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Виходить з 1939 року

Б`ємо на сполох

Увага!

Гостра тема

У зв’язку з проведенням Богород-
чанським ЛВУМГ планових ремонт-
но-профілактичних робіт буде при-
пинено повне газопостачання на 
ГРС Чортків з 9-ї год. 21 липня до 

17-ї год. 23 липня ц. р. Просимо ви-
бачення у споживачів газу за тим-
часові незручності.

Адміністрація Чортківського УЕГГ

У Чорткові і Білій 
три дні не буде газу

У Давидківцях бунт: жителі села 
противилися мобілізації

Це сталося у понеділок, 13 липня. Військовому комісарові Чортківського ОМВК Леоніду Підручному, який перебував у справах 
в обласному військкоматі, зателефонували і повідомили, що у селі Давидківці через невдоволення мешканцями процесом 

мобілізації перекрита центральна дорога. Не гаючи часу, полковник Підручний виїхав до місця події. Там вже вишикувалася довга 
черга з вантажних та легкових автомобілів, водії яких не приховували обурення, позаяк поспішали кожний у своїх напрямках. 

Читайте на 4-й стор.

На сайті Головного управління Держгеокадастру у Тер-
нопільській області читаємо такі слова з характеристики 
Чорткова: «Місто Чортків розташоване компактно з яскра-
во вираженою центральною частиною, де є ряд архітек-
турних та історичних пам’яток. Центральна частина міста 
забудована переважно малоповерховими житловими бу-
динками кінця XIX – початку XX століття з включенням ба-
гатоповерхових та малоповерхових будинків, збудованих 
в 60-70-х роках минулого століття. 

(Закінчення на 5-й стор.)

Обережно: стінопад!
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На часі2
Звіт голови облдержадміністраціїУ райдержадміністрації

Щодо проведення чергового етапу часткової мобілізації на-
селення у нашому районі минулої п’ятниці, 10 липня, відбулася 
нарада в голови райдержадміністрації М.Сташківа за участю 
першого заступника голови РДА В.Запухляка, міського голови 
М.Вербіцького, керуючого справами районної ради Т.Яблонь, 
військового комісара Л.Підручного, представників прокуратури, 
Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, міграційної 
служби та ін.

Передусім керівник району акцентував увагу присутніх на ви-
конанні вимог чинного законодавства України щодо проведення 
мобілізаційних заходів, озвучив проблемні питання, що перешко-
джають здійсненню планових завдань. На особливому контролі, 
наголосив він, в усіх районних служб мають бути демобілізовані 
військові із зони проведення АТО, яким слід надавати всебічну 
допомогу і сприяння.

Про проведення в районі шостої хвилі мобілізації інформував 
присутніх військкомісар Л.Підручний. Зокрема, на день прове-
дення наради в рамках чергової черги мобілізаційних завдань у 
навчальні центри було відправлено чотирьох осіб, ще дев`ятеро 
– на цьому тижні. Існує, зазначив він, велика проблема з опові-
щенням. Так, 21 сільська рада не подала жодного мобілізованого 
під час попередніх двох хвиль мобілізації. Як позитив, пан Під-
ручний виокремив Заводську селищну раду, де 70 відсоткам осіб, 
що підлягають мобілізації, вручено повістки, понад 50 відсотків 
уже пройшло медкомісію. У той же час немає ніякої співпраці з 
Білобожницькою і Мухавською сільськими радами. 

Під час зібрання також велася мова про соціальний захист і 
реабілітацію демобілізованих учасників АТО, поставку техніки 
в ході 6-ї черги мобілізації (Чортківський район за увесь період 
проведення мобілізації поставив найбільшу кількість одиниць 
транспорту в області), про забезпечення належної роботи вій-
ськово-лікарської комісії під час мобілізації та призову громадян 
на військову службу тощо.

Підсумовуючи роботу наради, голова райдержадміністрації 
М.Сташків зазначив, що озвучені вище проблеми – це наслідки 
недостатнього військово-патріотичного виховання молоді упро-
довж 24-х років незалежності України, і сьогодні ми пожинає-
мо гіркі плоди. Тому, враховуючи недоліки попередніх етапів 
мобілізації, рекомендував присутнім посилити інформаційно-
роз’яснювальну роботу серед населення, висловивши сподіван-
ня, що спільними зусиллями влади, військкомату та правоохо-
ронних органів району вдасться виконати поставлені завдання з 
проведення мобілізації.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Шоста хвиля мобілізації 
– хто на черзі?

Звітуючи, голова ОДА запевнив, що два глобальних завдання, 
які стояли перед ним, коли очолив область, – сформувати і зба-
лансувати команду та збудувати фортифікаційні споруди – він ви-
конав. І зробив це, як підкреслив, швидко та якісно: призначено 
усіх керівників районів, вони відкриті до спілкування. Як приклад 
навів те, що будь-хто може поставити запитання напряму голові 
РДА навіть через Інтернет-ресурси, зокрема у соцмережі «Фей-
сбук» (до речі, так само це можуть зробити і наші земляки – го-
лова РДА Михайло Сташків зареєстрований у даній соцмережі). 

Очільник області розповів, що у перший тиждень перебування 
на посаді була розроблена стратегія роботи ОДА. Пріоритетними 
напрямками її є:

– людина;
– економіка;
– туризм;
– село;
– діти.
Степан Барна наголосив: «В основі нашої діяльності – люди-

на – наш громадянин, який повинен відчувати якість життя не зі 
звітів чи новин, а в своєму гаманці, на прикладі добробуту своєї 
родини».

Для реалізації цього гасла команда голови ОДА працює по-
всякчас: «Незважаючи на те, що у зв’язку з об’єктивними причина-
ми відбувається подорожчання життя, ми робимо все, щоб прості 
громадяни не відчули цього. Порівняно із відповідним періодом 
минулого року зріс рівень середньої заробітної плати і зараз ста-
новить 2900 грн. «Я хочу, щоб не середня, а мінімальна заробіт-
на плата була не меншою, як 2,5 тис. грн. І я впевнений, що ми 
досягнемо цього. Крім того, я просто вимагаю від агрохолдингів 
допомагати громадам та здійснювати соціальний захист людей, 
в яких вони орендують паї. І ми в цьому питання знайшли повне 
взаєморозуміння.

Державою розроблена нова система надання субсидій. 
Підкреслю, що на сьогодні в області відсутня заборгованість 

по виплаті всіх видів державних допомог, більше того, з травня 
збільшили щомісячну доплату до пенсій ветеранам ОУН-УПА, а 
також допомогу членам сімей загиблих в Афганістані з 150 до 200 
гривень. 

Станом на 3 липня ц. р. на Тернопільщині проживає 2578 осіб, 
які вимушено переміщені зі Сходу України та АР Крим, а тому ве-
деться активна робота щодо їх підтримки. Їм виплачено допомоги 
як переселеним особам на загальну суму 8,58 млн. гривень».

Не забув наголосити голова ОДА й на тому, що влада всіляко 
ініціює, сприяє допомозі та безпосередньо допомагає учасникам 
антитерористичної операції. З цією метою при облдержадміні-
страції (і на районному, міському рівнях також) створили раду 
підтримки учасників антитерористичної операції. «У результаті 
її діяльності прийняли на 2015-2019 роки обласну програму під-
тримки осіб, які брали участь в АТО, та членів сімей загиблих, – 
повідомив Степан Барна. – Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, становить 6330 тис. грн., в 
тому числі на 2015 рік – 2710 тис. грн.  Обласною програмою «Тур-
бота» на цей рік передбачені кошти в сумі 2 млн. 700 тис. гривень 
для надання одноразової допомоги учасникам АТО та членам сі-
мей загиблих. На сьогоднішній день виплачено 900 тис. гривень 
вищезазначеній категорії осіб».

Розповів обласний очільник, що на Тернопільщині створено 
центри з надання кваліфікованої медико-психологічної допомоги 
із широким комплексом реабілітаційних заходів на базі комуналь-
них установ обласної ради. За результатами проведених пере-
мовин із 11 Почесними та 3 Генеральними Консулами іноземних 
країн досягнуто домовленості щодо організації відпочинку за кор-
доном груп дітей із сімей воїнів АТО (Угорщина – 40 дітей, Сербія 
– 15 дітей, Польща – 70 дітей, Литва – 20 дітей).

Щодо завдань, поставлених перед Тернопільщиною Міністер-
ством оборони, то керівник області занотував: «Наша область 
першою в Україні виконала поставлені Міністерством оборони за-
вдання. Незважаючи на те, що за Тернопільщиною було закріпле-
но об`єкти в першій лінії оборони, а зазвичай там мають будувати 

інженерні війська, ми якісно та швидко завершили спорудження 
майже 17 кілометрів фортифікаційних споруд». 

Як підкреслив Степан Барна, розвиток економіки – одне з 
найголовніших завдань влади області. Так, спеціальною комі-
сією відібрано 42 проекти регіонального розвитку, які включено 
до узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів регіо-
нального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, на загальну вартість 
майже 102 млн. гривень.

Набула системного характеру робота із залучення міжнародно-
технічної допомоги, успішно вирішуються соціально-економічні 
проблеми у населених пунктах області у рамках реалізації Про-
екту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 

На фоні загального спаду експортних поставок товарів з Украї-
ни наша область демонструє позитивну тенденцію росту експор-
ту і за результатами зайняла ІІ місце серед областей України за 
темпами росту.

Виробникам сільськогосподарської продукції вдалося розши-
рити географію поставок та знайти нові ринки збуту в країнах Пів-
нічної Африки та Близького Сходу. Так, зросли поставки товарів 
до Єгипту, Ірану, Ізраїлю та Тунісу.

«Ми не побоялися і почали легалізовувати кар`єри. Я говорив 
з самого початку і повторюю зараз: хто хоче працювати легально 
– я допоможу у всьому. Як результат – збільшено видобування 
гальки, гравію, щебеню, гранул в 2,5 раза, пісків природних на 
третину, гіпсу і ангідриду наполовину», – зауважив голова ОДА.

«Я не дарма вибрав як місце звіту про роботу за 100 днів Зба-
разький замок. Наша команда наочно демонструє, що туризм є 
одним з пріоритетних напрямків. Тому, незважаючи на об’єктивні 
труднощі, сфера гостинності Тернопільщини не стоїть на місці, а 
постійно розвивається, – наголосив Степан Барна. – Реконструк-
ція діючих підприємств готельного господарства, спорудження 
нових туристично-відпочинкових комплексів здійснюється, в 
основному, за рахунок внутрішніх інвесторів, яким ми надаємо 
всесторонню підтримку, оскільки це робочі місця, податки до міс-
цевих бюджетів».

Голова ОДА похвалився перед присутніми запровадженою но-
винкою на ринку туристичних послуг – Дністер-круїз на кораблі 
«Юрій», унікальному плаваючому готелі-ресторані, під час якого 
проводиться подорож по одному із семи чудес України – Дністров-
ському каньйоні.

«Одним із видів популяризації нашого краю є туристичний ло-
готип «TERNOPIL’YA», який з’явився за підсумками проведеного 
конкурсу у співпраці із Громадською радою при профільному де-
партаменті. Його ми вже використали в презентації, яку готували 
райони нашої області», – зауважив пан Барна.

«Ми всі добре розуміємо, що наша область є аграрною, – на-
голосив Степан Барна. – І це ми повинні зробити своєю сильною 
стороною. Основне завдання, яке я ставлю аграріям та нашому 
департаменту – забезпечити переробку сільськогосподарської 
продукції на переробних потужностях області, – зауважив очіль-
ник краю. –  Це дасть можливість не тільки створити робочі місця, 
а й здешевити саму кінцеву продукцію».

За період з початку поточного року харчовою і переробною га-
луззю забезпечено ріст обсягів виробництва в порівнянні  з від-
повідним періодом минулого року. У другому кварталі поточного 
року відновлено роботу двох непрацюючих спиртових заводів об-
ласті – Борщівського МПД ДП «Укрспирт», яке простоювало з по-
чатку поточного року, і ДП «Зарубинський спиртовий завод» Зба-
разького району, що не здійснювало виробничої діяльності майже 
5 років. «Ми ставимо питання перед Кабінетом Міністрів поверну-
ти статуси юридичних осіб всім спиртовим заводам, – наголосив 
Степан Барна. – Зі свого боку ми працюємо над тим, щоб ці під-
приємства очолили люди, які є професіоналами своєї справи. Ми 
повертаємо на посади тих директорів, які вже довели, що вміють 
керувати спиртозаводами. І головне завдання для них – пошук 
додаткових ринків збуту, в т. ч. за кордоном. Ми хочемо, щоб наша 
область стала годувальницею України. Адже, займаючи 2,3 відсо-
тка території України, Тернопільщина забезпечує себе практично 
всіма видами продуктів харчування і має можливість поставляти 
за межі області та на експорт значну частину продукції. Вже зараз 
третину від потреб м’яса великої рогатої худоби постачає наша 
область на ринок України, 13 відсотків від потреб забезпечує цу-
кром, іншими продуктами – до 5 відсотків».

Як наголосив голова ОДА, велику увагу його команда приділяє 
турботі про виховання дітей. «Мудрі люди кажуть: не вкладайте 
мільярди у війська та зброю. Вкладіть тисячі у виховання дітей – і 
тоді не буде ні воєн, ні конфліктів. Тому дитина є черговим нашим 
пріоритетом», – зазначив пан Барна. У цьому напрямку ведеться 
різнопланова робота: започатковано проведення щомісячних вій-
ськово-польових зборів для лідерів молодіжних громадських ор-
ганізацій та органів студентського самоврядування; зреалізовано 
організацію ІІ обласного молодіжного форуму з метою розробки 
пропозицій до проекту обласної програми «Молодь Тернопільщи-
ни» на 2016-2020 роки»; проведено регіональний етап Всеукраїн-
ського мультифестивалю «Студентська республіка» й ін.

Задля втілення гасла, що його пропагує голова ОДА: «Здоровий 
спосіб життя – запорука сильної країни» – профільним департа-
ментом організовано та проведено 15 фізкультурно-спортивних 
масових заходів, 9 – з олімпійських та 4 чемпіонати області з нео-
лімпійських видів спорту. Забезпечено участь збірних команд об-
ласті у 70 всеукраїнських та 3 міжнародних змаганнях. «Зараз ми 
працюємо над тим, щоби зробити Тернопільщину базовою областю 
для окремих спортивних дисциплін», – наголосив Степан Барна.

Як підсумок своєї роботи і роботи своєї команди Степан Барна 
ще раз підкреслив: «В основі всіх моїх кроків завжди залишати-
меться орієнтація на ЛЮДИНУ. Нехай у цьому нам допомагає Бог!».

Оксана СВИСТУН
Фото автора

На виконання до-
ручення голови рай-
держа дмін істрац і ї 
«Про облаштування 
місць зупинок для 
туристів на основних 
а в т о м а г і с т р а л я х 
району», в рамках 
ініціативи голови об-
лдержадміністрації 
С.Барни «Тернопіл-
ля – духовний центр 
України», з метою 
покращення стану 

туристично-рекреаційної інфраструктури та сервісного обслу-
говування туристів для короткочасних зупинок облаштовано ре-
креаційний пункт відпочинку на межі Чортківського та Бучацького 
районів.  

 «Даний рекреаційний пункт – це тільки початок запланованої 
відпочинкової інфраструктури району, наступний буде облашто-
ваний в скорім часі між населеними пунктами Нагірянка і Мухавка, 
– каже перший заступник голови РДА В.Запухляк. – Це дуже зруч-
но для людей, які довгий час перебувають на колесах. Кошти  на 
облаштування цієї території не передбачаються, тому довелося 
долучитися працівникам лісового господарства під керівництвом 
В.Фреяка та Чортківського райавтодору, який очолює В.Мельник».

Сподіваємось, що даний пункт стане улюбленим місцем відпо-
чинку як для місцевого населення, так і гостей нашого регіону.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Інфраструктура

На Чортківщині облаштовують 
рекреаційні пункти відпочинку

Степан БАРНА: 
«В основі діяльності моєї команди – ЛЮДИНА» 

9 липня у Збаразькому замку голова облдержадміністрації Степан Барна презентував стратегію розвитку 
Тернопільщини та прозвітував про проведену роботу за 100 днів перебування на посаді. Щонайперше очільник області 

віддав шану воїнам, що захищають цілісність України та мир в державі, а також хвилиною мовчання усі присутні віддали 
данину пам’яті загиблим, яка того дня особливо щемно відлунювала в серцях кожного, адже поруч – мама полеглого 

героя-захисника Сергія Долгіх, що добровольцем пішов на фронт й безцінною жертвою – своїм життям – доказав любов 
до рідної землі. Степан Барна вручив неньці воїна орден «За мужність», яким Сергія Долгіх нагородили посмертно. 
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ПошануванняУ всіх на устах

Саме так висловився про 87-річну колишню 
зв’язкову УПА Мирославу Кіндратівну Федорців 
з Нагірянки і про таких як вона голова обласної 

державної адміністрації Степан Барна, вручаючи 
їй за дорученням Президента України 

орден княгині Ольги ІІІ ступеня 
у День вшанування верховних апостолів 

Петра і Павла.

