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Виходить з 1939 року

Урожай-2014

Чортківський державний 
медичний коледж

Вищий навчальний заклад І – ІІ рівня акредитації
Ліцензія  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 АД № 034921 від 05.06.2012

о г о л о ш у є 
ПРИЙОМ  СТУДЕНТІВ 

на 2014 рік 
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) 

зі спеціальностей:
 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (сестра медична), термін навчання – 4 р.  
 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» (фельдшер), термін навчання – 4 р.
 «ФАРМАЦІЯ» (фармацевт), термін навчання – 3 р.
 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА» (технік зубний), термін навчання – 3 р.
на  основі  повної  загальної середньої освіти (11 класів) 

зі спеціальностей:
 «АКУШЕРСЬКА СПРАВА» (акушерка), термін навчання – 2 р. 5 міс.
 «ФАРМАЦІЯ» (фармацевт) (заочна форма навчання), термін навчання – 2 р. 6 міс. 

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) 
на вакантні місця зі спеціальностей:

«СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (сестра медична), термін навчання – 3 р.   
«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» (фельдшер), термін навчання – 3 р.
 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА» (технік зубний), термін навчання – 2 р. 
на  основі  базової (повної) вищої освіти на вакантні місця 

зі спеціальності:
«ФАРМАЦІЯ» (фармацевт) (заочна форма навчання), термін навчання – 1 р. 6 міс. 
Підготовка спеціалістів здійснюватиметься згідно з планом дер-

жавного замовлення і на контрактній основі. 
Документи приймаються з 11 липня 2014 року 

Адреса коледжу: 48500, м. Чортків Тернопільської області, 
вул. Гоголя, 7 (центр міста) 

Тел. для довідок:  (03552) 2-06-26 (з 11 липня ц. р.), 2-06-93 
E-mail:medcollege@cor.tr.ukrtel.net

Шановні працівники та ветерани 
споживчої кооперації! 

Прийміть щирі вітання з Міжнародним днем коопера-
ції! На шляху свого історичного розвитку споживча коо-
перація пройшла періоди піднесення, спаду, розквіту та 
різноманітних випробувань на життєздатність.

Сьогодні діяльність кооператорів вносить вагомий 
вклад в організацію торговельного обслуговування сіль-
ського населення, сприяє розвитку району та області.

Прийміть щиру вдячність за наполегливу працю та по-
бажання нових успіхів у служінні на благо людей, зміц-
нення єдності й згуртованості, вірності кращим коопера-
тивним традиціям.

Миру вам, щастя, здоров`я, благополуччя, фінансової 
стабільності, впевненості у завтрашньому дні.

Правління та райпрофорганізація 
Чортківського райСТ

Нині так часто на телеекранах у лівому-правому 
кутках тихо палахкотить собі пам`ятна свічка. 

Як символ жалоби за черговою втратою символів 
відданості українству й українськості в наших 
генах. Як підсумок ратних змаг Героїв України 

за її соборність в зоні АТО – найгарячішій точці 
нашої  сучасності. Палахкотіла вона й за бійцями 

Національної гвардії України, що перебували на борту 
гелікоптера, підбитого під Слов̀ янськом 

29 травня. Тими, що загинули...
Гелікоптер МІ-8 Національної 

гвардії України, на борту якого 
знаходився генерал-майор Сергій 
Петрович Кульчицький, був зби-
тий сепаратистами опівдні непо-
далік гори Карачун після розван-
таження продуктів харчування на 
4-й блокпост. Як запитуватимуть 
риторично опісля численні дру-
ковані та інтернет-видання: чому 
генерал тієї миті перебував там? 
Й самі ж відповідатимуть: бо таку 
вже мав вдачу – завжди бути по-
руч з бійцями, так йому було спо-
кійніше за хлопців.

(Закінчення на 4-й стор.)

Випогоджується на жнива. Ось і останнє в часі засідання колегії райдержадміністрації, про котре мова на 2-й 
стор. нинішнього числа районки, за перше питання порядку денного першої ж липневої днини виокремило стан 

підготовки господарств району до найблагодатнішої для селянської душі жнивної кампанії. Начальник управління 
агропромислового розвитку РДА І.Заболотний, доповідаючи з цього питання, наголосив: достигають озимі зернові. 

А їх у районі до збирання 12835 гектарів. І вже сьогодні-завтра мають стартувати жнива у ПСП «Нічлава», що у 
Пробіжні, та в її «тезки», колиндянській «Нічлаві» (ПАП). А загалом в текстурі жнив-2014 належить зібрати 18266 га 

озимих та ярих ранніх зернових. У поле вийдуть 96 комбайнів. «За останні 2-3 роки господарствами району закуплено 
36 одиниць нової техніки на суму 48 млн. грн., тож є чим збирати», – відрадно констатував головний аграрій району. 

