криницю копати-
муть разом із мешканцями сусідніх двох будинків, бо часті пе-
ребої з водопостачанням, та й ту, що тече з кранів, не завжди 
можна назвати «життєдайною».

Доволі часто, більше чотирьох разів на рік, роблять на Шухе-
вича, 2 толоку, по-колишньому суботник. Для того, щоб чисто 
й затишно було у дворі, з цією метою й урни встановлено біля 
кожного під`їзду, закуплено газонокосарку. Прибиральниць не 
наймають, знову-таки самі за порядком слідкують. 

Просимо співрозмовника поділитися з нами та нашими чита-
чами суто фінансовими механізмами діяльності ОСББ. І він охо-
че відгукується на прохання – може, комусь буде корисно, захо-
чуть люди теж утворити об`єднання співвласників, то всі плюси й 
мінуси цієї справи на прикладі його будинку можна вивчити.

Отже, так. Щодо плюсів. Зі слів пана Лисака, за 1 кв. м у ЖеК 
беруть квартплату в розмірі 1,24 грн., а їхнє ОСББ встановило 
внески для утримання й прибудинкової території – 0,66 грн. за 
1 кв. м. Якщо в сумі, то за трикімнатну квартиру оплата стано-
вить 67,7 грн. на місяць. Це вдвічі менше, ніж у ЖеКу, а отже, 
відпадає питання пільг (і так вдвічі менше, ніж у державній 
конторі). Більшість жителів внески сплачує справно. Є й такі, 
що ще не живуть в своїх квартирах, але гроші на утримання 
будинку дають, бо розуміють необхідність. Хоча, як зауважує 
зітхаючи Іван Петрович, у стаді не без поганої вівці. Мешканці 
однієї квартири навідріз відмовляються платити, тому ОСББ 
готує документи в суд, бо як інакше вплинути на людей – не 
знають. Ось вам і мінуси випливли – недосконалість законів 
про ОСББ. Методи впливу на злісних неплатників, приватиза-
ція земельної ділянки, на якій стоїть будинок, та прибудинко-
вої території, й ряд інших – над ними законотворцям ще треба 
попрацювати. Але в цілому: «ОСББ – це дієво», – підсумовує 
Іван Лисак.

Оксана свИстуН
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

Про наявну в нашому місті кричущу несправедли-
вість й нерівність між його жителями редакцію пові-
домила Жанетта Петрівна Чернова. Жителька вулиці 
Петрушевича є інвалідом І групи, онкохвора, тому її 
надзвичайно турбує питання доїзду до її будинку за 
№ 1 через наявні аж дві перешкоди у вигляді шлаг-
баумів карети швидкої допомоги чи пожежної машини 
за, не дай Боже, такої потреби. Приклади таких не-
стандартних ситуацій уже були, от хоча б із сусідкою 
Жанетти Петрівни, до якої медики змогли потрапити 
лише після дзвінка хворої до володарки ключа від 
шлагбаумів. 

«Я вже тут сімдесят років живу, ні в кого не було 
претензій до дороги за стільки літ, лиш отепер вини-
кли. Та ж отут, під вікнами, автостанція колись була! 
Невже тепер машини більше шкоди роблять?» – реа-
гує добродійка Чернова риторичними запитаннями на 
претензії, висунуті сусідкою з будинку за № 12. Саме 
за заявою останньої та ще декількох мешканців ву-
лиць Петрушевича, Ринкової й Аптечної, а також де-
путата Любомира Білика, до міської ради із проханням 
заборонити рух вантажного й легкового транспортних 
засобів по вул. Петрушевича (крім транспорту жите-
лів цих вулиць), оскільки через навантаження й ві-
брації під час руху автомобілів будинки, розташовані 

на даній вулиці, отримують значні ушкодження, й було надано 
дозвіл місцевими органами влади на встановлення мобільної 
огорожі.  

На проблему заїзду й завозу товарів до магазинів, що роз-
ташовані неподалік, нарікають приватні підприємці. Зрештою, 
ці дії є протиправними згідно зі статтею 279 Кримінального Ко-
дексу України «Блокування транспортних комунікацій, а також 
захоплення транспортного підприємства». 

На нашу просьбу пояснити ситуацію заступник міського го-
лови з житлово-комунальних питань Петро Волошин відкар-
бував: «Я нікому встановлювати шлагбауми не дозволяв і не 
дозволю. Хай забирають. Тоді, коли на сесії це питання вирі-
шувалося, я був депутатом і виступав проти. Тепер ми працю-
ємо над тим, щоб заяву-скаргу пані Чернової задовольнити, 
і питання це буде вирішено найближчим часом. Я бачу про-
блему нашого Чорткова навіть не в доїзді карети швидкої до 
будинків в центрі, бо проїзд через центральну частину міста 
все-таки є, а у ринку, який скоро буде під стінами міськради! 
Через торгівлю посеред вулиці транспорт екстрених служб не 
в змозі проїхати! Це намагаємося роз’яснити нашим жителям, 
достукатися до їхніх сердець». Заступник мера запропонував 
альтернативу: рішенням виконкому встановити шлагбаум ниж-
че по названій вулиці зранку до 4-ї години пополудню, адже в 
ті часи якраз діє торговиця, що й так унеможливлює рух тран-
спорту. Те, що на заяву-скаргу від громадянки Ж.П.Чернової 
дієво реагують, підтвердив і секретар міськради Михайло 
Бевз, й директор ринку Роман Бойко. 

Маємо надію, що керівні особи дотримають слова й пробле-
му перекриття дороги загального значення зовсім скоро буде 
вирішено. 

Оксана свИстуН
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

«ОСББ – це дієво»
синьо-жовтий прапор високо на флагштоці, буйство квітів на… возі, глечики на плетеному тину – ні, це не 

держустанова і не музей, це подвір̀ я звичайної п’ятиповерхівки у спальному районі міста. Хоча, може, й не зовсім 
звичайної, бо не звиклі ми бачити такі атрибути українськості біля багатоквартирних будинків. шухевича, 2 
– адреса, за якою можна спостерігати вказане вище. Чисте, доглянуте подвір̀ я, зелені насадження надовкола, 

яких з кожним роком все збільшується, дитячий майданчик, спортивні споруди, альтанка, навіть мангал – усе це 
справа рук тих, хто живе тут. Бо бути власником квартири – це не означає лише проживати у ній й турбуватися 

про стіни суто своєї оселі, а й передбачає догляд за будинком у цілому й прибудинковою територією. так 
усвідомлюють свої обов’язки жителі шухевича, 2 й так же рекомендують ставитися до спільної домівки усім, кому 

долею судилося жити під одним дахом. Поділитися секретом, як результативно господарювати, 
кореспонденти районки попросили мешканців цієї багатоповерхівки. 

Місто
Газета в газеті

Мале Межигір`я – у центрі Чорткова
«Бути такого не може», – заперечать читачі. а як же тоді пояснити причину перекриття дороги загального 

значення двома шлагбаумами зі замками, ключі від яких – у приватної особи? 
Чи дозволено таке українським законом?
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3 липня. Тривалість дня – 16.20. Схід – 04.52. Захід – 21.12. Іменини святкує Інна

1 липня, вівторок 2 липня, середа 3 липня, 30 червня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 12.00, 15.00 
Новини 
07.30 ера бiзнесу 
07.35, 23.30 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.20 Х/ф “Ветеринар” 1с. (1) 
12.20, 02.20 Т/с 
“Монте Крiсто” 61с. (1) 
13.40 Як Ваше здоров’я? 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу (1F-2E) 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу 
(1H-2G) 
21.40 Слiдство. Iнфо 
22.10 Д/ф “Ляльки та 
iграшки” 
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50 ТСН 
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.30 “Iлюзiя безпеки” 
12.35, 13.35 “Сiмейнi 
мелодрами-3” 
14.35 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана-2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Веронiка: 
втрачене щастя” 
21.35, 22.35 Т/с “Серце не 
камiнь” (1) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТеРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi 
справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Грач” (2) 
23.40 Т/с “Скандал-2” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Гра в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма 
“Автоакадемiя” 
13.10 Назар Савко i Rockoko 
14.00, 01.00 Х/ф “Догора” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Маестро Моди” 
20.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
21.30 Програма 
“Музичнi делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Загнаний” (2) 