«Прийміть, пані Мирославо, вітання від Президента 
України, нагрудний знак княгині Ольги і орденську 
книжечку, – звернувся до своєї землячки очільник області. 
– Дай вам, Боже, здоров`я, і ще багато літ життя!».

Вітали ювілярку 
також голова рай-
держадміністрації 
Михайло Сташків, 
перший заступник 
голови РДА Вале-
рій Запухляк та 
начальник відділу 
культури, туриз-
му, національнос-
тей та релігій РДА 
Галина Чайків-
ська. А місцевий 
народний вокальний ансамбль лемківської пісні «Поті-
чок» подарував жінці повстанську пісню. І потім усі ака-
пельно заспівали «Многая літа!» Мирославі Кіндратівні.

«Чи стала Україна такою, про яку ви мріяли, за яку бо-
ролися, віддали стільки років молодого життя, будучи на 
засланні?» – поцікавились у літньої жінки кореспонден-
ти обласного телебачення.

– На жаль, ні, – гірко зітхнула пані Мирослава і продо-
вжила, поринувши думками в минуле. – Скільки згинуло 
молоді, зовсім юних… Батько був засланий до Сибіру, 
сестра, рідна тітка арештовані на 25 років, швагро вби-
тий в тюрмі… Вся родина пішла… Але вірю, що ще до-
чекаюся того часу, коли вже Бог дав мені стільки років 
прожити на світі».

Холодна в’язниця, життя в бараках на Уралі, а потім 
ще на поселенні у Донецькій області були розплатою 
Мирославі Кіндратівні за жертовну любов до України-
неньки, за її участь у повстанській боротьбі з окупан-
тами. І тільки у 1967 р. повернулася у рідний Росохач 
з сім`єю. Працювала на фермзаводі у Нагірянці, на від-
годівельному комплексі, звідки вийшла на заслужений 
відпочинок. Виростила сина і двох доньок, нині має шес-
теро внуків і стільки ж правнуків – міцне коріння дав рід 
Федорцівих!

«Мені приємно, що мати отримала таку високу дер-
жавну нагороду, за що хочу подякувати Президенту 
України, Тернопільській облдержадміністрації в особі її 
голови С.Барни, усім, хто прийшов її привітати, – схви-
льовано мовив син Мирослави Кіндратівни – Ігор Богда-
нович Федорців, що мешкає у Чернівцях. – І хочу вира-
зити надію, що таки наші Герої не вмирають. Нині живуть 
ще Герої тієї війни. Сьогодні триває нова війна – най Бог 
милує! Але я впевнений, що все буде добре і Україна під-
німеться на ноги. 

І ми всі на це сподіваємось, і будемо пам’ятати й ша-
нувати своїх Героїв!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Людина-легенда

(Продовження. Поч. у №№ 25, 26)

Коментує народний депутат України Олег Барна:
– Територіальна реформа є на часі. Виключно, що вона 

має в першу чергу зробити – це створити раціональну сис-
тему використання бюджетних коштів. Тому що в цей склад-
ний для України час марнотратство є особливо недопусти-
мим. В чому це буде проявлятися? Розподіл бюджетних 
коштів здійснюватиметься самою громадою за необхіднос-
ті, на першочергові цілі, а саме: при об’єднанні декількох сіл 
буде до десятка шкіл І – ІІ ст., що може призвести до того, 
що, наприклад, громада визнає нераціональним утримува-
ти таку кількість навчальних закладів, адже великі кошти 
затрачатимуться на опалення приміщення, заробітну пла-
ту вчителям (при тому, що кількість учнів не перевищує 50 
осіб). Отже, вигідніше буде скоротити кількість ЗОШ задля 
покращення якості освіти та кращих умов навчання. Це сут-
тєво зекономить кошти, які можна використати на розвиток 
інфраструктури.

Основним завданням громади буде – не чекати дарунків, 
а самостійно розвиватися, підтримувати підприємництво, 
створювати робочі місця, до цього люди мають дійти своїм 
розумом. У цьому контексті громада буде вирішувати, які 
цілі реалізовувати, бо ніхто не нав’язуватиме думки зверху, 
від держави буде лише допомога.

Та вважаю, що першим кроком у здійсненні територіально-
адміністративної реформи повинно було бути впровадження 
змін в медицині, освіті, дозвільній системі, податковій системі, 
пенсійному, сфері соціальних послуг. Тобто, якби усе це було 
спрощено, відпала б необхідність поїздок до сільрад за до-
відками, до чиновників – за наданням послуг, а отже, люди б 
побачили, якою чисельною є ота армія держслужбовців. 

Зараз треба розвивати бізнес, обслуговуючу сферу, на-
дання послуг і т. д.

Багато переживають, що без сільради відімруть села. 
Давайте поміркуємо так: хіба життя села полягає в тому, 
що там є сільрада? Ні. Найперше воно залежить від того, чи 
є у тому населеному пункті робота для людей. Наприклад, 
порізали Нагірянський тютюново-ферментаційний завод. 
Чому? Люди ж були власниками! У 1997 р. пішла хвиля при-
ватизації і народ отримав акції. Але люди не розуміли тако-
го прибутку, а хотіли отримати гроші відразу, тому й спро-
дали ваучери – хто за 20 грн., а хто – за 500. Людей за часів 
радянщини привчили, що за них хтось подумає. Ось і зараз 
бачимо приклад такого самого мислення на сході. Ні, щоб 
запитати себе: що ти зробив для України, – вони кричать: 
«Дай! Дай!». Треба змінюватися!

Чи от у Джуринській Слобідці. Хто розібрав велику свино-
ферму? Самі ж люди. Або за мовчазною згодою дозволили 
розібрати. А там були сотні робочих місць! Так само зараз від-
бувається в Сосулівці. Продали приміщення колишньої фер-
ми і теперішній власник хоче його розібрати на будматеріали. 
Люди протестують. Підприємець апелює: коли цього не зро-
бить він, розтягнуть жителі села. Який вихід з ситуації бачу я? 
Попросив власника дати час людям на те, щоб вони знайшли 
інвестора для запуску в цих приміщеннях якогось виробни-
цтва. Сосулівчанам треба брати на себе відповідальність!

Люди повинні самі вибирати собі долю, відповідати за 
свої дії: добре придивлятися до тих, кого обирають, щоб по-

тім не було претензій до роботи мерів, сільських голів і т. д. 
Ми говоримо про права, питання свободи й демократії – 

це дуже похвально, але поряд з тим – це ще й дуже велика 
відповідальність кожного громадянина. Маємо приклад з 
Грецією. А у нас? Знову-таки наведу приклад Джуринської 
Слобідки. Дали в оренду підприємцю став на більше 60 га 
водного плеса і що маємо в результаті? Фактично водойма 
висушена. Нищиться екологія. А ми дивуємося, чому води в 
криницях нема. Усе взаємопов’язано.

Зрештою, наголошу ще раз: територіальна реформа – це 
добре. Але постає запитання: чи люди готові до такої ве-
ликої відповідальності? Чи зможуть самі керувати життям 
громади? Моя позиція така: коли будуть здійснені усі ре-
форми в усіх сферах, тоді територіальні зміни вирішаться 
самі собою. Бо суть пропонованої реформи не в кількості 
людей  в громадах (як зараз обговорюють). Основне – жод-
на реформа не змінить нічого в нашому житті, якщо ми не 
знищимо корупцію в органах влади, правоохоронній систе-
мі і т. д. Питання боротьби з корупцією – це питання існуван-
ня держави Україна взагалі.

Думку громади с. Колиндяни висловлює секретар Колин-
дянської сільської ради Марія Елькснін:

– На громадських слуханнях, що проводилися в Колин-
дянах, громада висловила думку, щоб центр спроможних 
територіальних громад з навколишніх сіл був у нашому 
селі. У нас понад 600 пенсіонерів, а отже, їм буде зручніше, 
коли всі установи будуть у нас, а ще побутує думка, що село 
до села більше прислухається. Ми згідно з Перспективним 
планом мали бути приєднані до Чортківської громади. Та, 
зваживши усі за і проти, вирішили, що маємо усі шанси бути 
самостійними. У нас є приміщення для розміщення усіх від-
ділів, установ, служб, які мають бути утворені, як радить 
Методика формування спроможних територіальних громад 
(ми вивчали її в Інтернеті, враховували думки спеціалістів): 
частина приміщення загальноосвітнього закладу пустує, 
другий поверх амбулаторії сімейної медицини й ін. Звичай-
но, вони потребують попереднього ремонту, але нас під-
тримають у цьому місцеві підприємці. 28 травня на сесії 
райради наш депутат Володимир Заліщук озвучив рішення 
колиндянської громади на загал, того ж дня у нас було про-
ведено відкриту сесію і її рішення направили листом-про-
позицією громадам найближчих населених пунктів: Про-
біжни, Давидківців, Тарнавки, Великих Чорнокінців, Малих 
Чорнокінців, Волі Чорнокінецької, Залісся, Шманьківчиків, 
Шманьківців, Швайківців. П`ять сільрад відповіли згодою. 
Якщо рахувати чисельність перспективної спроможної те-
риторіальної громади, то нас разом буде 4914 ос., з них ді-
тей дошкільного віку – 304, шкільного – 394.

10 червня ми провели ще одну, чергову сесію і на ній ви-
рішили об`єднатися з територіальними громадами сіл, які 
дали згоду – Давидківців, Тарнавки, Великих Чорнокінців, 
Малих Чорнокінців, Волі Чорнокінецької, – та доручити се-
кретарю звернутися в ОДА з клопотанням про утворення 
Колиндянської об’єднаної громади з центром у с. Колиндя-
ни. Лист зареєстрований в облдержадміністрації 17 червня. 
Сподіваємося на позитивне вирішення.

Оксана СВИСТУН

Чортків має дуже багато проблем, які не вирішуються ро-
ками. Одна з них – це відсутність громадських вбиралень. 
На 30-тисячне місто для потреб людей маємо один туалет 
біля ринку. Це яскраве свідчення ігнорування владою не 
тільки городян, а й жителів району та гостей міста. Пробле-
му належної кількості вбиралень люди вирішують самотуж-
ки, а саме в міру культури і нагальності потреби.

Прикро визнавати, але жертвою ігнорування владою 
даної проблеми є вулиці І.Горбачевського та частково 
І.Франка, тобто територія, прилегла до паспортного сто-
лу. Щоденно цей заклад відвідують люди трьох районів 
та мешканці Чорткова, котрі чекають на вирішення своїх 
справ. Чимало їх з малими дітьми. Природно, що через пев-
ний час виникає потреба відвідати вбиральню. Паспортний 
стіл має туалет для працівників даної установи, а не для 
відвідувачів. Тому люди справляють свої природні потреби 
на прилеглих вулицях, ховаючись за припарковані машини, 
чи у подвір`ях сусідніх будинків. Недопалки, обгортки від 
різного роду харчових продуктів, папери – це той щедрий 
«урожай», який щоразу змушені збирати мешканці сусідніх 
будинків. До того ж це супроводжується відповідним за-
пахом людських випорожнень. Чи ж так важко облаштува-
ти туалет для потреб відвідувачів даної установи? Щодо 

сміття, то вихід простий – поставити декілька урн вздовж 
вулиці. Це б вирішило дану проблему. Якщо б влада міста 
була по-доброму налаштована до людей, то встановила б 
декілька лавок на подвір`ї паспортного столу для відвідува-
чів, які, чекаючи своєї черги, сидять на підмурівках огорожі 
чи тротуарі. Сумна картина, як на місто обласного підпо-
рядкування.

Паспортний стіл – це те місце, де отримують документ на 
перепустку в Європу. Може, саме звідси влада міста розпо-
чне вирішувати проблеми міста по-європейськи?

Мешканці вулиць І.Горбачевського та І.Франка:

Проблема

Факти без макіяжу

Територіальна реформа. Думки з приводу
Щодо висвітлення ходу адміністративно-територіальної реформи у нас було підготовлено цілу серію 

публікацій, в яким мали змогу висловити свою точку зору різні категорії громадян, представники ОДА, 
депутати облради, директор Офісу реформ у Тернопільській області, академік Академії будівництва України, 
голова РДА, працівники органів місцевого самоврядування. Маємо надію, що ознайомлення із їхніми поглядами 

на новаторство, впроваджуване сьогодні у нашому суспільстві, дало відповіді на більшість запитань, 
які поставали у нас з вами. Сьогодні підготували для наших читачів ще декілька думок 

щодо цього новаторського процесу.
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Твої герої, Україно!

Гостра тема

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Ще не встиг військком вийти з авто, як на 
нього посипався шквал звинувачень за те, що 
давидківським чоловікам вручають повістки із 
пропозицією прийти до військкомату з метою 
звірки облікових даних та медичного обстежен-
ня. Найперше, що вдалося Леоніду Підручному, 
це вмовити протестуючих розблокувати трасу. 
Коли потік транспорту зарухався в обидва боки, 
біля місцевої крамниці, де на прохання військо-
вого комісара зібралися люди, розгорілася 
гостра дискусія. Давидківчани наввипередки 
вимагали пояснень з приводу шостої хвилі мо-
білізації, на що військком давав вмотивовані 
відповіді. Однак упродовж кількох годин жодні 
аргументи на присутніх, а в основному це були 
жінки, не діяли. Не допомогли роз’яснення й 
першого заступника голови райдержадміні-
страції Валерія Запухляка. Пристрасті заледве 
вляглися аж під вечір, і то з умовою, що завтра 
з людьми спілкуватимуться знову.

У вівторок, 14 липня, до Давидківців разом 
з військкомом поїхали голова райдержадміні-
страції Михайло Сташків, його заступник Іван 
Віват та начальник Чортківського МРВ УСБУ 
в Тернопільській області Сергій Засєдко. Біля 
крамниці, як і в переддень, на представників 
влади очікувало кілька десятків жінок. Невдовзі 
зійшлося ще більше. Першим виступив голова 
РДА, але довго говорити не зміг, бо попробуй-
но перебалакати жіноцтво, яке висловлюється 

хором. З ним сперечалися, заперечували, до-
казували…  У хороводі голосів було важко зро-
зуміти хто і що хоче. Втім, попри сумбурність, 
все-таки простежувалася позиція давидківчан, 
які звинувачували сільського голову Віктора 
Семчишина, що то, мовляв, з його вини чоло-
віків вибірково забирають до війська. Але тут, 
здається, вони дещо перегнули палицю. Люди 
повинні знати, що будь-який сільський, селищ-
ний чи міський голова, бажає він того чи ні, 
ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ дотримуватися положень За-
кону України «Про мобілізацію та мобілізацій-
ну підготовку» та, відповідно, президентських 
указів. Це однозначно і не підлягає обговорен-
ню. Якщо він з якихось причин, страху за репу-
тацію, наприклад, не захоче цього робити, то 
йому краще скласти з себе свої повноваження, 
принаймні, хоча б задля того, аби не нести пер-
сональну відповідальність за порушення чин-
ного законодавства. Рішення приймає кожний 
особисто. 

Слухаючи запитання жінок, які вони за-
давали воєнкому та представникам влади, 
я ще раз переконався у повній відсутності 
роз’яснювальної роботи серед населення. Ба-
гато жителів просто не обізнані з порядком та 
правилами мобілізації, вони запитують, чому, 
приміром, у країні триває війна, але не вводять 
воєнний стан; чому не покарані винні у прова-
лах військових операцій; чому в АТО беруть 
участь рядові бійці, а не лише спецназ; яким 
чином ухиляються від служби в армії так звані 

«мажори»; чому?.. Власне з цього «чому» й ви-
никла конфліктна ситуація у Давидківцях. Лю-
дей дістала гірка реальність, хоч перекривати 
дороги – не вихід, бо за це ст. 279 Криміналь-
ного кодексу України передбачена серйозна 
відповідальність. Зазначена акція – сигнал для 
всіх гілок влади. Потрібні конкретні кроки для 
стабілізації суспільства, щоби з іскри не розго-
рілося полум’я.

Спільними зусиллями голови РДА та вій-
ськового комісара бунтівні настрої давидківчан 
пішли, як мовиться, на спад. Їм запропонували 
вирішувати наболіле за столом перемовин, а 
не радикальними методами, від чого страж-

датимуть безневинні. Сторони, дякувати Богу, 
знайшли консенсус у спорах.

І ще про важливе. За два дні поспіль на за-
ходах протесту майже не було чоловіків при-
зовного віку. Імовірно, вони працювали на ро-
бочих місцях, проте не виключено, що окремі з 
них заховалися за жіночими спинами з боязні, 
що військові вручатимуть їм повістки тут же. Не 
по-чоловічому якось виходить. Не правда ж?

Михайло ОПИХАНИЙ, 
редактор інформаційного бюлетеня 

«Український воїн»

У Давидківцях бунт: жителі села противилися мобілізації

Медик-доброволець – 19-річна Марія Хрик 
(на знімку), що закінчила Чортківський дер-
жавний медичний коледж. Зі слізьми на очах  
її проводжає мама Галина та сестра Олеся, 
які розповідають, що характер у дівчини бо-
йовий і налаштована вона рішуче. Марія ж у 
свою чергу зазначає: «Усе буде добре, лише 
нехай рідні не плачуть!». Марійчиним вчинком 

були здивовані не лише рідні, а й усі офіцери 
разом з військкомом Леонідом Підручним. Він 
зауважив, що чоловікам потрібно повчитися 
відваги й патріотизму у цієї дівчини. Аби від-
правити її у навчальний центр на Рівненщину, 
довелося «виходити» на вище командування, 
щоб дали дозвіл, адже цей випадок – надзви-
чайна рідкість. Проте, вона-таки поїхала на 
двомісячну фахову підготовку. 