І ще повідомив, що за нормальних погодних умов та стиглості зерна хлібороби віджнивують 
упродовж 15-ти робочих днів.

(Звіт із засідання колегії РДА – на 2-й стор.)
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Минулої п’ятниці, 27 червня, до райвідділу міліції на 
телефонну лінію «102» надійшло повідомлення від чер-
гового лікаря швидкої медичної допомоги ЦКРЛ про те, 
що для надання термінової медичної допомоги до ра-
йонної лікарні доставлені двоє людей (мешканці Чорт-
кова, працівники Чортківського хлібозаводу) із діагно-
зом: термічні опіки обличчя та рук 2-го ступеня. 

Виїздом СОГ встановлено, що потерпілі отримали 
вказані травми внаслідок вибуху газової пічки для випі-
кання хлібопродуктів під час здійснення робіт із обслу-
говування обладнання в приміщенні цеху Чортківського 

хлібозаводу (вул. Кн. В.Великого, 89, належного до ПП 
«Паляниця»). 

Матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудо-
вих розслідувань за ознаками злочину, передбаченому 
ст. 271 ч. 1 ККУ.

На часі потерпілі знаходяться в опіковому відділі Тер-
нопільської міської лікарні № 1. 

(За інформацією заступника начальника – 
начальника кримінальної міліції Чортківського РВ 

УМВС України в Тернопільській області 
підполковника міліції Андрія Свинарчука) 

Твої герої, Україно

Один із «солдатів 
світла»

Вже стигле жниво хилиться у полі

НП
Вибух на хлібозаводі
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На часі2

4 липня. Тривалість дня – 16.19. Схід – 04.53. Захід – 21.12. Іменини святкують Терентій, Юліана

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. В. о. редактора Анна БЛАЖЕНКО.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Розпорядження голови районної ради Із засідання колегії райдержадміністрації 

ОДПІ інформує

У Тернополі міграційна служба 
відкрила кімнату допомоги 
вимушеним переселенцям

Державна міграційна служба України та Державне 
підприємство «Документ» започаткували пілотний 

проект, спрямований на вирішення паспортних питань 
громадян, які були змушені покинути свої домівки в АР 

Крим і м. Севастополь, Донецькій та Луганській областях. 
Задля забезпечення дотримання прав людини 

у Центрах обслуговування громадян «Паспортний 
сервіс» відкрито спеціалізовані кімнати допомоги 

вимушеним переселенцям.
Там переселенці можуть не лише отримати всебічну правову 

допомогу з міграційних питань, а й оформити паспорт громадя-
нина України по досягненню 16-річного віку, відновити документ 
у разі його втрати, вклеїти фотографію до паспорта по досягнен-
ню 25- та 45-річного віку та у випадку зміни прізвища отримати 
новий паспорт.

У кімнатах допомоги вимушеним переселенцям розміщено та-
кож перелік осіб, які звільняються від сплати державного мита, 
перелічені адміністративні послуги.

На сьогодні кімнати допомоги вимушеним переселенцям із АР 
Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей функ-
ціонують у Києві (бул. Тараса Шевченка, 27), Рівному (вул. 16-го 
Липня, 6а, тел. (0362) 26-77-84), Житомирі (вул. І.Огієнка, 1/34, 
тел. (0412) 48-25-65). У Тернополі кімната допомоги вимушеним 
переселенцям знаходиться за адресою: вул. Руська, 17, тел. 
(0352) 52-33-15.

Найближчим часом планується відкрити такі кімнати у Вінниці, 
Луцьку, Львові, Одесі, Сумах, Херсоні, Хмельницькому та Черкасах.

За більш детальною інформацією можна звернутись за теле-
фонами гарячої лінії ДМС: (044) 278-50-30 або (044) 278-34-02. 

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського районного сектору 

УДМС України в Тернопільській області

Допоможіть із житлом
Для координації роботи щодо розселення сімей, які 

виїжджають з території Автономної Республіки Крим і 
східних регіонів України, а також із метою надання їм 
роз’яснень щодо можливості отримання соціальної під-
тримки за місцем тимчасового перебування, в управлінні 
соціального захисту населення працює телефонна «гаря-
ча» лінія за номером 098-021-55-62.