ICTV
08.00 Свобода слова 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.45 Т/с 
“Убивча сила” 
12.00 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с “Самотнiй вовк” 
14.10, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.05 Х/ф “Бумер” (2) 

СТБ
06.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.55, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.20 Х/ф “Три полуграцiї” (1) 
11.50, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.45, 00.30 “Зваженi та 
щасливi-3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 08.10, 11.00, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
09.05, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Остаточний вердикт 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.20 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 
Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Моя велика 
родина” 
12.50, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 03.00 Т/с 
“Урятувати боса” 
20.50, 23.30 Т/с “Країна 03” 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“СПеЦКОР” 
09.30 Х/ф “Вигiдний 
контракт”. Перша серiя (1) 
11.00 Х/ф “Вигiдний 
контракт”. Друга 
серiя (1) 
12.30 Д/п “Мiсячнi люди” 
13.30 Д/п “Вулкани iз 
космосу” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком 
таємно” (2) 
00.25 Х/ф “Вiдкрите 
море” (2) 

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00 
Новини 
07.40, 23.30 На слуху 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.40 Х/ф “Ветеринар” 2 с. (1) 
11.25 Слiдство. Iнфо 
12.20 Т/с “Монте Крiсто” 
62 с. (1) 
13.40 “Надвечiр’я” 
з Т. Щербатюк 
14.40 Euronews 
15.25 Час-Ч 
16.00, 18.55 Футбол. 
Чемпiонат свiту-2014. 
1/8 фiналу 
18.05 Д/ф “Коперник” 
21.40 Книга.ua 
22.10 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт мистецтва. 
Дворянин Микола Лисенко” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.35 “Iлюзiя безпеки” 
12.40, 13.40 “Сiмейнi 
мелодрами-3” 
14.40, 01.50 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана-2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Веронiка: 
втрачене щастя” 
21.30, 22.30 Т/с “Серце 
не камiнь” (1) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТеРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Грач” (2) 
23.40 Т/с “Скандал-2” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Європа очима 
українця” 
15.00 Д/ф “Все про їжу” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Фабрика iдей” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Гра в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Маестро Моди” 
08.00 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Невiдома Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.00 Назар Савко 
i Rockoko 

УТ-1
06.05, 00.00 Х/ф 
“За щастям” 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Х/ф “Мiсяць i озеро” (1) 
11.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу (1В-2А) 
13.35 Вiкно в Америку 
13.55 Д/ф “Виклик будiвничих. 
Стразбурзький собор” 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу (1D-2C) 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу 
(1E-2F) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Д/ф “Рондо для 
лицаря. Вiктор Гресь” 
23.00 На слуху 
23.35 Вiд першої особи 

1+1
09.50 “ТСН-Тиждень” 
11.20 Т/с “Парфумерниця” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.05 Х/ф “Почати 
спочатку. Марта” (1) 
00.50 Х/ф “Солт” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з IНТеРом” 
09.20 Х/ф “Випробувальний 
термiн” (1) 
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.20 “Чекай мене” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Впiзнай мене, 
якщо зможеш” 
22.35 Т/с “Грач” (2) 
23.40 Т/с “Скандал-2” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10 Програма 
“екологiчно чисте життя” 
12.40 Програма “Магiя 
природи” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Провулок 
д’ю Кашало” 
17.00, 19.00 Невiдома 
Україна 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 

19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.00 Культура i мистецтво 
22.35 Х/ф “Лев проти лева” 

ICTV
05.05 Свiтанок 
06.05 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
06.55 Факти тижня 
08.40 Х/ф “Кiшки 
проти собак” 
10.25 Х/ф “Хто я?” 
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф “Шпигун по 
сусiдству” 
15.00 Х/ф “Медальйон” 
16.45 Х/ф “Ворошилiвський 
стрiлець” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.05 Х/ф “Троя” 
01.10 Х/ф “Легiон” (2) 
02.45 Т/с “Карадай” 

СТБ
05.35 “У пошуках iстини. 
Анна Ярославна: приватне 
життя королеви Францiї” 
06.20, 16.00 “Все 
буде добре!” 
08.05, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.35 “Зiркове життя. 
Весiлля – лiки вiд старостi” 
10.35, 00.30 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса 
i доктора Ватсона” (1) 
13.35, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.35 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Вагiтна у 16” 
23.30 “Доньки-матерi” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Kids Time 
05.35, 06.15 М/с “Злюки 
бобри” 
06.40 Х/ф “Загублений 
табiр” 
08.15 Х/ф “Табiр долi” 
10.10 Х/ф “Новий хлопець 
моєї мами” (2) 
12.10 Х/ф “Кенгуру Джек” 
14.00 Х/ф “Ямакасi” 
15.55 Х/ф “Погоня” 
18.00 Т/с “Воронiни” 
20.00 Ревiзор 
22.40 Ревiзор постшоу 
00.15 Педан-Притула шоу 

ТРК “УКРАїНА”
06.25, 05.00 Срiбний 
апельсин 
07.00, 19.00, 02.05 Подiї 
07.15 Т/с “Анютине щастя” 
11.10 Х/ф “Припустимi 
жертви” 
13.00 Т/с “Слiд” 
16.00, 19.40, 02.45 Т/с 
“Князiвна iз хрущовки” 
20.30 Т/с “Країна 03” 
22.55 Футбол. ЧС 2014. 
1/8 фiналу 

2+2
06.00 Х/ф “Мужнiсть 
пiд вогнем” (1) 
08.00 Д/п “Знищенi 
за мить” 
10.00 Д/п “Протистояння 
тварин” 
11.00 Д/п “Сто один пес” 
12.00 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
13.00 Д/п “Надзвичайнi 
вiйни” 
14.00 Т/с “Турецький 
гамбiт” (1) 
18.30 Новини 
“СПеЦКОР” 
19.00 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
21.25 Х/ф “На глибинi” (2) 
23.20 Х/ф “Таємниця 
ордену” (2) 

УТ-1
06.00 Шустер LIVE 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30 ера будiвництва 
07.35 ера бiзнесу 
07.40, 23.30 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Д/ф “Розум, втiлений 
у звук чарiвний” 
10.35 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiнал 
(1е-2F) 
13.40 Д/ф “Вiвальдi. 
Феномен “Пiр року” 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу 
(1G-2H) 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу 
(1F-2E) 
21.45 Д/ф “Золота ера 
саундтрекiв” 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.45 ТСН 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
10.00, 10.30 М/ф “Алладiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.30 “Iлюзiя безпеки” 
12.35, 13.35 “Сiмейнi 
мелодрами-3” 
14.35, 01.50 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана-2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Веронiка: 
втрачене щастя” 
21.30, 22.30 Т/с “Серце не 
камiнь” (1) 
00.05 Т/с “Чорна стрiла” (2) 

ІНТЕР
05.25 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТеРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi 
справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Грач” (2) 
23.40 Т/с “Скандал 2” (2) 
00.35 Х/ф “Зона 
висадки” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Гра в кохання” 
07.00, 09.30, 17.00 
Невiдома Україна 
07.35 Програма “Погляд 

зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма 
“Bon appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Прорив” 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
“Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф “Гiпноз” (2) 

ICTV
08.00 М/ф “Веселi нiжки-2” 
08.45 Факти. Ранок 
07.55, 09.10, 13.10 Спорт 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.40 Т/с
 “Убивча сила” 
12.00 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с “Самотнiй вовк” 
14.10, 16.15 Х/ф “В iм’я 
помсти” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Дiстало! 
21.15 Свобода слова 
00.15 Х/ф “Володар бурi” (2) 

СТБ
06.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.55, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.15 Х/ф “Нерозумна 
зiрка” (1) 
11.05, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.05, 00.20 “Зваженi та 
щасливi-3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 08.10, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
07.05 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
09.05, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
11.00 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 02.45 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 04.15 Остаточний 
вердикт 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 13.45, 15.20, 17.10 
Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Моя велика 
родина” 
12.50, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Урятувати боса” 
20.50 Т/с “Країна 03” 
22.55 Футбол. ЧС 2014. 
1/8 фiналу 
01.00 Великий футбол 
02.45 Т/с “Князiвна iз 
хрущовки” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 Х/ф 
“Розслiдування” (1) 
07.40, 09.30 Т/с 
“Втiкати!” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“СПеЦКОР” 
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком 
таємно” (2) 
00.25 Х/ф “Чужий-3” (2) 
02.25 Х/ф “Сон” (1) 

Педагогічний колектив Чортківської ЗОШ 
№ 6 висловлює щирі співчуття вчительці Єв-
генії Володимирівні Гусак з приводу тяжкої 
втрати – смерті її чоловіка ГУСАКА Ми-

хайла Гнатовича.