Військовий комісар Чортківського ОМВК 
полковник Леонід Підручний розповів, що ве-
лика кількість військовозобов’язаних виїхала 
за кордон у зв’язку з різними причинами, про-
те більшість – зі страху. В області є села, в 
яких залишилися самі жінки. Як стало відомо, 
під час першої  хвилі мобілізації у військкомат 
прибуло близько трьохсот добровольців, хоча 
коли почалися військові дії, служити пішла мі-
зерна частина – на даний момент дуже низь-
кий відсоток патріотизму. Деякі з основних 
рушійних сил у питаннях з мобілізації грома-
дян, котрими є сільські та міські ради, пору-
шують законодавство – одні відмовляються 

отримувати розпорядження го-
лови райдержадміністрації  про 
виклик військовозобов’язаних 
осіб, інші – від сприяння війсь-
ккомату. «Держава була пере-
конана, що люди у нас свідомі 
і у потрібний момент захища-
тимуть її, проте цього, на жаль, 
не сталося», – розповідає ко-
місар Леонід Підручний. Щодо 
конфлікту з населенням у селі 
Давидківці військком зазначив, 
що морально складно щось до-

нести до людей, котрі не хочуть розуміти за-
конодавства, але намагаються довести щось 
своє. Вже по перебігу цих подій стало відомо, 
що Давидківський сільський голова Віктор 
Семчишин написав заяву – хоча не підлягає 

мобілізації, йде добровольцем служити. 
Також полковник розповів, що Чортків-

ський район – єдиний в області, з якого йдуть 
військовозобов’язані повністю одягнені у по-
трібну форму – цим займаються волонтери, а 
також кошти збирає українська діаспора в США.

Наталія КУХТА, 
студентка факультету журналістики 

Львівського національного університету 
ім. І.Франка

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Якщо ваші рідні знаходяться в зоні 
АТО, були поранені, зникли безвісти 
чи загинули в зоні бойових дій, і ви 
потребуєте допомоги в їхньому пошу-
ку, оформленні документів або ж вам 
потрібно відправити передачу в зону 
АТО – звертайтеся за цими номерами 
телефонів:

068-657-39-26, 093-384-42-11,
098-319-94-20.

Україна в огні
«Усе буде добре, лише нехай рідні не плачуть!»

У районі, як і по всій Україні, триває шоста хвиля часткової мобілізації. Згідно з плановим завданням їй підлягає більше ста осіб – від одного 
до трьох людей на кожну сільську раду. Минулого вівторка з Чорткова відправилося восьмеро військовозобов’язаних для комплектування 

одного з навчальних підрозділів, що на Рівненщині, та одна дівчина-доброволець. Рідні просять кожного з них берегти себе 
і якомога швидше повертатися додому.  
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Точка зору

Шановний Михайле Володимировичу! 
Взятись за перо змусила мене подія, яка для більшості з моїх 

земляків зовсім навіть і не «подія». «Ну, що там такого сталось?» 
– скаже такий мій земляк з отієї «більшості», яка вас обрала на 
цю «хлібну» і високостатусну (для провінційного міста ще й «об-
ласного підпорядкування»), а також і ВІДПОВІДАЛЬНУ (перед ВСІ-
ЄЮ ГРОМАДОЮ, а не лише перед тими, хто Вас обрав) посаду. 
Справді, хіба те, що сталось 10 липня цього року, можна назвати 
ПОДІЄЮ? Для мене (ну, мабуть, потішу себе тим, що не лише для 
мене – для меншості з тих, що Вас не обирала), це таки була подія, 
яка, наче отой «останній цвях», засвідчила, що це, радше всього, 
Ваш «діагноз»: Ви інакше не можете, бо не вмієте. Чи не вмієте, бо 
не можете? Статус не дозволяє? Чи це вже Ваша традиція така? Ви 
вже не можете і, очевидно, не зможете, бути самим собою. Хтось з 
Ваших знайомих сказав мені, що Ви ТАКИМ колись (!) не були. Не 
мені судити…

А з моєї дурної (була б мудрою, не писав би всього цього, а у 
кращому випадку, сидів би десь на пляжі в Майамі під пальмою і 
ловив би собі рибку-бананку, ну, а в гіршому – «рухав би азбест» в 
передмісті Чикаго разом із земляками!) голови не йде Ваше поба-
жання (вибачте, але навряд чи щире), яке Ви мені висловили, коли 
вручали мені подарунок (з Вашим розкішним підписом) під час 
святкування 25-ї річниці з дня створення Народного Руху в кінці 
вересня минулого року. Це, насправді, дуже непросто «бути таким, 
яким я є», тобто, бути собою (саме це Ви побажали мені), коли в ру-
ках – влада (печатка-рєшалка і високостатусний підпис), а навколо 
стільки спокус, перед якими неможливо встояти.., якщо перестати 
бути собою. А були б Ви собою, то їздили б не на статусних іномар-
ках на престижні (на думку пересічного земляка Вашого) курорти. 
Але ж – стоп! А чому б Вам туди та й не їздити? Ви ж, як-не-як, 
стільки зробили для нашого міста! Справді, зробили немало. Що-
правда, дехто вважає це ледь не подвигом. Я ж вважаю, що це 
– така ж робота, як, наприклад, лікувати хворих чи навчати дітей. 
Одна ж пані, наприклад, написала якось в нашій районці, що Ви ро-
бите багато для міста і що Ви (увага!) робите все, «затрачаючи час 
і енергію», щоб надати «Чорткову європейський вигляд», тобто, 
«будуєте Європу» в Чорткові. Ось лише «забула» написати та пані, 
що саме в тому місці вулиці – за її будинком, в якому вона прожи-
ває, – чомусь закінчився асфальт. Чи не тому, часом, ТАКА її оцінка 
Вашій мерській діяльності? Дехто взагалі вважає, що без Вашого 
вирішального підпису світова економіка може впасти. Та чи можна 
вважати таким же подвигом те, що Ви НЕ зробили, зате ТАК пере-
конливо наобіцяли зробити перед кожними місцевими виборами? 
Так, зараз – криза і війна, війна і криза. Щоправда, як кажуть, «для 
кого – війна, а для кого – мати рідна». Та й війна з кризою, кажуть, 
приходить дуже часто туди, де тотальна корупція. Та це, звісно ж, 
не про нас з Вами. Хоча криза була не завжди. Але рано чи пізно 
прийдуть хлопці (на жаль, не ВСІ!) з фронту і побачать (о, диво!), 
що НІ-ЧО-ГО в НАШОМУ МІСТІ НЕ ЗМІНИЛОСЬ!

Отже, що ж ТАКОГО сталось 10 липня? Та, мабуть, нічого такого, 
щоб про це показали по «зомбоящику» і заговорили ВСІ українці. 
Такі події трапляються десятки, сотні разів щодня в нашій такій чу-
довій, хоча й майже наскрізь корумпованій країні. Отже, приїхали 
до нашого міста двоє бізнесових хлопців з Кам’янця-Подільського з 
«Енергоперспективи», у яких є така собі – «idée fixe» побудувати на 
річці Серет міні-ГЕС. Що ж тут поганого? Будуйте собі на здоров’я і 
на славу (в газетах напишуть та й по «ящику» покажуть!) і розвиток 
(місця робочі – «аж» 4 – з’являться!) нашого міста! Але Ви, пане 
голово, вирішили (та ні, закон вимагає!) провести так звані громад-
ські слухання. Чому «так звані»? Про це – нижче. Мене особисто, 
який час від часу (наскільки це можливо, а можливостей не так вже 
й багато, оскільки наша міська рада вже давно перетворилась, на 
мою думку, в таке собі «ЗАТ») слідкує за перипетіями в міській раді 
та її «господарці» це здивувало: а чому не було б краще провести 
цю «тему» щодо побудови міні-ГЕС через керований (в прямому і 
переносному значенні цього слова) виконавчий комітет? 

Вже давно містом ходить фраза, кинута років з -надцять тому 
Вашим найближчим родичем про те, що у Вас, нібито (?), стільки 
доларів, що сотенними (це такі, на яких отой патлатий «дядько» 
Бенджамін намальований) купюрами можна було б прокласти до-
рогу аж до самого граду стольного. Якщо це – правда (а я не вірю: 
хіба може простий мер провінційного забутого Богом і «забитого» 
податками міста ТАК «хАпати», що заробив стільки грошиків?!), то 
тепер цю дорогу можна, мабуть, було б вистелити, наприклад, че-
рез Болгарію до Словенії і побудувати чи купити там собі, напри-
клад, скромний готельчик чи особнячок-чвурачок. Але все то брех-
ня! Забув ще одне! Той Ваш родич сказав, що всі ті, хто заздрить 
Вам і не вміє заробляти (забув він уточнити: чесно чи нечесно) – 
«лузери». Що то таке (чи хто такі), він не пояснив. Слово ж не наше, 
а тому я й думаю собі: напевно, всі ми в нашому місті лузери, бо 
хто ж з нас, простих смертних, зможе отак дорогу вистелити не 
те що «зеленими», а й звичайнісінькими «дерев’яними» гривнями! 

Та повернемось, як в таких випадках кажуть недурні францу-
зи, до наших баранів, тобто, до того, що сталось в п’ятницю 10 (на 
щастя, не «зловісного» 13-го!) липня. А сталось те, що й мало ста-
тись. Той, хто пам’ятає, ЯК відбувався Ваш звіт, як міського голо-
ви, у січні цього року перед «громадою міста» та збори «громади 
міста» щодо обговорення питання про об’єднання територіальних 
громад, міг передбачити, ЧИМ закінчаться чергові «слухання». Це 
був справжній і відвертий ФАРС, а не громадські слухання, про які, 
як завжди (ще одна Ваша «традиція»?) не було заздалегідь (за 14 
днів!) повідомлено у «Чортківському віснику», засновником якого є 
Чортківська міська рада, а не міський голова! Хіба побудова міні-
ГЕС така вже невідкладна «форс-мажорна» ПРОБЛЕМА, що Ви 
чомусь (?) вирішили, що без неї місто не виживе, перетворили її у 
фАрс-мажорну? Наша річка Серет настільки обміліла (вже давно!), 
що їй чомусь, на Вашу думку, не вистачає лише міні-ГЕС! Щоб «до-
бити» її?! Та одних лише екологічних ризиків після побудови цієї 

ГЕС стільки, що важко уявити, ЩО буде з НАШИМ містом через 
20, 30, 40 років. Після нас (Вас!) хоч… пустеля?! Голова Чорт-
ківського районного ЕГО «Зелений Світ» Олександр Степаненко 
нам всім (і Вам, в тому числі, якщо Ви УВАЖНО його слухали 
і… задумались) «розклав усе по поличках» і пояснив, навівши 
декілька промовистих прикладів з РЕАЛЬНОГО життя, ЩО ста-
неться, якщо на річці побудують таку міні-ГЕС БЕЗ врахування 
екологічних ризиків. Але «громада» сказала «одобрямс». Так, 
перед «голосуванням» було сказано, що «будуть враховані за-
уваження громадян міста». Та ми ж ДОБРЕ знаємо, як це у нас 
(у Вас) робиться: казав пан кожух дам, та слово його… 

Ви, пане голово, прекрасно знаєте, як живе і чим «дихає» части-
на населення НАШОГО міста. Воно фактично виживає на копійчані 
виторги з торгівлі на міському базарі, який, ще трішки, і зайде у 
наші квартири, особливо, в центрі міста. Мої (та не лише мої) пись-
мові заяви та звернення про те, щоб навести (хоча б відносний!) 
лад в центрі міста, тобто, «посунути» торговельників на міський 
комунальний ринок з частини вул. Шевченка (від костьолу до пло-
щі Героїв ЄвроМайдану), що за рішенням виконкому є пішохідною 
зоною, та з вулиць А.Мельника, Церковної і П.Карабіневича при-
звели до того, що НІ ДО ЧОГО не призвели. Питання щодо впоряд-
кування паркування в центральній частині міста також «зависло», 
і, схоже, буде вирішено лише після Вашого відходу з мерської по-
сади. Звісно, яке Вам діло, що якийсь там (не буду вгадувати, як Ви 
таких, як я, «писак» називаєте) «щось там хоче і пише». Ну що ж, 
якщо Ви і та пані, що написала в районку похвальну «оду в прозі» 
на Вашу адресу, вважаєте, що ми у ТАКИЙ спосіб будуємо «євро-
пейське місто», то, вибачте, «прапор Вам у руки»!

Знаючи наше без’язике і безхребетне (дуже хотів би в цьому 
помилитись!) населення нашого міста, результат БУДЬ-ЯКИХ гро-
мадських слухань буде прогнозований. Ви прекрасно все зрежи-
серували: в залі – більшість (мовчазно-слухняна) – «вірні» і про-
сто підлеглі Вам працівники виконавчого комітету. Ті ж самі, що й 
на попередніх зібраннях (маю на увазі Ваш звіт перед «громадою 
міста», громадські слухання про добровільне об’єднання територі-
альних громад).., лише у профіль. Спробували б вони не прийти! 
Пам’ятаєте, що було в старі «добрі» часи «дарагова Лєаніда Іл-
ліча» з тими, хто не ходив на партійні збори чи не голосував на 
виборах за «блок комуністів і безпартійних»? Як правило, публічна 
ганьба і компартійні «оргвисновки»! В нашому ж випадку тому, хто 
не прийшов (без «поважної причини») на «громадські слухання», 
можна було б, ні, не «сушити сухарі», але без проблЄм на роботі 
(у міськвиконкомі – не де-небудь!) не обійшлось би. Якими були 
результати «громадських слухань» – здогадатись неважко, коли 
у залі 60-70 відсотків присутніх – працівники виконкому. «Одоб-
рямс», щонайменше! Ви, пане голово, цього навіть не очікували? 
Чи не так? Та звідки ж Вам було знати, що у Вас працюють ТАКІ 
«громадські активісти», які замість того, щоб після закінчення ро-
бочого тижня йти додому варити борщі, виполювати бур’яни на 
городі або ж просто – і заслужено – відпочити, стрункими лавами 
організовано підуть на «громадські слухання»? До речі, саме це я 
мав на увазі, коли назвав вище такі громадські слухання «так зва-
ними». Тобто, ФАРСОМ, а оскільки подібні зібрання з майже сто-
відсотковою участю працівників міськвиконкому проходять вже НЕ 
ВПЕРШЕ, то цей ФАРС був ще й ЦИНІЧНИМ щодо ВСІЄЇ ГРОМАДИ 
МІСТА, яку Ви «забули» вчасно про них попередити. 

І нарешті (щоб не забути!), моє до Вас, пане голово, щире про-
хання: ЙДІТЬ у ВІДСТАВКУ. В цивілізованих країнах саме так і від-
бувається: якщо посадовець часто – майже регулярно – ставить-
ся до своїх співгромадян з НЕПОВАГОЮ, він повинен піти… на 
пенсію. Чи ще кудись… Знаю, що для цього треба мати неабияку 
МУЖНІСТЬ. Також здогадуюсь, що Ви не готові зараз на ТАКИЙ 
рішучий крок, адже на політичному обрії – місцеві вибори! Але ж 
Ви знаєте, як важливо для артиста (співака, актора) ВЧАСНО піти 
зі сцени. Те, що Ви – актор (про Ваші вокальні дані не буду гово-
рити, бо не чув, ЯК Ви співаєте), скаже Вам кожен, хто ДОБРЕ Вас 
знає. Принаймні, паузу Ви вмієте тримати. А ще вмієте, перепро-
шую, «вмикати дурника» тоді, коли йдеться про Ваші НЕВИКОНАНІ 
ВАМИ ПЕРЕДВИБОРЧІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Вмієте Ви також перед 
черговими виборами на мерську посаду «напустити туману» на-
ївному і такому ж довірливому виборцю, взявшись, наприклад, за 
ремонти доріг чи тротуарів, щоб ВИДНО було ВСІМ, як Ви дбаєте 
про МІСТО! А воно – ЦЕ МІСТО – МОЄ. В ньому я народився, вчив-
ся, жив, працював, живу і працюю. Воно – не Ваше! І не лише тому, 
що Ви в ньому не народились. Я знаю людей, які, як і Ви, в ньому не 
народились, але люблять вони його, можливо, більше, ніж я, і, звіс-
но ж, Ви. Як сказав один мій знайомий, який вперше приїхав у наше 
ТАКЕ КРАСИВЕ і СТАРОВИННЕ МІСТО: «Це ж треба ТАК НЕ ЛЮ-
БИТИ ЦЕ МІСТО, щоб перетворити його найкращу – центральну 
– частину в торговицю! Слава Богу, хоч у вихідний та НЕбазарний 
день його та його архітектурно-історичні пам’ятки можна розгледі-
ти!». І скільки в мене буде часу, сил і можливостей, я буду робити 
все, щоб не дозволити Вам і таким, як Ви, робити з нього те, що хо-
чете Ви (і ТАКІ, як Ви!), перетворюючи його центральну – історичну 
– частину майже в суцільний базар і хаотичну паркувальну зону, а 
не в те, чого хоче ДУМАЮЧА і НЕБАЙДУЖА ГРОМАДА, а не лише 
підлеглі Вам працівники (а серед них є цілком порядні і адекватні 
люди!), яких Ви «ненав’язливо запрошуєте» на так звані громадські 
слухання і які бояться проголосувати за своїм власним сумлінням, 
оскільки у ТАКОМУ випадку наступного дня вони можуть отримати 
від Вас «сувору подяку» або й, взагалі, втратити роботу. А тому 
ТАКІ «громадські слухання» інакше, як ФАРС і НЕПОВАГУ до ВСІЄЇ 
ГРОМАДИ МІСТА, назвати неможливо. 