 Окрім того, у зв’язку зі ситуацією, що склалася в Донецькій 
та Луганській областях, очікується можливе збільшення чи-
сельності сімей, які прибувають на тимчасове проживання в 
Чортківський район. Тому просимо громадян, які мають на-
явне житло для тимчасового розміщення таких сімей, теле-
фонувати за вищевказаним номером.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник УСЗН

Про скликання тридцять першої сесії 
Чортківської районної ради VI скликання
1. Відповідно до пункту 9 статті 46, частини 1 пункту 6 стат-

ті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
скликати тридцять першу сесію Чортківської районної ради 
VI скликання 17 липня 2014 року о 10-й годині в залі засідань 
районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1. Про програму соціально-економічного та культурного 

розвитку району на 2014 рік.
2.2. Про стан обслуговування одиноких громадян терито-

ріальним центром соціального обслуговування.
2.3. Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік.
2.4. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, голову районної державної адміністрації 
та його заступників, керівників управлінь та відділів рай-
держадміністрації, міського, селищного та сільських голів, 
керівників підприємств, установ та організацій (за списком), 
керівників політичних партій та громадських організацій, 
представників засобів масової інформації.

Заступник голови районної ради             Л.ХРУСТАВКА

Щоправда, з`ява за трибуною районного військового коміса-
ра Леоніда Підручного не передбачалася порядком денним, а, 
скоріш за все, була продиктована часом. Насамперед виступаю-
чий повідомив, що військкоматом наразі проводиться медогляд 
військовозобов`язаних, аби мати реальну картину потенційного 
війська. Принагідно на загал розвінчав поширювані в народі чутки 
про відправлення з нашого району 20 тисяч мобілізованих вояків 
(такої кількості військовозобов`язаних в районі й близько немає), 
а також вигаданого кимось блокування райвійськкомату через 
неопорядження військовиків засобами індивідуального захисту 
(що загалом навіть і не входить до компетенції військкоматів). Ще 
військовий комісар наголосив, що після 8 липня ц. р., мабуть, буде 
відновлено призов строковиків. Однак участі у військових діях в 
зоні АТО вони не братимуть, а, як і зазвичай, упродовж півроку 
служитимуть в «учебці», а відтак розподілятимуться по військо-
вих частинах. Тут же полковник Підручний продемонстрував 
взірці бронежилетів, у тому числі й тих, що завдяки збіркам Бу-
чацької єпархії УГКЦ, зусиллям голови райдержадміністрації та 
волонтерів доставлені військовикам у зону АТО (їх, як проінфор-
мував перегодом Віктор Шепета, придбано 62, а ще 99 тис. грн. 
із коштів зі страйкового комітету та тих, що залишилися після 
Революції Гідності, – на закупівлю касок, потреба в яких нині 
навіть більша за бронежилети).

Як вже зазначалося на 1-й стор., про стан підготовки госпо-
дарств до проведення жнив-2014 доповідав начальник управлін-
ня АПР РДА Іван Заболотний. До вже озвученого варто додати 
суттєве й насамперед – екстремальність умов, за котрих дово-
диться трудитись аграріям. Це передовсім значне (переважно 
наполовину або на чверть) здорожчання паливно-мастильних 
матеріалів, засобів захисту рослин, мінеральних добрив. Це – 
35 млн. грн. взятих у банках кредитів. Цьогоріч у районі загалом 
засіяно 40364 гектарів площ – на 1314 га більше ніж торік завдя-
ки утворенню фермерських господарств і укладенню договорів 
із одноосібниками. Цукрових буряків посіяно на минулорічному 
рівні – 1557 га та ще й населення взяло до обробітку 177 га. 
Однак Чортківський цукровий завод не прийматиме солодкі ко-
рені від населення – натомість створюватимуться заготівельні 
пункти у с. Білобожниця, Нагірянка, Пробіжна, Базар. Головний 
аграрій району побажав хліборобам у переддвер`ї жнив міцно-
го здоров`я та прихильності сил природи, а очільника району в 
контексті наданої довідки цікавило уточнення цін на зернопро-
дукцію.

Відтак про соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої без-
доглядності та безпритульності, профілактику негативних явищ 
у дитячому середовищі доповідав начальник служби у справах 
дітей РДА Василь Корнак, видавши «на-гора» таку статистику. 
На первинному обліку ввіреної йому служби перебуває 77 дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 54 ди-
тини під опікою, піклуванням громадян, восьмеро виховуються 
в дитячих будинках сімейного типу і стільки ж – у прийомних 
сім`ях. На території району функціонує два дитячих будинки сі-
мейного типу, де виховується 11 дітей-сиріт, позбавлених бать-
ківського піклування, та 4 прийомних сім`ї з такою з кількістю 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 
восьмеро дітей з цих же категорій перебувають на повному дер-
жавному утриманні і потребують влаштування в сімейні форми 
виховання. У контексті довідки було почуто прогнозований по-
казник щодо створення в районі однієї прийомної сім`ї, до якої 
буде влаштовано одну (!) дитину з числа підопічних службі. «Чи 
не надто мало?» – одразу затривожився голова РДА. І скільки 
сиріт досі не влаштовано? «Чи здійснюється контроль за їх пра-
цевлаштуванням після завершення навчання?» – то вже запи-
тання члена колегії Марії Горбаль. Одностайно визнано: запи-
тання слушне, тож проголосоване перегодом розпорядження 
попередньо доповнено пунктом щодо здійснення моніторингу 
за працевлаштуванням дітей-сиріт.