Подяка 
Опечалена сім`я Ольги Ризак висловлює щиру подяку всім, хто брав участь 

в організації і похороні Ризака Тараса Івановича, за моральну і матеріальну 
підтримку, сусідам, родичам, сватам, односельцям і приїжджим, знайомим, 
друзям, колегам покійного, особливо адміністрації та колективу Улашківської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, а також Заболотівської та Сосулівської 
загальноосвітніх шкіл І – ІІ ступенів.

Хай Господь дарує Ласку і благодать їм на довгі-довгі роки.
сумуючі – дружина, діти, внуки і правнуки
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УТ-1
06.00, 21.25 Шустер LIVE 
07.00, 08.00, 12.00, 15.00 
Новини 
07.35, 00.30 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.55 Д/ф “Таємниця 
зникнення бджiл” 
12.20, 02.35 Т/с “Монте 
Крiсто” 63 с. (1) 
13.40 Д/ф “У майстернi 
Мондрiана” 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/4 фiналу 
(W53-W54) 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН 
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” (1) 
11.05 “Iлюзiя безпеки” 
12.10, 13.10 “Сiмейнi 
мелодрами-2” 
14.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана-2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 “Вечiрнiй Київ-2014” 
22.20 “Свiтське життя” 
23.25 Х/ф “Кохання 
та iншi лiки” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТеРом” 
09.20 Т/с “Впiзнай мене, 
якщо зможеш” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Снайпери. 
Кохання пiд прицiлом” 
00.45 Х/ф “Все можливо” 

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

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

09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Бренда Старр” 
17.30 Програма 
“Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма 
“Погляд зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Радiо Вест” (2) 

ICTV
06.40, 08.00 Т/с 
“Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
07.55, 09.10, 13.05 Спорт 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.45 Т/с 
“Убивча сила” 
12.00 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Дiстало! 
14.10, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.10 Х/ф “Бумер-2” (2) 
00.25 Т/с “Послiдовники” 

СТБ
06.15, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
07.10 Х/ф “Жiноча логiка” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.55, 22.35 Х/ф “Безцiнне 
кохання” 
00.45 Х/ф “Два квитки 
до Венецiї” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 08.05, 11.00, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
09.05, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка” 
18.20 Абзац! 
23.00 Х/ф “Кiнопобачення” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Моя велика 
родина” 
12.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
17.00 Т/с “Урятувати боса” 
20.25 Т/с “Країна 03” 
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
1/4 фiналу 
01.00 Великий футбол 

2+2
08.35 “ДжеДАI. Воїни 
дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“СПеЦКОР” 
09.30 Х/ф “Помилка 
резидента” (1) 
12.30 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
14.25 “Облом UA. 
Новий сезон” 
16.30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
19.00 Т/с “Останнiй бiй 
майора Пугачова” (1) 
23.00 Х/ф “Вiрус” (2) 
01.00 Жiночий 
американський футбол 
01.45 Х/ф “Вбивство у 
зимовiй Ялтi” (1)

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.45 Спорт 
07.00 Шустер LIVE 
11.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/4 фiналу 
(W53-W54) 
13.30, 01.50 Т/с “Монте 
Крiсто” 64с. (1) 
14.35 В гостях у Д.Гордона 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/4 фiналу 
(W49-W50) 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/4 фiналу 
(W55-W56) 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
21.40 Концертна програма 
“Європейський стадiон 
культури-2014” (ч. 1) 
22.50 Мегалот 
22.55 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
00.00 Х/ф “Клуб жiнок” 

1+1
06.35 Х/ф “Академiя 
пана Ляпки” (1) 
08.20, 08.40 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.05 “Свiтське життя” 
10.10 Х/ф “Когда зацветет 
багульник” 
14.05 “Вечiрнiй Київ–2014” 
16.00 “Вечiрнiй квартал у 
Туреччинi” 
18.30 “Розсмiши комiка-5” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.15 “Вечiрнiй квартал” 
22.20 Х/ф “Маска Зорро” (1) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 Д/ф “Гурченко. По ту 
сторону Карнавалу” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Любов та 
голуби” (1) 
12.10 Т/с “Горобини грона 
червонi” (1) 
16.05 “Юрмала-2013” 
18.05, 20.35 Т/с “Кохання – 
не картопля” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Х/ф “Щасливий 
маршрут” (1) 
00.25 Х/ф “П’ять зiрок” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi 
нашого краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 Телезамальовка 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Скарби роду” 
19.58 Анонси 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 Д/ф “Кам’янi могили” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.00 Програма “Bon 
appetit” 
06.30, 11.15 Програма 
“Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Один у лiсi” 
09.00 Час-Tайм 

09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 
12.00 Новини Європи 
12.30, 21.30 Х/ф “Твої, 
мої, нашi” 
14.00 Програма 
“Лiкарська справа” 
14.30 Мультфiльми 
15.30 Творчий звiт 
народного театру пiснi 
“Спiваночка” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНеУ – 
калейдоскоп подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 В/ф “Загубленi в часi” 
20.30 Мистецьке дiйство 
“Читаю Шевченка i лячно 
менi. У кожному словi – 
теперiшнi днi” 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
06.55 Х/ф “Забiйний 
футбол” 
08.30 Зiрка YouTube 
09.40 Дача 
10.10 Квартирне питання 
11.05 Х/ф “Угода” 
12.45 Факти. День 
13.10, 20.10 Т/с “Дiзнавач-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.05 Х/ф “Нiчна варта” (2) 
00.40 Х/ф “Бумер-2” (2) 

СТБ
08.05 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.00 “Хата на тата” 
12.00 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
13.45 Х/ф “Безцiнне 
кохання” 
18.00 Х/ф “Будинок 
маляти” (1) 
21.50 “Вагiтна у 16” 
22.45 “Доньки-матерi” 
23.45 “Давай поговоримо 
про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.30, 10.00 Ревiзор 
12.40 Ревiзор постшоу 
14.15 Хто зверху-2 
18.05 Т/с “Воронiни” 
18.40 Феномен 
23.55 Люди Хе 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.15, 09.00 Т/с “Iнтерни” 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Х/ф “Повiр, 
усе буде добре” 
13.10 Т/с “Люба. Любов” 
17.00, 19.40 Т/с “Тiльки про 
любов” 
22.55 Футбол. ЧС-2014.1/4 
фiналу 
01.00 Великий футбол 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
09.00 “Облом UA. 
Новий сезон” 
11.00 Т/с “Контргра” (1) 
19.00 Х/ф “Один день 
закону” (2) 
21.00 Х/ф 
“Макс Пейн” (1) 
23.05 Х/ф “Ворог мiй” (2) 
01.10 Х/ф “Вiрус” (2) 
02.35 Х/ф “Москаль-
чарiвник” (1) 

УТ-1
09.55 Мультфiльм 
“Сае Ча Коу” 
10.25 Хто в домi хазяїн? 
11.10 Д/ф “Варшава, 
вчора i сьогоднi” 
11.35 Фольк-music. 
На Iвана Купала 
13.30 Т/с “Монте Крiсто” 
65 с. (1) 
14.35 В гостях у Д.Гордона 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/4 фiналу 
(W55-W56) 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/4 фiналу 
(W51-W52) 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
21.40 Концертна програма 
“Європейський стадiон 
культури-2014” (ч. 2) 
23.00 ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Х/ф “Клуб жiнок” 

1+1
07.00 “Велика iлюзiя” 
07.35 Мультфiльм (1) 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.10 ТСН
11.00 “Свiт навиворiт-5: 
Iндонезiя” 
12.05 “Машинi казки. 
Маша i ведмiдь” (1) 
12.40 Х/ф “елвiн i 
бурундуки-3” (1) 
14.35, 21.00 “Мiй малюк 
зможе” 
15.50 “Мiняю жiнку” 
17.25 “Розсмiши комiка-5” 
18.25 “Українськi сенсацiї” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
22.10 Х/ф “Зелений 
шершень” (2) 
00.45 Х/ф “Легенда Зорро” (1) 