Вибачайте за деякі різкі «випади», а також і за те, що не зміг ВСЕ 
(формат газетної статті не дозволяє) Вам сказати. 

З Днем НЕ ВАШОГО, НАШОГО (а також і МОГО) МІСТА, пане голово!
Без надії сподіваючись на Ваше розуміння –

Олександр  КАЗЬВА

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ЧОРТКІВСЬКОМУ
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ ВЕРБІЦЬКОМУ М.В.,

або Ложка несвяткового дьогтю у святкову  діжку меду

Б`ємо на сполох

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Пам’ятки архітектури, цінна історична забудова, фонова за-

будова центральної частини міста надають йому своєрідний ко-
лорит». І ще там же, навіть (!) з вказівкою подальшого напрямку 
розвитку міста: «Чортків – невелике, історичне місто, незрівнян-
не по своїй красі та наявності в 
ньому великої кількості пам’яток 
архітектури, та розташоване в 
тісному поєднанні з природним 
оточенням – є привабливим для 
туристів. Враховуючи це, гене-
ральним планом в районі авто-
мобільних розв’язок в південній 
та східній частинах міста перед-
бачається створення центрів об-
слуговування туристів». Ха, про 
яку привабливість для туристів 
можна говорити, якщо чи не що-
дня трапляються у нашому міс-
ті… стінопади. Руйнуються ті бу-
динки, які, власне, й становлять 
оту привабливість для туристів й 
милують око нам, його мешкан-
цям. От нещодавно люди з острахом проходили мимо ошатної ко-
лись будівлі теперішнього ЧІПБ: з даху цього ще за австрійських 
часів збудованого приміщення обпадало каміння з декоративного 
елемента даху. Так само обсипався декор із нашої «візитівки» – 
костелу (щоправда, монахи відразу почали діяти задля недопу-
щення в подальшому таких прикрощів). Вже давненько потребує 
капітального ремонту один із кращих будинків по вул. С.Бандери, 
в якому сьогодні розміщується районний суд.

А серце Чорткова – пішохідна зона в центрі, по вул. Шевчен-
ка? Колись величні, красиві, виповнені декоративними оздобами, 
справжні шедеври архітектурної творчості, нині ці будинки ви-
кликають хіба що жалість. Тішимося знайденими старими світли-
нами початку ХХ ст., на яких вони височіють над натовпом, ніби 
вивищуючи оту людність над буденністю своєю красою. А тепер? 
Коли ви піднімали голову вверх, щоб поглянути вкотре на цей за-
лишений нам скарб й помилуватися ним? Не хочеться, правда, 
розвінчувати ілюзії? Бо оті жалюгідні витвори, що світять очам, 
вітру, негодам неприкритими дротами арматури, як бідняк ребра-
ми, й повислими на них шматками бетону тепер підкреслюють не 
вищість людини, а її непролазну бідність, і навіть не так у матері-
альному плані, як більше – в духовному. 

У понеділок багато з нас стали очевидцями обвалу чималих за 
розміром частин балкону з будинку 11, що на вул. Шевченка (на 
фото). Як з`ясувалося згодом, це сталося не вперше у цьому ряді 
поєднаних між собою в один архітектурний ансамбль будівель, 
збудованих наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Так, ще 21 квітня ц. р. 
звертався до міського голови М.Вербіцького з повідомленням про 
небезпеку обвалу балконів (оскільки вже мали місце непоодинокі 
випадки цього) та травмування в зоні розташування магазину по 
вул. Шевченка, 9, а також з проханням прийняти заходи для усу-
нення вищезгаданих ситуацій власник фотосалону пан Іван Ви-
нниченко. Відповідь отримав оце в цьому місяці, 3 липня. Вона не 
те щоб здивувала, а дещо навіть викликає розчарування: міська 
рада повідомляє, що «в результаті здійснених правових дій влас-
ники балконів зобов’язались здійснити поверхневий косметичний 
ремонт, а саме безпосередні роботи із замуровування тріщин і 
поверхневих ушкоджень у вищезазначених конструкціях, що під-
лягають реконструкції». 

Щоб прокоментувати ситуацію, що склалася, ми звернулися у 
відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва 
міськради. Та, на жаль, поспілкуватися ні з начальником, ні з спе-
ціалістами відділу не вдалося, оскільки, як пояснила молоденька 
співробітниця, усі вони у відпустці. Проте запевнила, що пан Ми-
хайло Гівчак обов’язково зв’яжеться з кореспондентами районки з 
приводу такого інциденту. Не дочекалися. 

Зате не скупився на коментар пан Ярослав Свистун, громад-
ський інспектор, член колегії обласного Товариства охорони 
пам’яток історії та культури:

– У нас в місті безкарно знищено немало пам`яток архітектури, 
що перебувають під охороною держави: «ремісничий гуртожиток» 
(1922-23 роки побудови) по вул. Залізничній (охоронний номер 1754), 
«крупцех» (ХІХ ст.) по вул. Млинарській, 14 (ох. н. 1812). У стані руй-
нації балконів: Шевченка, 5 (поч. ХХ ст., ох. н. 1767),  Шевченка, 9 
(поч. ХХ ст. ох. н. 1771), Шевченка, 11 (поч. ХХ ст., ох. н. 1773), готель 
і ресторан «Бристоль» Шевченка, 13 (ХІХ ст., ох. н. 67). 

На мій запит прийшла ось така відповідь від 28 грудня 2009 
р. за № 11-1276: «З приводу самовільного виконання ремонтних 
робіт, реконструкції та добудов в історичній частині м. Чорткова 
управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 
неодноразово зверталося до інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю як до органу, який має повноваження і по-
винен негайно припинити будівельне свавілля. Дозволи на вико-
нання реконструкцій згаданих у клопотанні пам`яток архітектури 
управління не видавало. Погодження на приватизацію пам`яток 
архітектури Чортківській міській раді не надавало». Ця відпо-
відь надійшла за підписом начальника управління культури  ОДА 
Г.Шергея. Відповідь на запит до Чортківської РДА від 12 листопада 
2009 р. С-492-44-140: «Фахових спеціалістів, які б працювали на 
рівні району та займалися питанням вивчення пам`яток, робили їх 
культурологічний аналіз, немає». Підпис – голова РДА Т.Капуста. 
Відповідь підготував – І.Стечишин. Відповідь з прокуратури від 
18 вересня 2009 р. за № 142009: «З огляду на вищевикладене, 
підстав для прокурорського реагування не вбачається». До речі, 
Чортків у статусі історичного міста з 2001 року (пост. КМ за № 878) 
і налічує 80 пам`яток архітектури. Ось так. Робімо висновки.

Чи відреагують якось на стінопадіння у місті міські чиновники, 
чи люди і далі будуть наражатися на небезпеку, проходячи повз 
згадані пам’ятки архітектури, бо про замилування туристів нашим 
містом уже й не йдеться, волають чортківчани не про красу вже – 
про безпеку свого життя!

 Оксана СВИСТУН
Фото Михайла ВИННИЧЕНКА 

Обережно: стінопад!

(НеСвяткові  «епістолярні»  роздуми)



21 липня. Тривалість дня – 15.48. Схід – 5.10. Захід – 20.58. Іменини святкують Касіян, Прокоп

№ 27 (8524), 17 липня 2015 року
6 Цінності

Нове

Творче коло

«Українське слово є і не мовчить і в час ві-
йни, бо не має права мовчати», – так деклару-
вав на зачин взаємодовірливої, одкровенної 
бесіди у творчому колі поміж побратимів по 
перу відомий літературний критик та літера-
турознавець, лауреат всеукраїнських і між-
народних премій, доцент Прикарпатського 
національного університету ім. В.Стефаника 
і водночас голова Івано-Франківської облас-
ної організації НСПУ, а також наш земляк (бо 
родом зі Джурина) Євген Баран. «Залишили-
ся слова – просто викарбувані ножем на де-
реві, видовбані в камені, виписані кров`ю в 
казематах, де мордували патріотів», – то вже 
умовивід патрона «СлОвії», мецената фес-
тивалю, голови ради аграрних підприємств 
Чортківщини, директора ПАП «Дзвін» Василя 
Градового. «Слово стало тілом і поселилося 
між нами, повне істини та благодаті», – такий 
постулат із книги книг Біблії озвучила членка 
двох творчих Спілок – НСПУ та НСЖУ чорт-
ківчанка Раїса Обшарська, додавши слову 
крила: бо воно витає тут, у цьому камерному 
товаристві як зброя, і як оберіг, і як провісник 
миру... Лише світлих слів щиро зичила твор-
чим побратимам чернівецька панна – цього-
річна лауреатка літературної премії ім. Мар-
ка Черемшини й водночас дослідниця його 
спадщини Іванна Стеф`юк: для когось то – 

щоденна праця, для іншого – молитва, для 
когось – таїнство незбагненності... «Спочатку 
було Слово. І Слово було – Україна. Це сло-
во завжди у Господа, не сходить із уст Його». 
То вже бачення очільника літературної студії 
«Бистрінь» імені нашого земляка (родом зі с. 
Полівці), світлої пам`яті Нестора Чира, лауре-
ата місцевої премії ім. Ів.Франка, поета й ра-
діожурналіста з Надвірної, що на Івано-Фран-
ківщині, Олеся Букатюка.

У цьому товаристві спраглих слова впро-
довж кількох годин воно й витало, врунилося, 
здіймалося аж до небес і падало додолу під-
битою птахою. 

В тих рядках – не збагну, чому,
Як мелодія – віще слово
З меду-солоду, з полину
І крізь нього душа говорить...
У такий спосіб сповідалася на загал керу-

ючий справами Чортківської районної ради, 
поетка й членка НСЖУ Тетяна Яблонь. Дару-
нок-одкровення рідному містові складала фо-
тохудожниця й журналістка, авторка кількох 
поетичних збірок Ірина Брунда, поцінована 
нашим же земляком-поетом, членом НСПУ 
Йосипом Свіжаком як «дозріла» для вступу 
до письменницької Спілки:

Бог навідує часом провінції,
Тут ще можна торкнутись до Нього...
Взірці громадянської й інтимної лірики дові-

рливо виносив «на люди» ще один журналіст 
та поет одноосібно – заліщанин Олег Вістов-
ський. «Поети вмирають часто – частіше, ніж 
непоети, поети вмирають швидко – їм ніколи 
жити в прозі, бо вічно на півдорозі, бо Муза 
стоїть на розі зі словом, що було першим. По-
ети не вміють жити...» – таке кредо висловив-
перелив в серця побратимів по творчому цеху 
знаний в Україні поет-пісняр із Закарпаття, м. 
Іршава, Василь Кузан. Одначе ніби всупереч 
ось такій меланхолії виокремлював призна-
чення повінчаних словом душ «хрещений 
батько» журналу «Золота Пектораль» (вони 
разом з головним редактором часопису Воло-
димиром Погорецьким стояли біля його вито-
ків), голова бюджетної комісії й депутат Терно-
пільської обласної ради Олександр Стадник: 
«Творчі люди, коли вони об`єднуються, мо-
жуть виступити потужним щитом в інформа-

ційній війні». Слово ж теж здатне воювати – 
такий наскрізний меседж лаконічного виступу 
комісара Чортківського ОМВК Леоніда Під-
ручного. «Бо кожен з нас, котрий живий, – то 
воїн», – потверджував пристрасною строфою 
ще один маститий гість із Прикарпаття – го-
ловний редактор літературного журналу «Пе-
ревал», поет і прозаїк, гуморист, автор понад 
трьох десятків книг Ярослав Ткачівський.

Цілковито в тренді, тобто із прив`язкою 
до воєнного часу, виявились запропоновані 
творчому колу вірші двох колишніх студенток 
Євгена Барана. Випускниця філології При-
карпатського університету, авторка двох по-
етичних книг Тетяна П`янкова не приховувала 
почувань: «Дивитимусь на хлопців у формах 
(в залі були присутні й військові, учасники АТО 
– Авт.), бо мені так спокійніше», а відтак поба-
жала, щоб у нас не було «страху вити гнізда». 
«Зі снів старого колодязя виходить дівчина-
щит, жінка-біль, покликана ходити за тобою, 
стояти між тобою і війною, ремені на санда-
ліях в`язати, кровію стікати... щоб ти із воїна 
знову перетворився в чоловіка, у поета...» – то 
вірші аспірантки Прикарпатського університе-
ту Христини Букарчук.

«Що таке мир – показала війна». Ну хіба, 
скажіть, це не філософія високого карбу? До 
неї вдався ще один гість з Прикарпаття – іс-

торик і краєзнавець, літератор-гуморист, 
автор понад 150 (!) книжок Василь Бабій. По-
ціновував із мало прихованим захопленням: 
«Чортків – це містечко із замахами малень-
кого Відня...». Поохочував втішатися рідними 
пенатами й винятково наш Андрій Базалін-
ський – краєзнавець, поет, громадський діяч, 
помітний плідними трудами в царині історії й 

філософії, релігієз-
навства та власне 
поезії, а ще – автор 
вінка сонетів «Гос-
подь мені це місто 
заповів», вміщено-
го в презентовано-
му на «СлОвії» те-
матичному виданні 
часопису «Золота 
Пектораль. Чорт-
ків і околиці». До 
слова, очікуваному 
виданню бачиться 
доля хрестоматійного, призначеного для уро-
ків літератури рідного краю.

У сув`язі відчутого, переглянутого, усвідом-
леного мовби спонукою вчувається філосо-
фія мислі та ідеї доктора богослов`я, кандида-
та історичних наук, автора низки есеїв, котрий 
ще й віршує, отця Василя Погорецького: «Не 
можна ходити по талантах, треба ті таланти 
прикликати». Хіба не цьому й слугує «СлО-
вія»?

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Олега МАРЧАКА

У суботу, 11 липня, на території замку Голь-
ських громадські активісти провели перший 
перегляд у вуличному кінотеатрі «Фортеця 
КІНО». Сам проект має на меті дати ще один 
невеликий поштовх розвитку українського кі-
нематографа, розвинути туризм в Чорткові, 
а також зібрати кошти для реставрації замку. 
Покази проводяться просто неба та перед-
бачають не лише трансляцію фільмів, а й 
зустрічі з акторами, режисерами та людьми, 

які брали участь у створенні кінопродукту. 
Ідея створення такого кінотеатру виникла 

в молоді під час прогулянки після проведен-
ня крос-кантрійних велоперегонів «Чортків-
ський перевал». Можна одразу сказати, що 
такий задум привернув увагу багатьох горо-
дян. Першим до показу був обраний фільм 
Михайла Іллєнка «Той, хто пройшов крізь во-
гонь». Програма розпочалась із виступу кан-
дидата історичних наук Ярослава Дзісяка, 

який повідав відвідувачам про історію само-
го замку, після чого організатори показали 
унікальні кадри від режисера та зробили не-
велику презентацію одного з найочікувані-
ших фільмів цього року, фільму «Толока» за 
Шевченком. На перший показ було продано 
понад триста квитків і, покривши всі орга-
нізаційні витрати, вдалось зібрати близько 
трьох тисяч гривень. За зібрані кошти пла-
нується придбати вхідні ворота, які будуть 
відповідно стилізовані. Проект брами, роз-
роблений НЗ «Замки Тернопілля», організа-
тори планують показати найближчим часом 
в соціальних мережах. 

Можна сказати, що дирекція замку, зокре-
ма, директор Володимир Грицик повністю 

підтримує такі ініціативи та всіляко сприяє 
їх розвитку. До підготовки майданчика для 
проведення було задіяно близько десятка 
волонтерів. Окрім фільму, відвідувачі мали 
можливість постріляти з луків, що повніс-
тю доповнювало історичну атмосферу, що 
панувала, та здійснити прогулянку замком. 
Ми впевнені, що цей показ не є останнім. До 
кінця літа зі співорганізаторами Віталієм Фе-
сюком та Віталієм Пилипом плануємо пока-
зати ще як мінімум два фільми українського 
виробництва.