Сумом віяло від статистичних даних, озвучених у контексті 
довідки про фінансове забезпечення районних і регіональних 
Програм у галузі охорони здоров`я начальником профільного 
відділу РДА Ігорем Швидюком. Ось так фрагментарно: на вико-
нання програми протидії захворюванням на туберкульоз цього-
річ заплановано 66 тис. грн., виділено 6,5 тис. грн. бюджетних 

коштів; на програму «Репродуктивне здоров`я населення Чорт-
ківського району на період до 2015 року» передбачено 42,5 тис. 
грн., виділено 30 тисяч. Подолання онкологічних захворювань 
окреслено необхідністю 35 тис. грн., виділено трохи більше за 
половину передбачуваного – 20 тисяч. Так само вдвічі меншою 
сумою (3 тис. грн. бюджетних коштів замість 6-ти передбачу-
ваних) профінансовано й районну програму профілактики, діа-
гностики та лікування вірусних гепатитів В і С.

Відомо, що будь-яка нестача неодмінно породжує про-
блеми, у медичній галузі – й поготів. Тож і обговорення та-
кої болісної теми зримо обростало новими гранями, дедалі 
збільшуючись та вивищуючись, немов снігова куля. Мали 
слово головний лікар Чортківської ЦКРЛ Роман Чортківський 
та головний державний санітарний лікар Чортківського й Гу-
сятинського районів Оксана Чайчук, член колегії Василь Гра-
довий і член РГО «Громадський Майдан» Омелян Величко, 
Заводський селищний голова Роман Колодій, знову О.Чайчук 
та Р.Чортківський. Активно мусувався меседж визначення 
переліку надаваних медиками послуг у пологовому будинку і 
навіть їх вартості, та й не тільки в пологовому, а й у медуста-
новах загалом. І ще – рівня довіри людей до системи охорони 
здоров`я загалом і використання коштів зокрема. У підсум-
ку розпорядження голови РДА з даного питання доповнено 
пунктом, що передбачає вивчення можливості запроваджен-
ня добровільної страхової медицини на теренах району.

Заслухано стан і перспективи будівництва в районі (допо-
відав начальник містобудування й архітектури РДА Олександр 
Ткач), про виконання делегованих повноважень в галузі культу-
ри виконкомами Шульганівської та Староягільницької сільських 
рад (начальник відділу культури, туризму, національностей та 
релігій Галина Чайківська, сільські голови Ігор Біловус і Петро 
Ревуцький). Пункт щодо забезпечення охорони пам`яток історії 
та культури пропонованого розпорядження головою РДА допо-
внено ще й необхідністю їх належного догляду. 

Внесення доповнень до розпорядження голови РДА від 4 
березня 2014 року № 55-од «Про проект програми соціально-
економічного та культурного розвитку Чортківського району 
на 2014 рік» озвучила на загал в. о. начальника управління 
економічного розвитку і торгівлі РДА Ольга Стахів, мав слово 
в цьому контексті й головний лікар районного центру первин-
ної медичної (медико-санітарної) допомоги Ярослав Ратуш-
няк: адже левова частка охоплення цим документом – пере-
довсім заклади охорони здоров`я. 

Неабияке пожвавлення, насамперед поміж сільських голів, 
спричинив виступ заступника начальника Тернопільського об-
ласного управління водних ресурсів Ярослава Вівчарука, що 
містив інформацію про оренду водних об`єктів і гідротехнічних 
споруд на території району. Це й не дивно: адже маємо на Чорт-
ківщині 91 ставок і лише по 26-ти оформлено відповідні доку-
менти. Які ж наразі є зміни до Водного кодексу України? Яких 
нюансів додає час стосовно оренди водних об`єктів? І що за до-
кументи повинен мати орендар? Це – лише фрагмент запитань, 
відповіді на котрі озвучував доповідаючий.