ІНТЕР
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
На краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.05 Х/ф “Щасливий 
маршрут” 
14.05 Х/ф “Я буду чекати 
тебе завжди” 
18.05, 21.55 Т/с “Кохання – 
не картопля” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.50 Т/с “Горобини грона 
червонi” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм дiтям” 
15.30 “Шляхами Тараса” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 Д/ф “Наш свiт” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 

09.30 Програма 
“Справжня цiна” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма 
“Духовнi роздуми” 
12.00 Мультфiльми 
12.30 Творчий звiт народного 
театру пiснi “Спiваночка” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Маестро 
Моди” 
16.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40, 21.30 Програма 
“Про кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
22.00 Х/ф “Полярна буря” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.00 Дивитись усiм! 
11.00 Х/ф “Забiйний 
футбол” 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Платина” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Чорна 
блискавка” 
22.25 Х/ф “Денна варта” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.20 “Караоке на Майданi” 
11.20 Х/ф “Самара” (1) 
15.05 Х/ф “Будинок 
маляти” (1) 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.35 Х/ф “Це мiй собака” (1) 
22.30 Х/ф “Прощання” (1) 
00.30 Х/ф “Вокзал для 
двох” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 М/ф “Як приборкати 
ведмедя” 
08.50 Х/ф “Хрещений пес” 
10.45 Х/ф “Том i Джеррi: 
Шерлок Холмс” 
11.45 Файна Украйна 
13.55 Хто зверху-2 
15.50 Т/с “Воронiни” 
18.40 Шоумастгоуон 
00.10 Х/ф “Їхня 
власна лiга” 

ТРК “УКРАїНА”
07.55 Т/с “Люба. Любов” 
11.45 Т/с “Країна 03” 
16.00 Т/с “Тiльки 
про любов” 
19.00 Подiї тижня 
20.40, 21.40 Т/с “Iнтерни” 
22.45 Концерт 
Семена Слiпакова 

2+2
10.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
11.00 “Облом UA. 
Новий сезон” 
12.00 “Бушидо” 
14.00 Жiночий 
американський футбол 
15.00 Д/п “Погляд 
зсередини: Катастрофа в 
Мексиканськiй затоцi” 
16.00 Д/п “Таємна зброя” 
17.00 Х/ф “Макс Пейн” (1) 
19.00 Х/ф 
“Мiсiя на Марс” (1) 
21.15 Х/ф “Чужий-4” (2) 
23.35 Х/ф 
“Доказ смертi” (3) 
01.55 Х/ф 
“Захар Беркут” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтеся не брати 

на себе чужих проблем і не 
відкладайте нічого на потім. 
Сміливо розпочинайте нові 
проекти та знайомтеся з но-
вими людьми. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
За допомогою своєї чарів-
ності ви багато чого зможе-
те домогтися, але й зловжи-
вати цим не варто. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Час, найбільш сприятли-

вий для кар’єри та вирішен-
ня важливих справ. Відстою-
ючи свій авторитет, бажано 
не особливо впиратися. Вам 
може знадобитися така 
якість, як дипломатичність.

РАК (22.06-23.07)
Вам не перешкодить захист 

своїх інтересів, але конфлікту-
вати з навколишніми по дрібни-

цях небажано. Різноманітних 
завірянь і обіцянок допомоги 
ви можете одержати більше 
ніж досить, проте ваші плани 
та надії можуть виправдатися 
не повністю. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Прислухайтеся на цьому 

тижні до мудрих порад на-
вколишніх, постарайтеся 
стримати свої амбіції та 
запити. Перебороти певні 

труднощі та домогтися гар-
них результатів ви зможете, 
якщо будете терплячі й не 
станете жадати від життя 
все й відразу. 

ДІВА (24.08-23.09)
Традиційний підхід до ви-

рішення проблем може бути 
не зовсім вдалим, спробуйте 
переглянути деякі свої погля-
ди. У декого може з’явитися 
заздрість стосовно вас і упо-

коритися з фактом вашої пе-
реваги їм буде важко. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Період сприяє діловим 

успіхам. Постарайтеся не під-
даватися спокусам, вчасно 
відходьте вбік і перемикайте 
увагу на що-небудь інше. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Всі ваші досягнення будуть 

так чи інакше пов’язані з подо-
ланням труднощів. Живіть сьо-

годенням, радійте миттєвостям 
подій і перестаньте думати про 
проблеми завтрашнього дня. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви будете схильні неусвідом-

лено дражнити фортуну, що зо-
всім дарма. Прояви азарту зараз 
недоречні, тому постарайтеся 
тримати себе в руках. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Продовжуйте активно 

рухатися до наміченої мети. 

Не беріться за кілька справ 
одразу. 
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Не тисніть на людей сво-
їм авторитетом. Ваше тер-
піння переможе все.

РИБИ (20.02-20.03)
Повинно знайтися вдале 

вирішення досить заплутаної 
проблеми. Вам краще бути 
згідним з інтересами колекти-
ву та дуже не виділятися. 

14.00 Х/ф “Термiнове 
занурення” 
17.00 Програма “Невiдома 
Україна” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма 
“Bon appetit” 
22.35 Х/ф “Святий 
Марадона” (2) 

ICTV
07.35, 08.00, 13.10 Т/с 
“Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
07.55, 09.10, 13.05 Спорт 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.40 Т/с 
“Убивча сила” 
11.55 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.05 Х/ф “Антибумер” (2) 
23.45 Т/с “Послiдовники” 

СТБ
06.10, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.55, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.20 “Зiркове життя. 
Помилки молодостi” 
10.15 Х/ф “Два квитки до 
Венецiї” (1) 
12.05, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.00, 00.30 “Зваженi та 
щасливi-3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 08.10, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
09.10, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
11.00 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.20 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Моя 
велика родина” 
12.50, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
17.00 Т/с “Урятувати боса” 
20.50, 23.30 Т/с “Країна 03” 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини “СПеЦКОР” 
09.30 Х/ф “Вигiдний 
контракт”. Третя серiя (1) 
11.00 Х/ф “Вигiдний 
контракт”. Четверта серiя (1) 
12.30 Д/п “Смертельний 
космос” 
13.30 Д/п “Гагарiн. 
Останнiй полiт” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком таємно” (2) 
00.25 Х/ф “Загублений 
острiв” (2) 
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Враження

Ось уже понад тридцять років завідує 
садочком Галина Дмитряк, за плечима 
якої великий досвід роботи з наймен-
шенькими мешканцями села. Повсяк-
час знаходять спільну мову з малюка-
ми, з любов`ю виконуючи свої непрості 
обов`язки, вихователі Марія Коцюк, Ольга 
Мала, Антоніна Колівошко. 

Для дітей створені всі необхідні умо-
ви, налагоджене повноцінне харчування. 
Про це ретельно дбає кухар із багаторіч-
ним стажем роботи Марія Цепенда. Леся 
Стадник працює художнім керівником – 
прищеплює дітям любов до музики, тан-
цю, пісні, тому й не дивно, що юні вихо-

ванці завжди виступають з концертами на 
сільській сцені. 

Нещодавно погожого недільного дня 
в дитячому садку відбулося свято ви-
пускників. Прийшли батьки, всі вихованці 
дитсадка, приміщення було переповнене 
людом. Урочистостям передувала відпо-
відна підготовка. До організації свята був 
залучений батьківський комітет, який очо-
лює Леся Гопанюк, всі працівники дитсад-
ка. Цьогоріч 15 хлопчиків і дівчаток ста-
нуть першокласниками, поповнять дружну 
сім`ю школярів ЗОШ І – ІІІ ступенів. Тому 
на їх честь був влаштований випускний 
бал. Щирі напутні слова маленькі випус-

кники почули від своєї виховательки Марії 
Коцюк і майбутнього класного керівника 
Руслани Нагаєвської. Всі батьки щиро дя-
кували працівникам дошкільного закладу 
за сумлінну працю, чуйне ставлення до їх 
дітей та добру підготовку малюків до шко-
ли. А юні вихованці подарували присутнім 
чудовий концерт, що викликав бурхливі 
оплески. Завідувачка садка вручила ви-
пускникам дипломи про завершення їх 
перебування в дошкільному закладі й по-
бажала успіхів у завтрашньому навчанні.

На святі пролунало чимало щирих слів 
вдячності всім небайдужим до виховання 
підростаючого покоління. На згадку про 
перебування в «Сонечку» випускники 
отримали від своїх друзів пам`ятні пода-
рунки та сувеніри.