Степан ГРЕЧКІВСЬКИЙ, 
координатор проекту

Фото Володимира ШЕРСТІЯ

О рідне слово, що без тебе ми?!
А й справді, що? Адже слово таке всеоб`ємне – аж до безміру. Живе – мовлене чи друковане, воно проникає в наші душі, живить 
їх патріотизмом, духовною енергією, формує саму людську сутність. Це – твердження про спонуку слова із уст Олександри 

Кашуби, ведучої літературного фестивалю «СлОвія», вже вкотре засіваючого розвій мислі в нашому краї. Традиційно зібрала, 
злучила соборно «СлОвія» повінчаних словом у переддень уродин старого Чорткова.

«Фортеця КІНО» функціонує!
Вже досить довгий час замок Гольських у Чорткові пустує. Могутні стіни під 

наглядом дирекції та кількох робітників міцніють і з̀ являються нові закутки. 
Проте минулими вихідними активна молодь нашого міста вдихнула в них життя.
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НовинарНаше

Ось ця віршована строфа зродилась 
якось спонтанно, наче й поза свідомістю, 

коли лиш взялася готувати до друку репортаж 
про відзначення 493-х уродин рідного Чорткова. 

Я розчиняюсь в цьому місті,
Де всує манить плин віків.
В брунатнім пагорбів намисті
Прийдешнім снить старий Чортків...

12 липня 2015 р. Б. Погідна недільна днина. Катедраль-
ний собор Бучацької єпархії УГКЦ у Чорткові, що носить ім`я 
святих славних і всехвальних Первоверховних Апостолів 
Петра і Павла, – іменинник. Розпочинається архиєрейська 
Божественна Літургія, яку очолив преосвященний владика 
Дмитро Григорак – єпарх Бучацький у співслужінні преосвя-
щенного владики Теодора Мартинюка – єпископа-помічника 
Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії, та численного духо-
венства. Особливістю цьогорічного святкування храмового 
празника став момент передачі мощей покровителів кате-
дрального собору Апостолів Петра і Павла, котрі, за старан-
нями вислуженого єпископа Бучацької єпархії, а нині – Кано-
ніка Папської базиліки Святої Марії Більшої у Римі владики 
Іринея Білика, постійно перебуватимуть у храмі для моли-
товного почитання.

Відтак преосвященні владики подякували присутнім на 
Божественній Літургії нинішнім захисникам України та їхнім 
родичам і кожному з них подарували Катехизм УГКЦ «Хрис-
тос – наша Пасха». Присутній на святкуванні голова Терно-
пільської обласної державної адміністрації Степан Барна тут 
же, за численного згромадження люду, вручив родинам заги-
блих учасників АТО Чортківщини – Романа Ільяшенка та Рус-
лана Коцюка – ордени Богдана Хмельницького III ступеня.

Святкування продовжилося великим освяченням та окро-
пленням святою водою, а відтак концертом, приуроченим за-
хисникам нашої Вітчизни та їх сім’ям. Також в концерті взяв 
участь гурт «Писанка».

*  *  *
Поняття намиста в заголовку публікації не випадкове: в 

канву святкувань акордів надії, оптимізму й позитиву, по-

при все, додали, зокрема, й виступи дитячого 
вокального ансамблю «Сонячне намисто» РКБК 
ім. К.Рубчакової під орудою Єлизавети Чуйко. А 
загалом власне таких настроїв минулої неділь-
ної днини у міському парку культури й відпочинку 
громадилося чимало. Помітні моменти, котрі ви-
окремлює начальник відділу культури, туризму, 
національностей і релігій Чортківської міської 
ради Ірина Радко, то виспівана жагуче пам`ять 
про Небесну Сотню та привселюдна шана вої-
нам – учасникам АТО: Андрієві Маньовському 
(він мав слово), родичам Юлія Пелікана й Павла 
Доскоча. То урочисте привітання від обласних 
властей в особі депутата Тернопільської облас-
ної ради, голови її бюджетної комісії Олександра 
Стадника – і коровай від чортківської землі. То 
й коровай гостям із братньої Польщі, з місцини-
побратима Чорткову – голові ради гміни Кор-

чина Владіславу 
Пельчару, його 
радникові Янушу 
Герлі та директо-
рові тамтешнього 
осередку культури 
Войтеку Томке-
вичу. Був і третій 
коровай – Борщів-
ському міському 
голові Іванові Баш-
няку, котрий за-
гостив в тандемі з 
улюбленцем публі-
ки – народним ама-
торським гуртом 
«Більчанка». В пли-
ні урочин додалося імен почесних мешканців міста: ними стали 
загиблий в Іловайському котлі Герой Роман Ільяшенко (по-
смертно), а також просвітянка й поетка Галина Грицьків і дов-
голітній очільник першого в Чорткові вишу Степан Дем`янчук. 
За активну громадянську позицію, участь в патріотичному 
вихованні молоді, волонтерські спромоги, внесок в культур-
но-мистецький розвій тощо поціновано низку особистостей 
з-поміж містян.

Поміж найвартнішого уваги п. Радко акцентує на сценічних 
виступах наших гостей – переможця телешоу «Голос. Діти» 
Ромчика Сасанчина зі с. Садки, що на Заліщанщині; зразко-
вого ансамблю танцю «Фелічіта» з Тернополя. Як і зазвичай, 
не аматорський, а справді професійний рівень засвідчили 
творчі колективи Чортківського гуманітарно-педагогічного ко-
леджу ім. О.Барвінського; традиційно виявились на висоті й 
колективи Заводської школи мистецтв. Надзвичайно приязно 
зустрічали глядачі вокальний квартет міської музичної школи 
у складі Петра й Павла Савів, Тараса Марчишина та Павла 
Червінського. І вокалісток цього навчального мистецького за-
кладу Марічку Куць та Віталіну Фучилу.  А що вже й казати про 
зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Наталі» 
під орудою балетмейстера Наталії Гребенюк. Так само, як і про 
танцювальний колектив «Чайка» РКБК (Тетяна Жук).

Співала, як і очікувалось, разом із вдячними глядачами, 
доступна й комунікабельна заслужена артистка України Іри-
на Зінковська, а ще – молода й талановита, чий голос ви-
плеканий у Чорткові, Катерина Шимків. Не обійшлося без 
рок-гурту «Периферія» та народного аматорського ВІА «Же-
лезняки». 

Уможливили ж такий розмах й добрячу жменю очікуваних 
радощів підприємці-меценати П.Бровко, В.Батрин, А.Козюк, 
О.Федорейко, П.Сандуляк, Т.Дзедзіц. Було на міських уро-
динах завізно від атракціонів для малечі, від пригощань для 
всіх, хто недитячого віку. Чортків приміряв солом`яного бри-
ля 494-го літа...

Почули й побачили Анна БЛАЖЕНКО, 
Орест ЛИЖЕЧКА, Володимир ШЕРСТІЙ (фото)

Я розчиняюсь в цьому місті... Доброчиння в Іванів день
Цьогорічний відпуст в Улашківській василіянській обителі 

св. Івана Хрестителя був позначений ще й 25-літтям пер-
шої Божественної Літургії після підпілля в цьому монастирі. 
Після Утрені духовенство та вірні радо вітали архиєреїв: 

правлячого єпископа Бучацького владику Дмитра Григорака, 
ЧСВВ, та вислуженого єпископа Бучацької єпархії, а нині Ка-
ноніка Папської базиліки Святої Марії Більшої у Римі владику 
Іринея Білика, ЧСВВ. Єпископам під час Архиєрейської Бо-
жественної Літургії співслужили о. Пантелеймон Саламаха, 
ЧСВВ, – протоігумен василіянського чину, о. Теодозій Крецул, 
ЧСВВ, – ігумен Улашківського монастиря та отці-василіяни з 
різних монастирів, а також численне єпархіальне духовен-
ство. Владики та священики окропили присутніх освяченою 
водою та посвятили реанімобіль, придбаний за кошти вірних 
УГКЦ із Папської базиліки Святої Марії Більшої у Римі та ко-
шти, які через гарнізонний храм святих Верховних Апостолів 
Петра і Павла у Львові надав о. Петро Свідрун та громада св. 
Йосафата УГКЦ м. Фрайбург, Німеччина. Завдяки цьому ав-
томобілю медики зможуть надавати невідкладну допомогу 
на території східної України. (За інф. web-сайту Бучацької 
єпархії УГКЦ).

Легкий варіант для полегшення буднів
Добре відомий постулат: будь-який тягар – фізичний, ду-

шевний – неодмінно легшає, коли він поділений. І ще одне 
незаперечне: ніколи не збідніє рука, що дає. На стику ось 
таких неминаючих тверджень й зійшлися наміри двох вза-
ємнозбагачуючих сторін: підприємства «Біллербек-Україна» 
перо-пухова фабрика» та центру соціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів «Дорога в життя». Колектив підприємства від-
найшов спромогу поміж виготовлюваною ним продукцією 
виділити необхідну для обділених долею діток ортопедичні 
подушки чисельністю одинадцять штук. Власне, в часі від-
значення Дня міста «лебедятам» і спрезентовано той дару-
нок від колективу підприємства, очолюваного Олександром 
Федорейком.

Пришпормо двоколісного коня!
Сяючі «голівудськи-

ми» посмішками об-
личчя наших краян та 
гостей міста, котрі «осід-
лали» такий раритетний 
«ровер» в самісінькому 
центрі Чорткова, побіля 
входу до чи не найбільш 
презентабельного від-
починкового закладу 
– їдальні-музею «Пан 
Чартковский», можна 
нині уздріти в соцмере-
жах. А поруч з тим ро-
вером вже й гніздяться 
більш звичні для ока 
пристрої для велопар-
кування й містян, і тих 
же гостей наших пена-
тів. Бо що не кажіть, а 
велосипед все більш 
владно «відвойовує» 

свої права поміж засобів пересування. Он, і біля собору Вер-
ховних Апостолів Петра і Павла теж «прописалася» вело-
парківка. Бо ж чимало паломників простує сюди на двоколіс-
ному «коні». Далебі європеїзуємось!

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20 Казки Лiрника Сашка 
09.35 Мультфiльм 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.50 Д/ф циклу 
«Етнографiчнi нариси» 
11.30 Д/ф «Ангкор» 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.15 Вiкно в Америку 
13.35 Д/ф «Повернення на 
мапу» 
15.40 М/ф «Тарбозавр» 
17.20 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
18.15 Час-Ч 
18.50, 21.40 З перших вуст 
19.00 Дорогi депутати 
19.30 Перша шпальта 
20.00 Про головне 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.00 «Українськi сенсацiї» 
07.15, 07.25 «Маша i ведмiдь» (1) 
07.35 «ТСН-Тиждень» 
09.05 «Мiняю жiнку» 
10.15 «Чотири весiлля 4» 
11.25 Т/с «Асi» (1) 
13.20, 13.50, 14.30 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
19.30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Ключi вiд щастя - 2» (1) 
00.00 Х/ф «Некерований» (1) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Зозуля» 
12.55 «Судовi справи» 
13.55 «Сiмейний суд» 
15.40 «Жди меня» 
17.50 «Новини» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
23.55 Т/с «Перше кохання» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «А унас кiно знiмали» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «Назбиране» 
10.50, 16.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Три лiта Тараса 
Шевченка» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Запорiжжя 
туристичне» 
17.15 «100 шедеврiв» 
17.30 «Школа незвичайних наук» 
18.00 «Вражаючий свiт 
тварин» 
18.30 «Своїми очима» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
08.10 Вiкно в Америку 
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УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.30, 23.35 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.55 Як ваше здоров’я? 
12.30 Нотатки на глобусi 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Вiйна i мир 
16.15 Книга ua 
16.40 Театральнi сезони. 
Пам’ятi Богдана Ступки 
17.20 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
18.50, 21.40 З перших вуст 
18.55 Т/с «Новели 
Мопассана» (2) 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.05 «Повернiть менi красу» 
07.20, 07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Мiняю жiнку» 
09.45 «Чотири весiлля - 2» 
10.50 Т/с «Асi» (1) 
12.40, 20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.15, 22.15, 23.10 Т/с 
«Ключi вiд щастя - 2» (1) 
00.05 Джамал Вулард у 
драмi «Нотарiус» (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» (2) 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
23.55 Т/с «Перше кохання» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Бiля рiдних 
джерел» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 «Телесик» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Чарiвне джерело» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Вiконечко» 
17.30 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
18.00 «УКРАЇНА 
НЕВIДОМА. Трипiльське 
диво» 
18.30 «Теплоiзоляцiя» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Унiкальна Україна 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Творчий вечiр 
В.Крищенка 
14.00 Х/ф «Дрiбка перцю» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Жорстокий 
струмок» (2) 

ICTV
05.20, 13.50 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.20 Т/с «1942» 
11.40, 13.20, 01.50 Т/с 
«Стрiла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Снайпер. Зброя 
вiдплати» 
23.20 Х/ф «Сфера» (2) 

СТБ
06.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
10.10 «Холостяк - 5» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс « 
00.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40, 07.45, 08.10 
Файна Юкрайна 
06.05 М/с «Губка Боб» 
07.42 М/с «Барбоскiни» 
07.47 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.12 Т/с «Друзi» 
10.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Щасливi разом» 
15.00 Серця трьох 
17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с «СашаТаня»(2) 
22.20 Т/с «Молодiжка»(2) 
01.15 Х/ф «Дурман 
кохання» 

2+2
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 23.50 
«Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.50 «Секретнi матерiали» 
10.05 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
11.00 Д/п «Знищенi за мить» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Пригоди 
Посейдона. Частина 2» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.50, 20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
16.50 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
21.20 Х/ф «Робокоп: 
Розплавлення» 
00.30 Х/ф «Лiфт» 
02.25 Х/ф «Все перемагає 
любов» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.10, 07.10 Агроера 
06.45, 07.15, 08.15 Спорт 
07.25 Тепло. Ua 
07.35, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Як це? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.50 Свiтло 
12.00 Авторський проект 
«Вересень» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Надвечiр’я 
16.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.05 Д/с «Замки Європи» 
17.45 Зроблено в Європi 
18.50, 21.40 З перших вуст 
18.55 Т/с «Новели 
Мопассана» (2) 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Ексклюзивне iнтерв’ю 
Президента Болгарiї 
Росена Плевнелiєва 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.25 «Територiя обману» 
07.20, 07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Мiняю жiнку» 
09.45 «Чотири весiлля - 2» 
10.50 Т/с «Асi» (1) 
12.40, 20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.20, 22.15 Т/с «Ключi вiд 
щастя - 2» (1) 
23.10 «Право на владу - 2» 
00.50 Х/ф «Таємне життя 
бджiл» (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» (2) 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
23.55 Т/с «Перше кохання» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Земляки» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Ми українці» 
14.00 «Дива цивiлiзацiї» 
14.30 «Академiя батькiвства» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.15 «Крiзь терни до зiрок» 
17.30 «О. Довженко. 
Роздуми пiсля життя» 
18.00 «Невигаданi iсторiї» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф «Везуча» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Розкiшнi 
маєтки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Уїкенд у Бернi 2» (2) 

ICTV
06.05, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Х/ф «Грейсток. 
Легенда про Тарзана» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 14.50 Провокатор 
13.55 Стоп-10 
15.40, 16.20 Х/ф «Голоднi 
iгри» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.15 Х/ф «Велика 
крадiжка» (2) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Зiркове життя. Не 
отрекаются, любя...» 
09.00 «Зiркове життя. 
Зiрковi вдiвцi» 
10.05 Х/ф «Zolushka. ru»(1) 
12.15 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 
00.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.35, 07.40, 08.05 
Файна Юкрайна 
06.05 М/с «Губка Боб» 
07.37 М/с «Барбоскiни» 
07.45 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.07 Т/с «Друзi» 
10.05 Х/ф «Iсторiя 
лицаря» 
12.50 Т/с «Щасливi 
разом» 
19.00 Ревiзор 
21.15 Страстi 
за Ревiзором 
23.05 ППШ-2 
00.25 Служба розшуку 
дiтей 
00.30 Х/ф «Патрiот» (2) 
03.15 Зона ночi 
05.15 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.00 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-4» 
10.00 Т/с «Атлантида» 
12.00 Х/ф «Острiв 
МакКiнсi» 
14.10 «Вайпаут» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
18.50, 23.50 «Люстратор 
7.62» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
21.20 Х/ф «Мiсiя 
на Марс» 
00.00 Т/с «Секта» 
02.00 Х/ф «Чорна 
Рада» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.10, 07.10 Агроера 
06.20, 08.25, 08.40 
Паспортний сервiс 
07.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Хочу бути 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.50 Подорожнi 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Фольк-music 
16.35 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.35 Перша студiя 
18.50, 21.40 З перших вуст 
19.00 Першi на Першому 
(Євроiгри) 
19.30 Авторський проект 
«Вересень» 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.00 «Iнспектор Фреймут» 
07.25, 07.40 «Маша i ведмiдь» (1) 
07.50, 19.30 ТСН
08.45 «Мiняю жiнку» 
09.45 «Чотири весiлля 4» 
10.50 Т/с «Асi» (1) 
12.40, 20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.15, 22.10 Т/с «Ключi вiд 
щастя - 2» (1) 
23.05 Х/ф «Сто двадцять 
сiм годин» (2) 
00.55 М/ф «Якось у лiсi» (1) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» (2) 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
23.55 Т/с «Перше кохання» 
01.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Вражаючий свiт 
тварин» 
14.00 «Три лiта Тараса 
Шевченка» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Як це було» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Кiт Фiнiк» 
17.30 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
18.00 «Бiля рiдних джерел» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
18.45 «Не чужi серед 
своїх» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
21.30 «Європа очима українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Суперполiцейський» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Унiкальна Україна 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Комiсар» 

ICTV
05.20, 13.40 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 16.20 Т/с «1942» 
11.35, 13.20 Т/с «Стрiла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.40 Т/с «Пiд зливою 
куль» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Снайпер. Зброя 
вiдплати» 
22.30 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
23.25 Х/ф «Лють» (2) 

СТБ
06.10, 16.00 «Все буде добре!» 
07.55 «Зiркове життя. 
Зваженi та нещасливi» 
08.55 «Зiркове життя. Бiднi 
родичi» 
09.55 «Холостяк - 5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45, 08.10 Файна 
Юкрайна 
06.05 М/с «Губка Боб» 
07.40 М/с «Барбоскiни» 
07.47 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.15 Т/с «Друзi» 
10.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.55 Серця трьох 
17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Супермодель по-
українськи 
20.55 Т/с «СашаТаня» (2) 
22.15 Т/с «Молодiжка» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 19.20, 23.50 
«Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.25 Д/п «Знищенi за мить» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Пригоди 
Посейдона. Частина 1» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.50, 20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
16.50 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф 
«Заручник» 
00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
00.30 Х/ф «Воїн» 
02.15 Х/ф «Пострiл 
у трунi» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.45, 07.15, 08.15 Спорт 
07.30, 23.25 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Школа Мерi Поппiнс 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.50 Д/ф «Повернення на мапу» 
12.00 Ексклюзивне iнтерв’ю 
Президента Болгарiї Росена 
Плевнелiєва 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Спогади 
16.05 Фiльм про фiльм 
16.30 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 
17.05 Д/ф «Галiсiя. Рибалки 
у небезпецi» 
18.00 Першi на Першому 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» (2) 
21.40 З перших вуст 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.20 «Свiтське життя» 
07.20, 07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
07.45, 19.30, 01.40 ТСН
08.40 «Мiняю жiнку» 
09.45 «Чотири весiлля - 2» 
10.50 Т/с «Асi» (1) 
12.40 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.20 «Мультибарбара 2015» 
21.00 «Свiтське життя. 10 рокiв» 
23.10 Х/ф «Помста» (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» (2) 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi» 
00.40 Т/с «Картковий 
будинок 2» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мова про мову» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Калиновi острови» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Мамина доля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Все про їжу» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.30 «Мандри» 
19.30 «Актуально» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

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

Iнфо» 
08.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «По той бiк минулого» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Золоте 
стремено» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Прекрасна Донна» (2) 

ICTV
05.20, 13.50 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.20 Т/с «Вчора 
закiнчилася вiйна» 
11.45, 13.20 Т/с «Стрiла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Снайпер. Зброя 
вiдплати» 
23.25 Х/ф «Хрест» (2) 

СТБ
08.10 Х/ф «Не може бути!»(1) 
10.05 Х/ф «Чорна стрiла»(1) 
12.00 Х/ф «Гардемарини, 
вперед!»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.50 Х/ф «Мiльйонер» (1) 
22.35 Х/ф «Наречена мого 
друга» (1) 
00.40 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 Файна Юкрайна 
08.12 Т/с «Друзi» 
10.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Щасливi разом» 
15.05 Серця трьох 
17.10 Т/с «Не родись вродлива» 
19.00 Супермодель по-
українськи 
20.55 Т/с «СашаТаня» (2) 
22.15 Т/с «Молодiжка»(2) 
01.10 Х/ф «Лотерейний 
квиток»(2) 

2+2
08.20 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30 Новини «Спецкор» 
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62» 
09.10 «ПАТРIОТ.UA з Наталкою 
Якимович» 
09.50 «Секретнi матерiали» 
10.05 Д/п «Зброя майбутнього» 
11.00 Д/п «Знищенi за мить» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Пiдiрване сонце. 
Частина 2» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.50 Т/с «Перевiзник» 
16.50 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
19.00 Х/ф «Пекло» 
20.50 Футбол. 2 Тур. ЧУ. 
«Волинь» - «Шахтар» 
23.00 Х/ф «Охоронець» 
01.00 Х/ф «Смертоносний воїн» 
02.35 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

УТ-1
07.00 Пiдсумки 
07.25 На слуху 
07.50 Вертикаль влади 
08.20 Агроера. Пiдсумки 
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.00 Мультфiльм 
09.30 Український корт 
10.00 Зроблено в Європi 
10.30 Книга ua 
11.00 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
12.10 Етнографiчнi 
замальовки (Грузiя) 
12.25 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою» 
13.00 Свiтло 
13.45 М/ф «Тарбозавр» 
15.20 Д/с «Замки Європи» 
16.10 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.05 Чоловiчий клуб 
17.35 Музичнi салони ARTE 
18.40 Д/с «Гра долi» 
19.15 Фiльм про фiльм 
19.25 Х/ф «Така пiзня, така 
тепла осiнь...» (1) 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.45 «Свiтське життя. 10 
рокiв» 
12.00, 00.55 Х/ф «Подруги» 
13.55 «Сказочная Русь» 
14.35 «Вечiрнiй Київ» 
16.35 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал « 
23.10 Х/ф «Явище» (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.40 «Школа 
доктора Комаровського» 
09.30 Х/ф «Покровськi ворота» 
12.10 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi» 
15.50 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» 
17.50, 20.30 Х/ф «Самотнi серця» 
20.00 «Подробицi» 
22.05 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
02.10 Х/ф «Прощання з 
Каїром» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Учнiвський щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Своїми очима» 
13.20 «Мандри» 
13.40 «Будьмо знайомi» 
14.30 «Василь Зiнькевич» 
15.00 «Здоровенькi були» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15, 22.45 
Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Ангел для Мей» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 23.00 Програма 
«Євромакс» 

10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Україна. 
Перезавантаження 
14.00 Культура i мистецтво 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Магiя золотого ведмедя» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Унiкальна Україна 
21.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
21.30 ТНМК & МАСО 
Слобожанський 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Братерство 
друїдiв» (2) 

ICTV
07.30 Провокатор 
09.05 Стоп-10 
10.00 Секретний фронт 
10.55 Антизомбi 
11.55 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.05 Громадянська оборона 
14.05 Iнсайдер 
15.05 Т/с «Снайпер. Зброя 
вiдплати» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Смертельна зброя» (2) 
22.10 Х/ф «Смертельна зброя-2» (2) 
00.20 Х/ф «Мортал Комбат» (2) 

СТБ
06.40 Х/ф «Непоправний 
брехун, або Казка з 
хорошим кiнцем»(1) 
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.05 Х/ф «Не може 
бути!»(1) 
12.05 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
13.40 Х/ф «Мiльйонер»(1) 
15.50 Х/ф «Наречена мого 
друга»(1) 
18.00 Х/ф «Час щастя»(1) 
20.00 Х/ф «Час щастя-2»(1) 
21.55 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник»(1) 
23.50 «Давай поговоримо 
про секс 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 06.25 Файна 
Юкрайна 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
06.27 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.00 Стажисти 
10.15 Ревiзор 
12.30 Страстi за Ревiзором 
14.20 Хто зверху 
18.15 Х/ф «Перший лицар» 
20.55 Х/ф «Конан-варвар» 
(2) 
23.15 Х/ф «Людина в 
залiзнiй масцi» 

2+2
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Т/с «Екстант» 
16.50 Футбол. 2 Тур. ЧУ. 
«Карпати» - «Металург Д» 
19.15 Футбол. 2 Тур. ЧУ. 
«Динамо» - «Олiмпiк» 
21.30 Х/ф «Вiрний пострiл» 
23.20 Х/ф «Шiсть куль» 
01.30 Х/ф «Вогняний 
бiй»

УТ-1
08.10 Агровектор 
08.20 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.Ua 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi господар? 
09.45 Школа Мерi Поппiнс 
10.00 Хочу бути 
10.40 Спогади 
11.15 Х/ф «Така пiзня, така 
тепла осiнь...» (1) 
12.45 Д/ф «Галiсiя. 
Рибалки у небезпецi» 
13.40 Д/с «Гра долi» 
14.20 Фольк-music 
15.25 Х/ф «Владика 
Андрей» 
17.45 Театральнi сезони 
18.15 Т/с «Новели 
Мопассана» (2) 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 Лотерея «Лото-
забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15, 19.30 ТСН
11.00, 12.10 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
13.20 «Iнспектор Фреймут» 
14.55 «Територiя обману» 
15.50 «Повернiть менi красу» 
17.00, 18.15 «Чотири весiлля 4» 
20.15 Х/ф «Пощастить 
у коханнi» (2) 
00.00 Х/ф «Якби я тебе 
кохав» (2) 

ІНТЕР
08.15 «Удачный проект» 
09.05 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
12.00 Х/ф «Самотнi серця» 
15.50 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
17.45, 21.00 Т/с «Ангел у серцi» 
20.00 «Подробицi» 
23.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.30 «Спортивнi меридiани» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Здоровенькi були» 
17.30 «Живе багатство 
України» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.30 «Сад. Город. Квiтник» 
19.00 «Музичний калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Перемога, свята 
Перемога!» 

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

УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Магiя золотого ведмедя» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
16.30 Програма «Слiдства. iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Золоте 
стремено» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Сяюча молодь» (2) 
23.45 Час-тайм 
00.40 ТНМК & МАСО 
Слобожанський 
01.55 Х/ф «Братерство 
друїдiв» (2) 

ICTV
05.45 Факти 
06.20 М/с «Пригоди 
мультинят» 
07.00 Т/с «Леся+Рома» 
08.55 Зiрка YouTube 
11.25 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Мортал Комбат. 
Винищення» 
14.45 Х/ф «Ейр Америка» 
16.45 Х/ф «Вiчно молодий» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «Смертельна 
зброя-3» (2) 
21.35 Х/ф «Смертельна 
зброя-4» (2) 
23.50 Х/ф «Лють» (2) 

СТБ
06.00 Х/ф «Парасолька 
для молодят»(1) 
07.35, 00.35 Х/ф «Дами 
запрошують кавалерiв»(1) 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.05 «Караоке на 
Майданi» 
11.05 Х/ф «Час щастя»(1) 
13.10 Х/ф «Час щастя-2»(1) 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла» 
01.55 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
08.45 Файна Юкрайна 
09.25 Перфект 
14.10 Х/ф «Перший лицар» 
16.50 Х/ф «Принц 
Велiант»(2) 
18.45 Х/ф «Мумiя: Принц 
Єгипту» 
21.00 Х/ф «Тiнь» 
23.20 Х/ф «Мушкетер» 

2+2
09.00 «Бушидо» 
10.10 «Легенди кiкбоксiнгу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне завтра» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Х/ф «Унiверсальний 
агент» 
17.00 Х/ф «Охоронець» 
19.15 Футбол. 2 Тур. ЧУ. 
«Днiпро» - «Чорноморець» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Драконовi оси» 
01.00 Х/ф «Смертоносний 
воїн» 
02.35 Х/ф «Ярослав Мудрий» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ретельно плануйте всі 

свої справи, шукайте не-
стандартні рішення, вони 
виявляться найбільш пра-
вильними. Не варто призна-
чати важливих зустрічей і 
серйозних переговорів, а 
краще відпочити на при-
роді. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Можуть нагадати про 

себе старі проблеми, креди-
ти, колишні знайомі. Можли-
ва цікава ділова або особис-
та зустріч, що багато чого 
змінить у вашому житті. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Спокій означає для вас бай-

дужість і нудьгу. У ваших силах 
допомогти близьким друзям у 
складній ситуації. Буде важ-
ко зв’язатися з потрібною вам 
людиною, що може спричинити 

проблеми, які, втім, благопо-
лучно вирішаться. 

РАК (22.06-23.07)
Вам потрібний новий до-

свід у діловому і в особис-
тому житті. Постарайтеся 
не проговоритися про те та-
ємне, що у вас на душі. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ви будете щасливі як ніко-

ли. Всі справи владнаються 
і любовні відносини налаго-

дяться. Але можуть виникнути 
проблеми, пов’язані з гострою 
недостачею часу. Пам’ятайте, 
що на першому місці для вас 
повинна бути родина. 

ДІВА (24.08-23.09)
Тиждень у цілому сприятли-

вий для реалізації ваших за-
думів. Вам необхідно зберігати 
здоровий глузд і почуття гумору 
при спілкуванні з колегами. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Для того, щоб залучити на-
вколишніх до реалізації влас-
них цілей, скористайтеся сво-
їм даром переконання.  

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Прекрасний час для нових 

планів і задумів. Не варто відпо-
чивати на лаврах, потрібно роз-
виватися і рухатися далі у робо-
ті та в особистих відносинах. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Корисно буде зайнятися 

розширенням кола спілкуван-
ня. Є шанс знайти нових друзів 
або ділових партнерів. Краще 
зосередитися на чомусь одно-
му, а не розпорошуватися на 
безліч справ, не поспішайте. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Не бажано плисти проти течії, 

ви тільки витратите дорогоцінні 
сили. Знайдіть компроміс. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Роботи багато, як ніколи, 

але нехай вас це не лякає. 
Адже це шанс заробити гро-
ші на відпустку вашої мрії 
де-небудь у прекрасному 
місці. 

РИБИ (20.02-20.03)
У вас зараз занадто ба-

гато особистих амбіцій і 
бажання пустити пил в очі. 
А потрібно просто багато 
працювати, щоб довести 
свою достатність. 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Божi корiвки» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
20.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «Гарячий кий» (2) 

ICTV
05.20, 13.50 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
09.55 Т/с «1942» 
11.45, 13.20, 02.50 Т/с «Стрiла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.20 Т/с «Вчора закiнчилася 
вiйна» 
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Снайпер. Зброя 
вiдплати» 
23.25 Х/ф «Сталь» (2) 

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.50 «Зiркове життя. 
Спотворенi пластикою» 
08.50 «Вагiтна у 16» 
09.55 «Доньки-матерi» 
10.45 «Холостяк - 5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь свого тiла» 
00.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.35, 07.40, 08.05 
Файна Юкрайна 
06.05 М/с «Губка Боб» 
07.37 М/с «Барбоскiни» 
07.42 М/с «Пiнгвiни Мадагаскару» 
08.07 Т/с «Друзi» 
09.55 Єралаш 
11.45 Т/с «Моя прекрасна нянька» 
14.50 Серця трьох 
17.10 Т/с «Не родись вродлива» 
19.00 Супермодель по-українськи 
20.55 Т/с «СашаТаня» (2) 
22.20 Т/с «Молодiжка»(2) 
01.10 Х/ф «Голова над 
водою» 

2+2
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 19.20, 23.50 
«Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.50, 23.15 «Секретнi 
матерiали» 
10.05 Д/п «Зброя майбутнього» 
11.00 Д/п «Знищенi за мить» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Пiдiрване 
сонце. Частина 1» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.50, 20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
16.50 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Пекло» 
00.30 Х/ф «Вогняний 
бiй» 
02.20 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!» 
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Пропозиція Соцзахист інформує

ОДПІ інформує

Поняття «алкогольні напої» визначене у 
підпункті 14.1.5 пункту 14.1 статті 14 Подат-
кового кодексу України та в абзаці сьомому 
статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 р. 
за № 481/95-ВР «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, ко-
ньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів», згідно з яким алкогольні 
напої – це продукти, одержані шляхом спир-
тового бродіння цукровмісних матеріалів 
або виготовлені на основі харчових спиртів з 
вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка 
об’ємних одиниць, які зазначені у товарних 
позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з 
УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 
8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які 
зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 
2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. 

Отже, пиво відноситься до алкогольних на-

поїв, тому роздрібна торгівля алкогольними 
напоями (крім столових вин) може здійснюва-
тися суб’єктами господарювання всіх форм 
власності, у тому числі їх виробниками, за на-
явності у них ліцензій. 

Чинним законодавством не передбачено 
отримання окремої ліцензії на виробництво, 
імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгів-
лю пивом у разі наявності у суб’єкта госпо-
дарювання ліцензії на виробництво, імпорт, 
експорт, оптову або роздрібну торгівлю алко-
гольними напоями. 

Таким чином, з 1 липня поточного року 
ліцензуванню підлягає діяльність з вироб-
ництва, імпорту, експорту, оптової та/чи роз-
дрібної торгівлі пивом на загальних підста-
вах, передбачених для алкогольних напоїв. 

Cектор комунікацій Чортківської ОДПІ

Законом України «Про внесення змін та визна-
ння такими, що втратили чинність, деяких законо-
давчих актів України» від 28 грудня 2014 р. за № 
76-VIII внесено до окремих законів зміни, якими 
передбачено з 1 липня поточного року надан-
ня окремим категоріям громадян пільг з оплати 
житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, на 
придбання твердого палива, скрапленого газу 
з урахуванням рівня доходів сім’ї пільговика за 
умови, якщо розмір середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попе-
редні шість місяців не перевищує величини дохо-
ду, який дає право на податкову соціальну пільгу. 
Звертаємо увагу, що 1 січня ц. р. граничний роз-
мір доходу, до якого застосовується податкова 
соціальна пільга, складає 1710 гривень.