Дні перебування дітей в дитячому сад-
ку завершилися, попереду – довгі й пре-
красні шкільні роки.

Іван БІЛИк, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
с. Джурин

14 червня відбувся велопробіг, присвячений 95-й 
річниці з часу Чортківської офензиви (7-28 червня 
1919 р.),  за маршрутом Чортків-Гусятин-улашківці-

товсте-устечко-Чортків, довжина якого складає 160 
км. До участі зголосилося шестеро хлопців, проте 

через різні обставини стартувало тільки троє: 
Дмитро Лесейко (м. Чортків), вадим Польовий 

та автор цих рядків (обидва із селища Заводського). 

Розпочавши велопробіг із молитви, ми не прогадали – Гос-
подь благословив нас погодою: вночі випав дощ і дорога була 
без пилу, а вдень хмари й вітер не давали нам перегрітися на 
палючому сонці. До Гусятина їхали насолоджуючись сходом 
сонця та ранковим співом пташок. У Гусятині побували біля 
руїн костелу св. Антонія, який зараз реставрують, та проїха-
лися центром ще сплячого міста. 

Подолавши 72 км, за декілька кілометрів від с. Улашківці в 
зв`язку зі станом здоров’я з дистанції зійшов Вадим, який по-
вернувся додому. Через це біля Улашківського монастиря 
ЧСВВ ми вирішили зробити тривалішу зупинку, щоби відпочи-
ти, підкріпитися і поповнити запаси води з джерела. До Тов-
стого наш шлях пролягав польовою дорогою, узбіччя якої було 
всипане різнобарвними квітами: маками, волошками, ромаш-
ками. А проїздом через Товсте зустрілися з весільним гуртом, 
із яким залюбки сфотографувалися (див. на знімку). 

Найкрасивіший відрізок шляху розпочався за 10 км від 
Устечка – безкраї поля вже жовтуватого збіжжя і блакитне 
небо з домішками хмар (дуже потішила польова пасіка, роз-
фарбовована у синьо-жовті кольори). Також своєю чарівніс-
тю захопила долина Дністра.

В Устечку молода пара з Тернополя сфотографувалася з на-
шими велосипедами, на яких були закріплені прапори Украї-
ни та УПА, щоби відправити фото своїм друзям у Росію. Потім 
ми прилягли відпочити на привезених із собою кериматах на 
березі Дністра. А відтак – вирушили у зворотну дорогу. Вітер, 
дмухаючи нам у спину, допомагав у русі, тому з фантастичною 
швидкістю ми доїхали до Товстого – 18 км всього за півгодини. 
Там «підзаправилися» морозивом і вирушили далі. До Чорткова 
добралися о пів на десяту вечора. На завершення велопробігу 
зробли світлини біля пам’ятника борцям за волю України.

Олексій Гуска, 
провідний методист РКБК ім. К. Рубчакової 

На жаль, на зустріч випускників при-
було менше наших однолітків, ніж ми 
очікували, але дев`ятнадцять – це теж 
немало. Після Служби Божої у церкві, 
де помолилися за здоров`я всіх наших 
однокласників і пом`янули тих, хто ві-
дійшов у вічність; візуально побували у 
школі, де навчались, бо зараз її примі-
щення виконують інші функції.

За урочистою трапезою обмінюва-
лися враженнями, бо приїхали колишні 
учні Ягільницької школи з усіх куточків 
України. Незважаючи на солідний вік, і 

поспівали, і потанцювали. Багато було 
емоцій: трішки сліз, але більше все-
таки радості. Такі зустрічі потрібні нам, 
бо піднімають життєвий тонус і вселя-
ють оптимізм. 

Ми зустрічалися в усі ювілеї та домо-
вилися на останній зустрічі зібратися  
разом (хто доживе) і в шістдесятирічний 
ювілей нашого випуску! Передаємо ві-
тання усім тим нашим однокласникам, 
хто не зміг прийти на зустріч.

Ми оптимісти
У вальсі стрімкім на балу випускнім
Пишалися зрілістю ми
Та мріяли всі наяву й уві сні
Достойними стати людьми.
Лунав той вальс, шумів увесь клас,
Співали в такт танців пісні,
Надіялись, скоро настане час – 
Самостійності дні чарівні.
І мчали роки, усі ми стали батьки,
Та знову стрічаємось ми
На усі ювілеї в цій школі таки,
Раділи й знов в серці почувались дітьми.
Лунав наш вальс, співав увесь клас,
У танцях розмови вели,
Чого у проміжок між зустріччю час
Нового в житті досягли.
Років півста й п`ять, 
              як пройшов перший бал,
В онуків бали випускні,
Та плекаєм надію 
                 прийти в шкільний зал
Ще й років через п`ять навесні.
А нині для нас лунатиме вальс,
Хоч стрімкість у танці не та:
Душа хоче бути іще молода,
Але даються в знаки літа.
Ми дружбу шкільну 
               крізь життя пронесли
І їй непідвладні літа,
Своїй альма-матер ми довели:
З нас кожен ї ї пам`ята.
Прощальний той вальс, 
                   наш дружній клас,
Де юність свою провели...
Хай Бог подарує усім тут із нас
Зустріть шістдесят – 
                              щоб прийшли!

За дорученням класу – 
Михайло ІваНкІв

Почалась екскурсія з прохідної відгоді-
вельного комплексу, де школярів та вчи-
телів очікував працівник підприємства 
В.Драган, котрий став на декілька годин 
нашим провідником. Із перших хвилин 
споглядання учні були вражені чистотою 
на підприємстві та великою кількістю су-
часного обладнання. Діти відвідали від-
годівельний комплекс, ознайомились з 
повним циклом переробки зерна на току. 
Особливо сподобався тракторний парк із 
найновішими сучасними тракторами та 
комбайнами. А завершилась екскурсія 
пригощенням солодощами, яке люб’язно 
влаштували у затишній їдальні співвлас-
ники ПАП Ольга та Василь Фричі. На за-
вершення нашого екскурсу Ольга Ігорівна 
побажала учням із користю провести літ-
ні канікули, набратись сил для нових на-
вчальних досягнень, щоби в майбутньому 
стати висококваліфікованими спеціаліс-
тами, які вкрай потрібні нашій Вітчизні.

Учні та вчителі школи щиро вдячні 
дирекції ПАП «Фортуна» за цікаво ор-
ганізований пізнавальний відпочинок і 
бажають сім`ї Фричів й усім працівникам 
агропідприємства здоров’я, нових до-
сягнень та всіх життєвих благ.

від імені учнів – батьківський 
комітет свидівської ЗОш І – ІІ ст.

Ми – оптимісти
у червні 1959 р. нам урочисто вручили атестати. 

відтоді ми, уже колишні однокласники, з нетерпінням чекали чергової 
зустрічі, як-от цього червневого дня:  55 років – рівно стільки літ тому 

закінчили Ягільницьку середню школу.

Може, й станемо хліборобами

усім відомо, що навчальний рік для учнів шкіл закінчується не святом  
Останнього  дзвоника, а навчальними екскурсіями. вже склалося 

традицією для  учнів свидівської ЗОш І – ІІ ступенів під час навчальних 
екскурсій відвідувати приватне агропромислове підприємство 

«Фортуна», керівником якого є Ігор васильович Фрич.  
Не став винятком і цей рік. 

Випускний для малечі
Приємно розповідати про гарних і добрих людей, які в нинішній 

непростий час, долаючи всілякі негаразди в нашому суспільстві, 
працюють на благо односельчан, присвятивши своє життя вихованню 

наших найменших громадян. Гордістю села Джурин є дитячий садок 
«сонечко», в якому постійно перебуває 38 дітей різного віку, 

цей заклад працює цілорічно.

Патріотична акція

На двох колесах – 
шляхами звитяги предків

Ода до України
(присвячена революції Гідності)
Україно моя, наймиліша ти ненько,
Що зробили з тобою москальські 
                                              кати?
Розікрали, принизили, в рабство 
                                           віддали…
Як подивляться в очі нащадкам вони?

Але ти не зламалась, Голгофо розп’ята,
В твоїм домі є справжні і доньки, й сини.
Хоч родились з Тобою 
                            в роки дев’яності –
Вийшли з прапором гідно 
                                 на захист вони!

Лютували кати, 
                темні сили повстали –
Всі побачили крила незламні твої!
Одягнути в кайдани твій цвіт намагались,
Він загинув… Та не залишився в ярмі.

 Скоро ти, Україно, вже вільною станеш,
І розквітне весна у твоєму житті.
Ніжне тіло твоє – все у спалених ранах…
Мужність серця твого – найдорожча мені!

Крук московський, що повний терпкої отрути,
Гірку пісню жалобну твою обірвав…
Та одужаєш ти, станеш Панною в цілому світі.
Я молю про те Бога, щоб щастя тобі Він подав!

Інна сИДОр,
 учениця 11-го класу 

Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів

Написано серцем
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земельні ділянки

квартири

приватизована земельна ділянка площею 10 
сотих у районі Синякового (за заправкою) по вул. 
Затишній. тел.: 2-45-93, 096-443-30-66. 

земельна ділянка по вул. 16 Липня (за 
магазином “Околиця”) , 10 сотих, житлова вулиця, 
поряд – всі комунікації, дорога – бетонка. Ціна 
договірна. тел. 067-856-05-98.

будинки

Вважати недійсним:

ПРОДАЮТЬСЯ

тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

будівельний вагончик розміром 2 х 3 м та 
нові дерев̀ яні вікна (висота – 1,5 м, ширина – 2 
м). тел. 050-730-51-20.

гараж 6 х 4 м у кооперативі “Жигулі”. Ціна до-
говірна. тел. 066-337-88-93.

здається приміщення (60 кв. м) в оренду по 
вул. Незалежності, 119. тел. 097-221-43-87.

інше

Депутатський корпус Чортківської 
районної ради та її виконавчий апарат 
висловлюють щирі співчуття депутату 
райради Ользі Ярославівні Заболот-

ній з приводу непоправної втрати – смерті 
її чоловіка.

Колектив Чортківської районної 
державної адміністрації висловлює 
глибокі співчуття начальнику відді-
лу житлово-комунального господар-

ства та цивільного захисту населення РДА 
Б.М.Гусаку з приводу непоправної втрати – 
смерті батька.

ПОТОМСТВЕНА ЗНАХАРКА ТА ЦІЛИТЕЛЬКА НАДІЯ
Вишіптує будь-які захворювання шкіри. Звільняє від усіх видів причини (навіть зробленої 

на смерть), зурочень, чаклунства, переляку, родинного прокляття, вінця безшлюбності, само-
тності, відкриває шлях у справі, особистому житті. Старовинними молитвами безпомилково 
вишіптує різні захворювання. Бажаєте, щоб у вашому домі настали мир і спокій? Мрієте про 
матеріальний добробут? Приходьте до ясновидиці та потомственої знахарки Надії. Вона по-
ставить вам захист від недуг. Якщо хочете позбутися пияцтва, приносьте спідню сорочку. Від 
безпліддя – три сирих яйця і чисту пелюшку. Не ладиться господарство, неврожай на городі 
– сіль і пригорщу землі з двору. Немає злагоди у сім’ї між чоловіком та дружиною, батьками 
та дітьми – несіть три свічки. Страждаєте від самотності – приносьте замок із ключем. Дітей 
із заїканням, енурезом, нервовим тіком, нападами чорної хвороби слід приводити дорослим. 
Людям, які страждають на імпотенцію, простатит, аденому передміхурової системи – при-
нести пачку солі. Хто страждає на захворювання суглобів, брати 0,5 літра води. У лікуванні 
використовуються гіпноз і ворожіння. Не кодує.

Індивідуальний прийом –  40 грн. 
Дні прийому: з 30 червня по 10 липня; з 9-ї до 18-ї год. 

За адресою: м. Чортків, вул. Пітушевського, 11/2.
телефони для довідок: 096-99-19-578, 066-58-52-359.

продаю або обміняю 1-кімнатну квартиру 
на першому поверсі в центрі міста. Загальна пло-
ща – 29 кв.м. Може бути використана під комер-
ційну діяльність. Розгляну всі варіанти.

тел.: 067-682-71-82, 099-501-32-29.

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

2-кімнатна квартира по вул. Коновальця, 1/1 (при-
міщення напівпідвальне). Загальна площа – 55,5 кв. м. 
В подальшому можна використати під магазин, офіс. 

тел. 097-967-95-40.

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

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

4-кімнатна квартира у смт Заводське по вул. 
Галицькій, 4, кв. 21, на 3-му поверсі, загальною 
площею 77,1 кв. м, житловою –  49 кв. м. Ціна до-
говірна. тел. 096-491-79-70. 

2-кімнатна квартира площею 44 кв. м. по вул. 
Сонячній, 14 а. Зроблено індивідуальне опалення, 
є лічильник, вікна пластикові – євро, двері вхідні – 
євро. Цілодобова холодна і гаряча вода, стаціонар-
ний телефон. тел.: 2-34-11.

До уваги власників земельних ділянків
ТОВ “Агрополіс” (група компаній Кернел) повідомляє про можливість укладення договорів 

оренди земельних ділянок із власниками, на взаємно вигідних умовах.
1. Орендна плата – на рівні 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2. Форма оплати: у грошовій формі – отримання коштів через касу Товариства; у натураль-

ній формі – отримання орендної плати цукром, зерном.
3. Строк дії договору до 5 років;
4. Реєстрація договорів за кошти Товариства.
5. Можливість виплати орендної плати наперед.
Додатково товариством ініціюються 
соціальні проекти для пайовиків:
виплата допомоги при народженні дитини; навчання дітей у закладах освіти зі сільськогос-

подарським спрямуванням із подальшим працевлаштуванням у Товаристві; виплата допо-
моги на поховання;

соціальні проекти для громади села: допомога школам; благоустрій села; розчищення доріг 
від снігу в зимовий період. 

!з пропозиціями просимо звертатись за адресою: 48523, вул. Ів. Франка, 1, смт Заводське, 
Чортківський р-н, тернопільська обл. 

тел.: 097-371-92-44, 050-083-81-20.

Свідоцтво серії ВОЗ № 564082 від 23.03.2009 р.

терміново і дешево – будинок у с. Пробіжна. 
Загальна площа – 65 кв. м. Є літня кухня, госпо-
дарські приміщення, криниця, біля хати – садо-
чок, город – 30 сотих. тел. 097-933-64-13. 

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

тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

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

тел. 097-841-58-04. 

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

тел.: 050-706-97-84, 098-541-53-04. 

Вибухонебезпечні предмети становлять 
смертельну загрозу. До них належать: артиле-
рійські снаряди; реактивні та інженерні міни; 
авіабомби; детонатори; ручні гранати; набої 
різних видів. Усі вони містять вибухові речови-
ни й можуть вибухнути від удару, тертя, струсу 
або інших механічних дій. Навіть після довго-
тривалого перебування у воді або землі ці ре-
човини не втрачають здатності вибухати. 

Зовнішній вигляд боєприпасів від трива-
лого перебування в ґрунті або у воді сильно 
змінюється: під впливом вологи вони дефор-
муються, іржавіють і від найменшого дотику 
можуть вибухнути. Відомо чимало випадків, 
коли хлопці, не підозрюючи про небезпеку, 
гралися знайденими предметами. Тому в разі 
виявлення незнайомих предметів або схожих 
на вибухонебезпечні:

–  у жодному разі не можна торкатися знахі-
док власноруч і дозволяти це робити іншим;

– про знайдені підозрілі предмети слід не-
гайно повідомити дорослих (службу з надзви-
чайних ситуацій, у школі, міліцію, найближчу 
установу);

– не можна розпалювати багаття поблизу 

знахідки;
– слід запам’ятати дорогу до того місця, де 

була виявлена знахідка, й поставити засте-
режний знак.

Категорично забороняється:
– брати вибухонебезпечний предмет у руки, 

зберігати його, нагрівати та ударяти по ньо-
му;

– переносити, перекладати, перекочувати 
його з місця на місце;

– намагатися розібрати;
– використовувати для розведення вогню, 

кидати, класти у вогонь;
– заносити в приміщення;
– закопувати в землю;
– кидати в криницю або річку;
– здавати на металобрухт;
– використовувати для виготовлення само-

робних піротехнічних засобів – петард чи ви-
бухових пакетів.

Невиконання цих вимог і правил може при-
звести до тяжких наслідків, що, на жаль, тра-
пляється дуже часто.