На реалізацію зазначеного закону урядом при-
йнято Постанову від 4 червня ц. р. за № 389 «Про 
затвердження Порядку надання пільг окремим 
категоріям громадян з урахуванням середньомі-
сячного сукупного доходу сім’ї», якою визначено 
механізм надання пільг окремим категоріям гро-
мадян з оплати житлово-комунальних послуг, по-
слуг зв’язку, придбання твердого палива та скра-
пленого газу з 1 липня поточного року.

Враховуючи вищевказане, пільги з урахуван-
ням доходів надаватимуться наступним пільго-
вим категоріям населення:

1. Звільненим зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років працівникам міліції, особам на-
чальницького складу податкової міліції, особам 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої служби; дітям (до досягнення повно-
ліття) працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальниць-
кого складу кримінально-виконавчої служби, 
загиблих або померлих у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків, непрацездатним членам 
сімей, які перебували на їх утриманні.

2. Особам, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, віднесеним до категорії ІІІ; 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікун-
ства) дітей померлих громадян з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
віднесених до категорії ІІІ, смерть яких пов’язана 
з Чорнобильською катастрофою; сім’ям, які ма-
ють дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з 
наслідками Чорнобильської катастрофи.

3. Учасникам війни; членам сімей загиблого 
(померлого) ветерана війни.

4. Особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам по-
мерлих осіб, котрі мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною.

5. Особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та бать-
кам померлих осіб, котрі мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною,

6. Пенсіонерам, які раніше працювали педа-
гогічними працівниками у сільській місцевості та 
селищах міського типу і проживають у них.

7. Пенсіонерам, які раніше працювали медич-
ними і фармацевтичними працівниками у сіль-
ській місцевості та селищах міського типу і про-
живають у таких населених пунктах.

8. Пенсіонерам, які раніше працювали у бібліо-
теках у сільській місцевості та селищах міського 
типу і проживають у них.

9. Пенсіонерам, які працювали у сфері захисту 
рослин у сільській місцевості і проживають там.

10. Жертвам нацистських переслідувань.
11. Багатодітним сім’ям, дитячим будинкам 

сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не 
менше року проживають троє або більше дітей, 
сім’ям, в яких не менше року проживають троє і 
більше дітей, враховуючи тих, над якими вста-
новлено опіку чи піклування.

12. Дітям війни.
13. Пенсіонерам, які раніше працювали в 

державних та комунальних закладах культури, 
закладах освіти сфери культури у сільській міс-
цевості і селищах міського типу та проживають у 
них.

14. Особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за вислугою 
років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов’язків; батькам та членам сімей 
осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання службових 
обов’язків.

Звертаємо вашу увагу! Пільги на житлово-ко-
мунальні послуги та абонентну плату за користу-
вання квартирним телефоном матимуть без змін 
наступні категорії громадян: інваліди війни, учас-
ники бойових дій, «чорнобильці» 1 та 2 категорії, 
реабілітовані особи, ветерани військової служби, 
вдови ветеранів військової служби, ветерани ор-
ганів внутрішніх справ, вдови ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветерани служби цивільного 
захисту, вдови ветеранів служби цивільного за-
хисту, ветерани державної кримінально-вико-
навчої служби, вдови ветеранів державної кримі-
нально-виконавчої служби, ветерани державної 
пожежної охорони, вдови ветеранів державної 
пожежної охорони, ветерани податкової міліції, 
вдови ветеранів податкової міліції, військовос-
лужбовці СБУ на пенсії, вдови військовослужбов-
ців, дружини військовослужбовців, які пропали 
безвісти, батьки загиблого військовослужбовця, 
інваліди військової служби.

Перелік документів для визначення права на 
отримання пільг:

декларація про доходи сім’ї пільговика, пас-
порт; ідентифікаційні номери (пільговика та чле-
нів його сім’ї, на яких поширюється пільга);

довідки про доходи (пільговика та членів його 
сім’ї, на яких поширюється пільга, крім довідок 
про розмір пенсії та соціальної допомоги) за 6 мі-
сяців, що передують місяцю звернення; у випадку 
відсутності доходів за цей період – документи, що 
підтверджують їх відсутність.

Державна програма енергоефективності 
працює. 1841 позичальник, який до травня 
цього року скористався кредитом в Ощадбан-
ку на придбання негазових котлів, отримав 
відшкодування частини кредитних коштів.

Для підтримки громадян у рамках реалі-
зації державної програми енергозбереження 
уряд виділив понад 6,3 млн. грн. Це означає, 
що всі, хто бажає утеплити своє помешкання 
за допомогою загальнонаціональної кредит-
ної програми «Ощадний дім», неодмінно від-
чують підтримку держави та отримають ком-
пенсацію за кредитом.

Нагадаємо, що кредитування громадян за 
державною програмою енергозбереження 
стартувало в жовтні минулого року. У 2014 р. 
відшкодування за такими кредитами отрима-
ли 737 осіб. Клієнтам погашено частину суми 
кредитів у загальному розмірі понад 2,4 млн. 
грн. бюджетних коштів.

У квітні ц. р. програму було розширено, за-
вдяки чому люди отримали можливість при-

дбати в кредит не лише негазові котли, а й 
енергоефективне обладнання та матеріали, 
наприклад, радіатори опалення з терморегу-
ляторами, вікна з двокамерними енергоефек-
тивними склопакетами, матеріали для про-
ведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, 
підвальних приміщень, горищ, покрівель та 
фундаментів, теплові насоси тощо.

Кожному учаснику програми відшкодо-
вується до 20 відсотків тіла кредиту на при-
дбання котлів, альтернативних газовим, але 
не більше 5 тис. грн., та до 30 відсотків суми 
кредиту, залученого на придбання енергое-
фективного обладнання та/або матеріалів, 
але не більше 10 тис. грн.

За довідками звертайтесь до будь-
якого відділення Ощадбанку або в 
контакт-центр за тел. 0-800-210-800.

Ліцензія НБУ № 148 від 5.10.2011 р.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України за № 200 від 31 березня ц. р. «Порядок 
використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті на забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної операції санатор-
но-курортним лікуванням» структурні підрозділи 
з питань соціального захисту населення забезпе-
чують осіб безоплатними путівками до санаторно-
курортних закладів відповідно до цього Порядку 
згідно з медичними рекомендаціями в порядку 
черговості в міру надходження путівок, а саме:

1) учасників бойових дій – щороку строком на 
18-21 день;

2) інвалідів війни – позачергово щороку стро-
ком на 18-21 день;

3) інвалідів із захворюваннями нервової систе-
ми (з наслідками травм і захворюваннями хребта 
та спинного мозку) – відповідно до медичних ре-
комендацій, з них:

I та II груп – до санаторіїв спінального профілю 
з лікуванням строком на 35 днів;

III групи – до санаторіїв неврологічного профі-
лю з лікуванням строком на 18-21 день.

У разі коли особа має право на забезпечення 
путівкою за кількома законами, їй надається пра-
во вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

Для одержання путівки особи повинні перебу-
вати на обліку в органах соціального захисту на-
селення за зареєстрованим місцем проживання.

 Для взяття на облік особа чи її законний пред-
ставник подає заяву, медичну довідку лікувальної 
установи за формою № 070/о, копію посвідчення 
учасника бойових дій або інваліда війни та доку-
мент, що підтверджує безпосереднє залучення 

особи до виконання завдань антитерористичної 
операції в районах її проведення.

Путівками без лікування забезпечуються гро-
мадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за 
винятком інвалідів з наслідками травм і захво-
рюваннями хребта та спинного мозку), яким за 
висновком лікувально-профілактичного закладу 
необхідна постійна стороння допомога. Якщо ін-
валід I групи здатний обслуговувати себе само-
стійно, видається відповідна довідка лікувально-
профілактичного закладу.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати ін-
валіди I групи та особи, які не досягли 18-річного 
віку.

Громадянам, які супроводжують інвалідів I та II 
груп до санаторіїв спінального профілю, путівки 
не видаються, а лише оплачується проїзд (двічі до 
санаторію і двічі в зворотному напрямку) у тран-
спорті загального користування (залізничному 
та автомобільному) згідно з поданими проїзними 
квитками. У разі проїзду залізничним транспортом 
відшкодовується вартість квитка у плацкартному 
вагоні.

Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшен-
ням умов проживання в санаторії, та за продо-
вження строку лікування не здійснюється.

Поділ путівки та передача її іншій особі забо-
роняється. Крім того, дія  цього Порядку не поши-
рюється на членів сім`ї постраждалих учасників 
антитерористичної операції.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації

Державна підтримка в дії: громадяни 
отримали відшкодування за кредитами 

на придбання негазових котлів

Щодо надання пільг окремим 
категоріям громадян

Інкубаційний період хвороби триває від 2 до 
6 діб. Перебіг захворювання ділять на блиска-
вичний, гострий, підгострий, рідше хронічний. 
При блискавичному перебігу тварини гинуть 
без будь-яких ознак; при гострому – у них під-
вищується температура тіла до 40,5-42,0 гра-
дусів Цельсія, спостерігається ядуха, кашель, 
з’являються напади блювання, парези та па-
раліч задніх кінцівок. Спостерігаються серозні 
або слизово-гнійні виділення з носа та очей, 
інколи кров’яний пронос, частіше закрепи (за-
пор). Хворі тварини здебільшого лежать, за-
рившись в підстилку, в’яло піднімаються, пе-
ресуваються та швидко втомлюються. Вони 
мають слабкість у задніх кінцівках, хитку ходу, 
голова опущена, хвіст випрямлений, посилена 
спрага. Шкіра на внутрішній поверхні стегон, 
на животі, шиї, біля основи вух вкрита черво-
нувато-фіолетовими плямами. При натисканні 
вони не біліють (різко виражений ціаноз шкіри). 
На ніжних ділянках шкіри можуть з’являтися 
гнояки (пустули), згодом на їхньому місці утво-
рюються струпи та виразки, у поросних хворих 
свиноматок відбуваються викидні (абортація). 
Смертність, залежно від перебігу, може бути 
від 50-ти до 100 відсотків. Тварини, які пере-
хворіли і вижили, залишаються пожиттєвими 
вірусоносіями.

Збудник передається через корм, пасовища, 
транспортні засоби, забруднені випорожнен-
нями хворих тварин. Механічними переносни-
ками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні 

та дикі тварини, гризуни, нашкірні паразити 
(деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які 
контактували з хворими свинями та трупами 
тварин. Осередками вірусу в природі є афри-
канські дикі свині та кліщі роду орнітодорос.

Ефективних заходів, дотримуючись обов’яз-
кових норм збереження епізоотичного благо-
получчя та лікування, для АЧС не розроблено, 
і більше того: лікувальні методи після встанов-
лення діагнозу на африканську чуму свиней 
заборонені.

Найбільш ефективним способом боротьби 
із цим захворюванням вважається знищення 
поголів’я свиней, що в свою чергу пов’язане з 
великими втратами і незадоволенням з боку 
населення і господарств, чиї навіть здорові 
свині в карантинній зоні також мають знищу-
ватися.

Враховуючи часті спалахи захворювання в 
Україні, надзвичайно великого значення на-
бувають заходи з профілактики і недопущення 
занесення хвороби.

Ветеринарна служба Чортківщини зверта-
ється до населення та господарств Чортків-
ського району з проханням дотримуватись 
обов’язкових норм збереження епізоотичного 
благополуччя. Утриматися від закупівлі та пе-
реміщення тварин із областей, де виявлено ви-
падки захворювання на африканську чуму.

Ігор ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, 
начальник управління ветеринарної 

медицини в Чортківському районі

Щодо умов забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням

Для роздрібної торгівлі пивом 
потрібна ліцензія

Законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв почала 
діяти з 1 липня ц. р. Це передбачено абзацами четвертим-шостим підпункту 10 
пункту 2 розділу II Закону України від 28 грудня 2014 р. за № 71-VIII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи». 

Інформує ветеринарна служба

Про африканську чуму свиней
Ситуація, що склалася в Україні щодо захворювання тварин африканською чумою 

(виявлення випадку африканської чуми свиней в Київській, Сумській, Чернігівській, 
Рівненській, Житомирській областях), вимагає обізнаності населення. Тому 

ветеринарна служба Чортківського району інформує краян про дане захворювання.
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земельна ділянка

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

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

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

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

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

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Служба газу інформує

Подяка
ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 

НА РОБОТУ ФІНАНСОВОГО 
КОНСУЛЬТАНТА 

запрошує людину віком від 
18 до 35 років. Комунікабельну, 

відповідальну та з навиками 
роботи на комп`ютері. 

Ставка + відсоток. 
Детальна інформація 
за тел.: 050-415-43-38, 

068-735-37-74

Футбол

Вважати недійсними:

2-х кімнатна квартира  в м. Чорткові по вул. 
Шевченка, кв. 62, 3-й поверх. Загальна площа – 
50 кв. м, індивідуальне опалення. Ціна договірна. 
Тел. 096-258-88-00.

2-кімнатна квартира у смт Заводське по вул. 
Парковій, 4, на 4-му поверсі, площею 50 кв. м, в 
хорошому стані. Великий цегляний гараж, швей-
на машинка «Зінгер» (раритет). Килими б/к. 

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

недорого велика 3-кімнатна квартира в Чорт-
кові, в новобудові, яка знаходиться в районі Кадуба 
біля АЗС «УкрНафта». Підведено всі необхідні ко-
мунікації (вода, газ, світло). Загальна площа квар-
тири – 95 кв. м, житлова площа – 60 кв. м, площа 
кухні – 13,5 кв. м. Також є можливість збільшення 
площі квартири приблизно на 50 кв. м (детальніша 
інформація за телефоном або при зустрічі). Є під-
вал площею 5 кв. м. Тел.: 095-208-47-94. 

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. Шу-
хевича, 2 а, в новозбудованому сучасному будин-
ку. Площа – 95,3 кв, м, є два балкони,  лоджія, під-
вал, пластикові вікна. Квартира у 5-поверховому 
будинку на 3-му поверсі. Ціна договірна. 

Тел. 095-779-60-77.

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

будинок в м. Чортків по вул. Лісовій. Площа – 
102 кв. м. Тел. 098-920-67-18.

напівособняк із можливістю прибудови з зе-
мельною ділянкою в центрі міста по вул. Пітушев-
ського. Ціна договірна. Тел. 098-628-83-82.

половина будинку по вул. Б.Хмельницького, 
47. Дві кімнати, кухня, санвузол загальною пло-
щею 65 м. кв. Замінені євро вікна, нове опалення, 
після ремонту, утеплена пінопластом. Площа ді-
лянки 4 сотих. На подвір’ї є цегляний гараж. Іде-
альний альтернативний варіант квартирі.

Тел.: 050-719-70-31, 063-978-60-03.

будинок в м. Чорткові по вул. Верхній Соняч-
ній (біля автостанції). Земельна ділянка і будинок 
приватизовані. Підведено всі комунікації. 

Тел. 096-258-88-00.

півбудинку в м. Чорткові. Загальна площа – 
54,2 кв. м. Дві кімнати, кухня, коридор, сарай, два 
підвали, город 7 сотих.

Тел.: 2-37-84, 097-370-17-00, 050-234-92-86.

будинок у с. Шульганівка. Підведено газ, є кри-
ниця, господарські будівлі. Ціна договірна.

Тел.: 098-917-13-01, 050-377-28-50.

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

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

будинок в центрі м. Чортків за адресою: 
вул. Церковна, 10/1. 3 кімнати, ванна, кухня, 
коридор. Загальна площа 75,4 кв. м, житлова 
– 47 кв. м. Є підвал і земельна ділянка. Мож-
ливе переобладнання під магазин або офісне 
приміщення. Ціна договірна. 

Тел.: 066-577-82-86, 093-449-68-96. 

земельна ділянка під забудову в районі си-
няківської заправки площею 0,07 га. Усі кому-
нікації поруч. Можливий обмін на авто.

Тел.: 063-978-60-03, 096-764-34-40.

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

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

Педагогічний та учнівський колективи 
Шульганівської ЗОШ І – ІІ ступенів ви-
словлюють щирі співчуття вчительці-пен-
сіонерці Тетяні Антонівні Бабій з приводу 

непоправної втрати – смерті її матері.

свідоцтво про право власності серії САК за 
№ 62557, видане Реєстраційною службою 22 
січня 2014 р. на ім`я: МЕЛЬНИК Руслан Рома-
нович.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку (на території Горішньовигнан-
ської сільської ради за № 010665401051), серії 
ЯГ за № 006422, виданий 24 лютого 2006 р. на 
ім`я: ПЛЕЦАН Данута Михайлівна.

Профспілка працівників культури гли-
боко сумує з приводу смерті колишнього 
директора СБК с. Звиняч ШКОЛЬНОГО 
Івана Степановича та висловлює 

щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Я, Василь Михайлович Винник, житель села 
Заболотівка, та весь особовий склад 301-го 
батальйону хочемо щиро подякувати директо-
ру ПАП «Березина» Володимиру Євгеновичу 
Заболотному за моральну підтримку та мате-
ріальну допомогу, які неодноразово він нада-
вав нам.