Ярослав сМІХуН, 
заступник начальника ДПРЧ-6

З метою забезпечення безпечного і якіс-
ного обслуговування пасажирів, підвищення 
транспортної дисципліни технічної готовності 
транспорту, профілактики аварійності під час 
здійснення перевезень пасажирів та їх бага-
жу на таксі з 10 червня ц. р. в Чортківському 
районі проводиться комплекс профілактичних 
заходів на пасажирському автотранспорті під 
умовною назвою «Таксомотор-2014». Під час 
проведення операції буде звертатись увага 
на наявність відповідних документів, які да-
ють право здійснювати таксомоторні переве-
зення, спеціального додаткового обладнання 
(справність лічильників-«таксометрів», пра-
вомірність їх встановлення, наявність пломб 
або свідоцтво про повірку даних відповідни-

ми органами). Забезпечення технічного ста-
ну автотранспорту та своєчасність (щорічне) 
проходження державного технічного огляду, 
передрейсового/післярейсового медичного 
та технічного контролю. 

Згідно із законодавством вживатимуться 
заходи щодо заборони експлуатації тран-
спортних засобів, технічний стан яких не від-
повідає правилам, нормам та стандартам без-
пеки дорожнього руху, та притягнення винних 
до відповідальності, передбаченої Кодексом 
України про адміністративні правопорушення 
та Законом України «Про дорожній рух».

Ігор ПастуХ, 
старший державтоінспектор В ДАІ  

Чортківського району                                                         

У XXI столітті важко уявити своє повсякден-
не життя без автомобілів, які набагато полег-
шують наше буття, але тим самим несуть із 
собою величезну небезпеку для життя дорос-
лих і особливо дітей. 

Щодня дорогою додому зі школи чи навпа-
ки дитина наражається на ризик потрапити 
в екстремальну ситуацію. Найчастіше через 
неуважність або незнання Правил дорожньо-
го руху діти гинуть на вулицях в дорожньо-
транспортних пригодах, а травми, отримані 
у  ДТП, – найтяжчі. Тому, щоб попередити 
дорожньо-транспортні пригоди, небезпеку для 
здоров`я, життя, треба знати ці Правила і за-
стосовувати їх: не вибігати на проїзну частину; 
ходити лише тротуарами, дотримуючись пра-
вої сторони, а якщо вони відсутні – узбіччям, 
обов`язково повернувшись обличчям до тран-
спорту, що рухається, – тоді не тільки водій 
бачитиме пішохода, а й пішохід водія; не пере-
ходьте дорогу на червоне світло світлофора 
незалежно від наявності на ній автомобілів; 

переходити дорогу можна лише у дозволених 
місцях – на «зебрі» та через наземні перехо-
ди; зібравшись переходити вулицю, спочатку 
подивіться ліворуч, дійшовши до середини – 
праворуч; вулиці переходьте тільки в групі з ін-
шими пішоходами. Пам`ятайте: причиною ДТП 
може стати не тільки наїзд автомобіля або 
мотоцикла, а й велосипедиста. Нерідко саме 
велосипедисти є джерелом напруженості на 
вулицях і в дворах. На жаль, не всі добре зна-
ють ці Правила й іноді нехтують ними. А тому 
щорічно на наших дорогах гинуть сотні дітей і 
дорослих. 

І насамкінець хочеться звернутися з на-
ступним: якщо ви стали свідком дорожньо-
транспортної пригоди, надайте можливу до-
помогу потерпілим і повідомте про пригоду 
міліцію.

 
володимир ЗИГрІЙ, 

начальник В ДАІ з ОАТ 
Чортківського району                                        

посвідчення громадянина, потерпілого в на-
слідок аварії на ЧАеС, серії В-П за № 113963, 
видане Тернопільською ОДА в 1993 р. на ім`я: 
ульянОВич Ольга Зіновіївна.

Земля і досі таїть небезпеку
Минуло вже більше ніж півстоліття відтоді, як відгриміли останні бої на фронтах 
війни, але й досі багатостраждальна українська земля приховує в собі страшні 
залишки того часу – бомби, снаряди, міни, гранати, патрони. усе це називають 

вибухонебезпечними предметами. За окремими підрахунками, ще сьогодні 
на території україни перебуває кілька мільйонів одиниць смертоносного вантажу, 

в тому числі близько 100 тисяч авіабомб.

акція

Безпечне таксі – не тільки з «шашкою»

Державтоінспекція інформує

Обережно! Діти на дорозі!

Змінено ставки збору 
за спеціальне використання води

Законом україни від 27 березня ц. р. 
за № 1166-VII «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в україні» 
з 1 квітня поточного року збільшено ставки 

ресурсних податків і зборів. ставки ресурсних 
податків і зборів, які визначені в абсолютних 
значеннях, проіндексовано приблизно до рівня 

прогнозованого індексу споживчих цін на 2014 рік.

Зокрема, ставки збору за спеціальне ви-
користання води, встановлені статтею 325 
Податкового кодексу України, підвищено 
приблизно на 8,6 відсотка для всіх напрямів 
і джерел використання (підземних, поверх-
невих джерел, використаної води для потреб 
гідроенергетики, водного транспорту, рибного 
господарства, виробництва напоїв, кар’єрної 
та дренажної води). Водночас порядок обчис-
лення та сплати збору в 2014 році залишився 
незмінним.

Відповідно до пункту 326.1 статті 326 Подат-
кового кодексу України збір за спеціальне ви-
користання води обчислюється щоквартально 
наростаючим підсумком з початку року.

У зв’язку з вищенаведеними змінами, дані 
в податковій декларації рекомендується відо-
бражати двома окремими рядками, з відповід-
ною приміткою у цих рядках: за перше півріч-
чя ц. р.: за період «з 01.01.2014 по 31.03.2014 
включно» – за ставками, які діяли до 1 квіт-
ня 2014 року, та за період «з 01.04.2014 по 
30.06.2014 включно» – за новими ставками, що 
почали діяти з 1 квітня 2014 року; 

за три квартали ц. р.: за період «з 01.01.2014 
по 31.03.2014 включно» – за ставками, які діяли 
до 1 квітня 2014 року, та за період «з 01.04.2014 
по 30.09.2014 включно» – за новими ставками, 
що почали діяти з 1 квітня 2014 року;

за 2014 рік: за період «з 01.01.2014 по 
31.03.2014 включно» – за ставками, які діяли 
до 1 квітня 2014 року, та за період «з 01.04.2014 
по 31.12.2014 включно» – за новими ставками, 
що почали діяти з 1 квітня 2014 року. 

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

ОДПі інформує
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Вітання12

+11 ... +20

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
28 червня

+14 ... +24

НЕДІЛЯ
29 червня

+17 ... +26

ПОНЕДІЛОК
30 червня

+17 ... +22

ВІВТОРОК
1 липня

+16 ... +23

СЕРЕДА
2 липня

+15 ... +21

ЧЕТВЕР
3 липня

+14 ... +21

П`ЯТНИЦЯ
4 липня

Хліб життя

Сердечно вітаємо з ювілеєм
Йосипа казимировича 
сИрОтИНсЬкОГО

зі с. Коцюбинчики.
Наш славний та рідний, 
 найкращий у світі,
З Вами нам завжди 
   затишно й світло.
Ви гарний господар 
    і татко чудовий,
Даруєте турботу 
      і море любові.
Бажаємо щастя, 
       добра і тепла,
Хай буде здоров`я 

                                              на многі літа.
Спасибі Вам, рідний, за руки робочі,
За людяність Вашу й недоспані ночі,
Ви в нашому серці живете завжди,
Спасибі, що Ви у нас є.
Ми будем молитись і Бога просити,
Щоб Він Вас беріг ще тисячу літ.

З повагою та любов̀ ю – дружина, 
діти, внуки, правнук 

владиславчик 
і вся велика родина.

Щиро вітаємо з 50-літтям 
дорогу маму, бабусю, сваху
Любов Михайлівну ДрОНІв

зі с. Мазурівка,
яке вона святкувала 26 червня.

Є ювілеї досить різні, 
Та є одна 
        з найкращих дат, 
Тоді вітає вся родина, 
Бо Вам сьогодні – 50! 
Літа цвіли 
  не просто цвітом, 
А проростали у труді, 
Дорослими 
        вже стали діти, 
А Ви душею молоді. 

Бажаєм довго Вам прожити,
Здоров`я великого 
                         на довгий вік, 
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.
Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних, сонячних, 

         щасливих днин.