І ще хочемо подякувати волонтерам міста 
Чорткова, які, жертвуючи власним часом, до-
ставляли нам допомогу. Не можемо залишити 
поза увагою Улашківське лісництво та ПАП 
«Агро-Синтез Поділля», своїх знайомих, роди-
чів і жителів сіл Заболотівка та Улашківці, які 
також внесли свою лепту та допомогли і зараз 
допомогають мені особисто і моїй сім`ї.

Ми дуже вдячні всім цим добрим людям, 
щиро бажаємо їм усім здоров`я і мирного неба 
над головою.

Чемпіонат району
Перша група. 12-й тур

Нагірянка – Біла – перенесено; Базар – 
Улашківці – 4:2; Шманьківці – Поділля – 3:2; 

Бичківці – Косів – 3:0; «Калічівка» Чортків – 
Звиняч – 6:0; Ягільниця – Горішня Вигнанка – 
6:1; Шманьківчики – Гадинківці – 1:1. Перегра-
ний матч 7-го туру між командами Звиняча та 
Улашківців завершився з рахунком 6:3. 

До відома споживачів природного газу 
нашого міста та району!

На виконання Закону України «Про за-
сади функціонування ринку природного 
газу» та у зв’язку з відокремленням функцій 
розподілу і постачання природного газу з 
1 липня ц. р. у відповідності до постанови 
НКРЕКП від 11 червня 2015 р. за № 1733 ді-
яльність з постачання природного газу на 
території міста Чортків та Чортківського ра-
йону буде здійснювати новостворене під-
приємство ТОВ «Тернопільоблгаз».

У зв’язку зі зміною постачальника всім спо-
живачам необхідно буде переукласти дого-
вори.

Починаючи з 1 липня поточного року 
оплата вартості газу здійснюється за нови-
ми рахунками:

№ 26031300601263 – поточний рахунок 
зі спеціальним режимом використання для 

зарахування коштів, що надходять за спо-
житий природний газ від населення;

№ 26030301601263 – поточний рахунок 
зі спеціальним режимом використання для 
зарахування коштів, що надходять за спо-
житий природний газ від установ і організа-
цій, що фінансуються з державного і місце-
вих бюджетів;

№ 26039302601263 – поточний рахунок 
зі спеціальним режимом використання для 
зарахування коштів, що надходять за спо-
житий природний газ від промислових спо-
живачів та інших суб’єктів господарювання 

у філії – Тернопільське обласне управлін-
ня АТ «Ощадбанк»,

МФО 338545.
Місцезнаходження підприємства: 

м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 54 А. 
Контактні телефони: (0352) 52-02-00, 
(0352) 52-01-31. Сторінка в Інтернеті: 
www.teroblgaz.com.ua.

Шок, жаль, смуток – такі відчуття охоплю-
ють людей, коли вони довідуються про смерть 
ближнього. Особливо важко переносити біль 
втрати дорогої тобі людини. 10 липня пере-
стало битися серце нашого батька, Сташківа 
Федора Франковича. На жаль, важко загоїти 
на серці страшну рану від втрати найрідні-
ших. Багато небайдужих засвідчили нам свою 
скорботу, висловили сердечні співчуття. Хто 
– теплим словом, хто – щирою молитвою за 
душу покійного, хто – добрими ділами. Скла-
даємо сердечну подяку за душевні слова під-

тримки та молитви, за велику поміч та розра-
ду для нас у перших годинах суму та за поміч 
з похороном дорогим рідним, сусідам, друзям, 
колегам, приятелям, знайомим. Висловлюємо 
вдячність тим, хто підставив нам своє добре 
плече у цій важкій життєвій ситуації. Хай Гос-
подь та Матінка Божа винагородять за про-
явлені увагу, розуміння, турботу усіх, хто роз-
ділив з нами біль глибокої утрати, здоров`ям, 
довголіттям, благополуччям, Своїми ласками 
та благодатями.

Опечалені – родина Сташківих.

Вважати недійсним втрачене 
свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно серії САЕ за № 
395475, видане Товстеньківською 
сільською радою 18 грудня 2012 
р. Товариству з обмеженою від-
повідальністю «Товстеньків-
ський крохмальний завод».

Вдячність

Новим постачальником блакитного 
палива став Тернопільоблгаз

Минула сьома річниця 
світлої пам`яті

РОГАТИНСЬКОГО 
Андрія Михайловича

11.12.1978 – 16.07.2008 р.
Минає вже сім років, як ти трагічно покинув 

цей світ, батьків, ді-
тей, дружину, сестру, 
племінників. Ти, рід-
ненький, вітерцем до 
нас прилинеш, а з ним 
приносиш постійно 
смуток, біль і журбу.

Ми молимось за тебе, 
сину, батьку, брате.

Сумуючі – батько, 
мати, дружина, 

донька Вікторія, син 
Назар, сестра Оля, племінники Зоряна, 

Сергій, Саша.

Пам`ятаємо. Любимо. 
Сумуємо

16 липня ц. р. минуло 20 років 
відтоді, як відійшла у вічність дорога 

нам людина
БІЛІНСЬКИЙ Степан Йосипович.

Нелегким був короткий життєвий шлях по-
кійного: батька вза-
галі не пам`ятав – він 
загинув на дорогах 
війни, маму втратив у 
ранньому віці. Вихову-
вався при сестрі, про-
те зростав з добрими 
намірами дивлячись у 
майбутнє. Любив свою 
професію, жив заради 
сім`ї і людей. Залишив 
після себе хороший слід і відгуки.

Ми пам`ятаємо і любимо тебе...
Поки ми живі, ніколи не згасне наша любов і 

не заросте стежина до твоєї могили. У дні 20-ї 
річниці світлої пам`яті покійного просимо всіх, 
хто знав Степана Йосиповича, працював з 
ним: пом`яніть його разом з нами добрим і щи-
рим словом. Помолімося за упокій його душі. 

З вдячністю – вічно сумуючі рідні.

Шановний Михайле Федоровичу!
Колектив Чортківської районної дер-

жавної адміністрації висловлює най-
щиріші співчуття Вам, Вашим рідним та 

близьким з приводу тяжкої втрати – смерті 
Вашого батька Федора Франковича. 

Важко знайти слова втіхи, коли зупиня-
ється серце людини, що є найголовнішою 
у житті кожного з нас, проте світлі спогади 
про людину, яка чесно і гідно прожила своє 
життя, залишивши по собі плоди своїх до-
брих справ, завжди будуть сильнішими за 
смерть. У цю гірку мить поділяємо Ваше 
горе, сумуємо разом з Вами.

Світла пам’ять покійному.

Жалобним чорним вінцем напнуте су-
часся нашої колеги по перу – завідуючої 
відділом редакції «Голосу народу» Те-
тяни Степанівни Лякуш через таку не-

сподівану, таку недоречну смерть її батька 
БОГУЦЬКОГО Степана Микитовича. 
Поділяємо невигойний біль важкої втрати 
і по-товариськи підставляємо плече під-
тримки, злучене зі словом розради.

«Голосонародівці».

Колектив редакції «Голосу народу» 
сумує разом із фотокореспондентом 
районки Орестом Францовичем Ли-
жечкою через втрату близької людини 

– батька його дружини ГЕРЧАКА Євста-
хія Петровича. 

Нехай душа покійного замешкає в оселі 
небесній.

Колектив редакції «Голосу народу» щиро 
співчуває голові Чортківської районної держав-
ної адміністрації Михайлові Федоровичу Сташ-
ківу у зв`язку зі смертю його батька СТАШКІВА 
Федора Франковича. Царство небесне та 

Божа благодать душі покійного.

Депутатський корпус та виконавчий апа-
рат Чортківської районної ради висловлю-
ють найщиріші співчуття голові Чортків-
ської райдержадміністрації М.Ф.Сташківу з 

приводу непоправної втрати – смерті батька.
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Написано серцем

Щиро вітаємо із золотим ювілеєм
землевпорядника Староягільницької

сільської ради
Наталію Іванівну РЕВУЦЬКУ.

Від щирого серця 
   бажаєм здоров’я –
Без нього не милі 
      всі наші діла.
В здоров`ї – багатство, 
    і радість, і сила, 
Та іншого щастя 
         на світі нема.
Зичимо щастя, 
    добра і тепла,
Хай будуть достатки 

                                            і добрі діла,
До сотні літ щоб дожить довелось, 
Усе, що чекалось в житті, щоб збулось.
Нехай же всього у Вас буде багато,
І радість щоденно у домі луна.
Найменша дрібниця є приводом свята,
А в серці завжди 
                розквітає весна.

Колектив працівників 
сільської ради.

Дорогу маму, люблячу бабусю
 і прабабусю

Олександру Петрівну ВІТІВ
із м. Чортків

вітаємо з 70-річчям, 
яке вона святкуватиме 18 липня.

Сімдесят – 
не привід для печалі, 
Сімдесят – 
    це зрілість золота. 
Хай до ста, 
        а може, ще і далі 
Йдуть, 
не оглядаючись, літа.
Хоч було тривог 
        в житті багато, 
Та не будем 

                                         згадувать сумне, 
Бо горить в душі іще багаття, 
Ще вогонь горить.
Це – головне!
Здоров`я міцного 
                         зичимо щиро, 
Любові і радості, 
                злагоди й миру, 
Ласки від Бога, добра від людей 

На многії і благії літа.
З любов̀ ю і повагою 

– чоловік, діти, онуки, 
правнуки і вся родина.

Сьогодні у цей чудовий літній день 
святкує свій 60-річний ювілей
Михайло Миколайович ЯСЬКОВ

зі с. Горішня Вигнанка.
Шістдесят – 
не привід для печалі,
Шістдесят – 
  це зрілість золота.
Хай до ста, а може, 
           ще і далі 
Йдуть, 
не озираючись, літа.
Хоч було тривог 
         в житті багато,
Та не будем 

                                      згадувать сумне,
Бо горить в душі іще багаття,
Ще вогонь горить.
Це – головне!
Здоров ’я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру,
Ласки від Бога, добра від людей 
На многії і благії літа.
Нехай Господня ласка і благодать 
Завжди будуть з Вами 
                   і Вашою родиною.

З найкращими побажаннями – 
дружина Олександра, донька Надія 

з сім`єю, син Віталій 
з сім`єю, теща Марія 

і всі рідні.

14 травня святкувала своє 45-річчя 
дорога, добра, чуйна хресна мама

Наталя ПАЛАМАР
із с. Кривеньке.

Щиро вітаю Вас 
з Днем народження.
Здоров’я міцного 
         на довгі роки 
Щиро бажаю 
           Вам залюбки.
Хай доля 
дарує щастя довіку,
Достатку і миру 
       у домі без ліку. 
Калиною радість 
                  в душі хай квітує, 
Сопілка любові 
                  хай серце хвилює.
А роси ранкові безмежно і щиро 
Щоденно дарують 
                     наснагу і силу.
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Боже Ласкавий, в щасливу годину 
Благослови цю добру людину.
Дай їй під сонцем у радості жити 

Многії, многії благії літа.
З повагою і любов̀ ю – 

похресниця Ірина.

У чудовий літній сонячний день, 
21 липня, святкуватиме 

своє 30-річчя 
Олександр Вікторович 

ІВАНЦІВ.
Від щирого серця й усієї душі вітаємо 

його з Днем народження.
Чого ж Тобі, 
рідненький, побажати
І що в дарункок 
             принести?
Слів гарних можна 
           сніп нажати.
І кожне слово буде 
        колосом цвісти.
Найперше зичимо 
               здоров`я
Щоб Бог щоденно 

                                                     дарував,
Щоб у Своїй опіці добрій
Щомиті, щосекунди мав,
Щоб життя було, 
                     як казка,
Щоб була у серці ласка,
Щоб в цій казці 
                були зорі,
Води тихі і прозорі.
Хай щастить 
               Тобі в дорозі
І на рідному порозі,
А як більше буде треба –
Хай Господь дарує 
                              з неба.
Хай буде цей день незабутньо 
                                  прекрасний,

А небо завжди буде мирним, 
                               чистим і ясним.

З любов̀ ю – мама 
і всі рідні.

18 липня святкуватиме свій перший 
День народження 

Максимко АНТІНЬЧУК
із с. Переходи.

Сьогодні, внучку, 
   день для Тебе 
           знаменитий,
Сьогодні, рідний, 
           Тобі рочок
В Небеснім просторі, 
   де світяться зорі,
Де місяць 
  серпанком пливе,
А ми так сердечно 
і ніжно вітаємо Тебе.
Тож прийми від нас оці вітання:
Щоб життя було як казка,
Щоб була у серці ласка,
Щоб в цій казці були зорі,
Води тихі і прозорі.
Хай щастить Тобі в дорозі
І на рідному порозі,
А як більше буде треба,
Хай Господь дарує з неба.

З найкращими 
привітаннями – бабуся Леся, 

дідусь Михайло
 і хресний тато.

Педагогічний колектив Ягільницької 
ЗОШ І – ІІІ ступенів вітає 

з ювілеєм вчителя-методиста 
іноземної мови 
Ольгу Іванівну 

ПРОКОПИК.
У щедрий сніп зібралися літа,
Мов повнозерне 
                сонячне колосся,
І, хоч взялося інеєм 
                             волосся,
У Вашому житті – здобутків, 
         звершень є немало за плечима.
Дай, Боже, Вам 

     надалі щастя,
Добра, любові та тепла
На многії і благії літа.

Незабаром, у день літнього 
різнобарв’я, святкуватиме 

свій День народження 
дорога наша матуся, 

бабуся, прабабуся
Ельвіра Олександрівна 

РУНЬКО.
Тож нехай у цей світлий день разом із 

сонячними ласкавими променями вплі-
таються у повнозерну щедру в’язанку 
щирі сердечні вітання та побажання.

Багато за плечима років, 
А скільки смутку і тривог, 
Складних, важких життєвих кроків, 
Які зіслав Тобі Господь. 
Хай все найкраще завжди множиться, 
А смуток весь згорить дотла, 
Бажаємо Тобі здоров’я, 
Бо це – найбільший 
              скарб життя. 
Хай Ісус Тебе благословляє, 
Ангел-Хранитель 
                 від злого оберігає, 
Пречиста Діва 
                 Свою Ласку зсилає, 
Ангельський хор 
               «Многая літ» заспіває. 

З любов’ю та шаною – 
донька і зять, внук, внучка 

з чоловіком, правнуки – 
Артемчик і Аміночка. 

Село моє, мої ви Колиндяни,
Сьогодні з міста я сюди спішу,
Спішу додому я, до мами, 
І вдячність я в село несу.

Мене зустріла тут берізка білокора, 
І дуб схиляє гілля до землі,
Стоїть в задумі моя школа,
Згадала юності й дитинства дні.

І запах рути-м’яти відчуваю,
Вдихаю аромат садів й полів.
Вербу стареньку щиро обіймаю,
Не вистачає ще мені тих вдячних слів.

Так хочеться сказати: «Повернулась!»
До тебе, рідний краю, де зросла,
Здається, моя мрія збулась,
Стежина знову в Колиндяни привела.

І низько голову схиляю, рідна хато,
І вам, берізки, «дякую» скажу, 
Бо з вами я росла, пройшло років багато, 
І вимовила вперше слово: «Я люблю».

Отут навчилася молитись Богу,
Вслухатись в трелі солов’я,
Батьки благословили тут мою дорогу, 
Що у світи незнані повела.

Старезний дуб... Усе він пам’ятає:
І першу зустріч, і розлуку, радість, сум.
Сьогодні знову у минуле повертає,
Він має що сказати – у нього безліч дум.

Думки прядуть тоненьке павутиння,
Спіймати хочуть неповторну мить,
Я вдячна долі: тут моє коріння,
Від спогадів у мене задощить.

Колиндяни, мої Колиндяни, 
Моє рідне, найкраще село. 
Заквітчалось навколо квітками
Й вишиванку вдягнуло воно.

Так хочеться цей час на мить ще зупинити, 
Подивитись на вроду твою,
Щиро в Бога для тебе просити: 
Дай Ти долю щасливу селу.

Дай Ти, Боже, і крилець для мене,
Для польоту у рідний мій край,
Я намисто вдягну яблуневе,
Село рідне, на мене чекай.

Я приїду до тебе у гості,
Незабуток тобі привезу,
Ти чекай на калиновім мості
І стрічатимем разом весну.

Колиндяни, мої Колиндяни, 
Я для вас із калини віночок сплету,
Ви мені полікуйте душевнії рани,
Все життя перед вами я буду в боргу.

Леонія БІДЯК
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Шановна редакціє!
Дуже прошу надрукувати мого вірша, присвяченого рідному селу.

Так склалося, що доля закинула мене на Козівщину, де працюю вчителем 
у Козівській державній українській гімназії. Та рідним назавжди залишилося 

моє село Колиндяни, де я народилася, виросла і звідки пролягла моя стежина.
Я вдячна долі, що тут моє коріння, 

що тут мене з приємністю зустрічають мої земляки.

Село моє, мої ви Колиндяни