З повагою і любов̀ ю – 
доньки Юлія та Ірина, син 
віктор, невістка Оксана, 

внуки вікуся, Дмитрик, сергійко, 
роксолана та свати.

З віночка слів найкращі квіти 
і серед них – вкраїнське “Многа літа”

даруємо шановній ювілярці
Надії василівні ватраЛЬ.

Цей ювілей  – не тільки Ваше свято,
Радіють всі: рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров`я, щастя, радості без меж.
Хай сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,

Хай діти, внуки поважають
І Бог життя благословить.

З повагою – колектив 
Малочорнокінецької 

сільської ради.

26 червня відсвяткувала свій 
День народження найдорожча внучка

улянка МаЛЕтИЧ
зі с. Базар.

Наша рідна дівчинко, 
наше ясне сонечко,
Хай добро проміниться 
     у Твоє віконечко,
Дощиком рясненьким 
  пада з неба щастя,
Хай Тобі, Уляночко,
все на світі вдасться.
Виростай здоровою, 
 мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися 

                               Твої татко з мамою.
Хай Бог милосердний з високого Неба,
Дарує усе, що в житті Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі та довгі літа.
З любов̀ ю – бабуся 

Оксана, вуйко василь, 
славік, василько, руслан.

Від щирого серця вітаємо 
із 45-річчям 

дорогого і люблячого зятя, сина, 
чоловіка, татуся, дідуся, швагра
Петра Зіновійовича  МОстОвИЧа

зі с. Нагірянка.
Всього, що найкращого 
            в світі буває,
Від щирого серця 
          усі ми бажаєм.
Хай Бог милосердний 
      з високого Неба
Дарує усе, 
       чого тільки треба.  
Добра і радості 
                      бажаєм,
Здоров`я Тобі 

                                             на всі літа.
Хай сонце весело Тобі сяє
І квітне в серці доброта.
Хай щастить Тобі в дорозі
І на рідному порозі.
Хай сили Небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Хай Матір Божа – Цариця Свята –
Попросить у Бога щасливі літа.

З любов̀ ю і повагою – 
мама, тато, мама Галина, 

дружина, діти, онук, 
швагри із сім`ями.

26 червня відсвяткувала 
свій День народження 

дорога донечка, сестричка та онучка
улянка МаЛЕтИЧ

зі с. Базар.
Щоб Ти завжди була 
                 щаслива,
Добро пізнала 
                   у житті,
І щоб сміялися 
                  до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко 
               ласкаво,
Щоб Бог Тебе 
            в опіці мав,

І Ангел, Твій охоронитель,
З плеча Твого, щоб не злітав.

Ми дякуєм Богу, 
             що Ти у нас є,
Хай силу і радість Тобі 
                        Він дає.

З любов̀ ю – тато Іван, 
мама Наталя, брат василь 

та бабуся софія.

Родина куНИкІв 
святкує Дні народження

Мар̀ яночки – 4 рочки, 
а Євгенка – 6 років.

Щиро вітаємо з 60-річчям
Івана васильовича кОстИшИНа

зі с. Звиняч.
Зорить чудова Твоя дата,
Цей світлий день – 
                          Твій ювілей,
У дім уже заходить свято
З вітаннями усіх гостей.
Бажаєм здоров`я міцного довіку,
Щастя і радості повнії ріки.
Берег спокою нехай зігріває,
А горе завжди стороною минає.
Хай світлою буде життєва дорога,

Опіка і Ласка 
          від Господа Бога.
Хай Матінка Божа, 
          Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З повагою – друзі 
по роботі.

28 червня святкує свій ювілей 
талановита, чудова жінка – шановна 

Надія василівна ватраЛЬ
зі с. Малі Чорнокінці.

Щастям, здоров`ям і на многа ЛІТ
Хай довго-довго стелиться стежина!
На крилах вітру лине мій ПРиВІТ,
Для дорогої і найкращої ЛЮДиНи.

Із найщирішими 
побажаннями, повагою 

й теплом – 
подруга степанія

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм
Йосафата володимировича 

ПЕЛІвЕЦЬкОГО
зі с. Сосулівка.

55-річчя – 
    це велична дата, 
Це мудрість, 
що з роками шле нам світ.
З теплом душі 
    вітаємо ми батька, 
Ти – наша гордість 
              і родини цвіт. 
За Тебе долі дякую я 
          – Твоя дружина, 
І за сімейний 

                                       затишок, і кров. 
За те, шо Бог послав нам доньку й сина, 
Ключі від щастя, щирість і любов. 
Тобі, дідусю, дякують онуки 
За лагідність, турботу і тепло, 
Бо розуміють: тільки Твої мужні руки – 
Підтримка у житті для них і їх оплот. 
Вітаємо Тебе ми, батьку, щиро, 

Із вдячністю даруєм 
                       ніжні квіти. 
Нехай ідуть роки 
           з добром і миром, 
З повагою дружина, внуки, діти.

З любов̀ ю – дружина 
Марійка, донька Галя з сім`єю та син 

володя з сім`єю.

З першим рочком вітаємо 
сергійка тЕсЛЮка 

зі с. Нагірянка.
Пальчики маленькі, 
    носик, очі ясні –
Скільки радості 
приносить це 
    дитя прекрасне.
Наш Сергійко 
вже великий – 
  рочок в нього нині.
Подарунків повна 
         торба – 
іграшки й машини.

Кольорові кульки піднесуться в небо.
І задуєш свічку в торті – свято це для Тебе.
Ми попросимо у Бога щиро для маляти нашого
Миру, злагоди, любові і всього найкращого.
Перші кроки Ти зробив у житті своєму,
Не втрачай бажання йти всупереч усьому.
Хай здоров`я посилає Мати Божа з Неба,
Завжди поруч будемо ми опорою для Тебе.

З  найкращими 
побажаннями – дідусь 

Яків, бабуся Галина, дідусь 
Дем’ян, тітка Ірина 

з чоловіком русланом 
і сестрички Оля та Настуся. 

У ці літні дні виповнюється один рочок 
сергійкові тЕсЛЮку

зі с. Нагірянка.
За вікном вже вишні 
    червоніють нині,
А в Сергійка 
      «кругла дата» 
  – рочок вже дитині.
Мама й тато зранку 
   піднімуть на ручки,
Старший братик із любов’ю 
       ущипне за щічки.
Ніжне, миле й дороге 

                                       сонечко-малятко,
Хай з Тобою поруч буде Боже Янголятко.
Хай тепло із літніх днів зігріває долю,
Дощик щастячком умив і ні краплі болю.
Ти велике щастячко і потіха всім,
Ти приносиш радість в наш маленький дім.
Хай Господь із Неба Тобі здоров’я посилає,
А Мати Божа із Ісусом завжди 
                                   в житті оберігають.

З любов’ю – мама Ольга, 
тато віталій, старший 

братик сашко, хресні 
батьки Ірина та Михайло.

Дорогі наші сонечка!
Зичимо вам міцного здоров`я, щоб ви 

купалися в морі щастя та зростали слух-
няними.

Мати Пречиста, серденько любе,
Щиру молитву ти нашу прийми,
До Свого серця, що найсвятіше,
Наших діток пригорни.
А Ти, Воскреслий Боже наш,
Будь всюди з ними повсякчас,
Давай Свої перестороги,
Щоб не зійшли вони з дороги,
Яку Всевишній всім проклав,

Тебе на землю нам зіслав.
З великою любов̀ ю – 

батьки, бабусі, 
дідусі та прабабуся.

у час найщедротнішого червневого розмаїття природи надходить до християнської 
спільноти празник Пресвятої Євхаристії, іменований в народі Божого тіла. суттю його є 

вшанування тіла й крові Ісуса Христа під видами хліба й вина, тобто звершення святої тайни 
Причастя. такого дня зазвичай вже зранку-раненько до церкви простують найменшенькі 

християни, зодягнені у незвичну на їх вік одіж – подібну до наречених. Бо то ж – Перше 
Причастя! так було і в с. Біла минулої неділі. Недарма кажуть, що такий крок – то як перший 

іспит, а ще – перепустка в особливий світ. адже сам Ісус Христос увійшов у їх серця. 
Пройдено катехитичні науки, вислухано з уст отця заохоту до подальшого християнського 

життя, отримано свідоцтва на згадку про чи не найвизначніший день у їх житті...
Фото сергія кОЦаНа

«Це є тіло Моє... Це є кров Моя...»