Перелік «Різного» теж злучив найнагальніше. Віктор Шепета 
наголошував на відновленні-упорядкуванні в межах можливос-
тей силами громадськості мостів у районі – на хвилі національно-
патріотичних настроїв, як це вже зроблено, робиться в багатьох 
селах. Очільником району висловлено сподівання, що подібні 
спромоги увінчаються успіхом до Дня Незалежності України. Ке-
руючий відділенням Ощадбанку Ігор Козак проінформував про 
можливість придбання військових казначейських зобов`язань 
номіналом в одну тисячу грн. на підтримку української армії. 
Адже кошти від цих цінних паперів підуть виключно на потреби 
вояків. Така покупка – свідома благодійність, та все ж дохід від 
облігацій складатиме 7 відсотків. А представник РГО «Громад-
ський Майдан» Володимир Чепига озвучив намір новоутворе-
ного Товариства захисту прав акціонерів зібрати докупи тих, 
хто свого часу отримав акції Чортківського цукрового заводу. 
Для зголошення подав контактні телефони: 0673170982 (свій), 
0963971107 (Омелян Величко), 0684235752 (Наталія Халанич), 
котрі ми й публікуємо для широкого загалу на газетній шпальті.

Занотувала Анна БЛАЖЕНКО

Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – 
ПКУ) за неподання, подання з порушенням встановлених строків, 
подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або 
з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих 
(сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них 
податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели 
до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платни-
ка податку та/або до зміни платника податку, передбачено відпо-
відальність у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень.

Якщо ж ці дії вчинені платником податків, до якого протягом 
року було застосовано штраф за таке саме порушення, до  нього 
буде застосовано штраф у розмірі 1020 гривень.

Зазначені штрафи не застосовуються у випадках, коли недо-
стовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми 
доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, 
суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням по-
датковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені 

відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.
Згідно зі ст. 163 прим. 4 Кодексу про адміністративні право-

порушення за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення 
контролюючим органам за встановленою формою відомостей про 
доходи громадян передбачено відповідальність у вигляді попе-
редження або штрафу на посадових осіб підприємств, установ і 
організацій, а також на громадян-суб’єктів підприємницької діяль-
ності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (від 34 до 51 грн).

За такі ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано ад-
міністративному стягненню за те ж порушення, передбачено від-
повідальність у вигляді штрафу на посадових осіб підприємств, 
установ і організацій, а також на громадян-суб’єктів підприємниць-
кої діяльності у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (від 51 до 85 грн).

Інформаційно-комунікаційний сектор

Для вас, переселенці

Блажен, хто вірує. 
Благословен, хто творить

Останнє в часі засідання колегії райдержадміністрації, до слова, в її оновленому складі й перше в послужному 
списку призначеного місяць назад голови РДА Віктора Шепети, вмістило широкий та розмаїтий спектр 

розглядуваних питань. Варто зазначити, що кожне з них тлумачилося в площині максимально виваженого 
підходу, визначення спромог і можливостей спрямування в русло прогресу, а не тупцювання на місці.

Не подали розрахунок за формою № 1 ДФ – платіть штраф
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Хліб життяВідзначення

Ось і діждалися, вже й повноліття Конституції відзначила 
наша Україна – 18 років від знаменного дня – 28 червня 1996 
року, коли викристалізувалися загальнонаціональне порозу-
міння та верховенство національних інтересів. Та, на жаль, 
це свято нині обперезане гіркотою і глибокою тривогою за 
нашу державу та її майбутнє, бо реалії сьогодення сповнені 
болем і кровопролиттям. 

Подивовує неприємністю той факт, що малочисельною 
громадою долучилися наші краяни до відзначення річниці, 
саме це виокремлювалося у мовленні кожного, хто звертався 
до загалу. І не хочеться думати, що зміліла свідомість україн-
ців, закралася байдужість, адже у важкоплинний період ста-
новлення справедливості, боротьби та реалізації принципів 
Основного Закону нашої Батьківщини повинна перевершува-
ти всенаціональна єдність. 

Священнослужителі різних конфесій відправили поми-
нальну панахиду за українців, які загинули, захищаючи права 
та свободи громадян, територіальну цілісність, суверенітет і 
конституційний лад в Україні. 

Слова настанови високопреосвященного владики Бучаць-
кої єпархії УГКЦ Димитрія Григорака та митрофорного прото-
ієрея, отця-декана Михаїла Левковича, звернені до громади, 
несли віру в поміч Всевишнього в усіх діяннях сьогодення. 
«Бог нас веде, – мовляли духівники, – Він неодмінно прова-
дить до перемоги. А ми – українці – не маємо права відступи-
ти, бо втратимо все, і не тільки державу. Молімося за наших 
воїнів, щоби повернулися в рідні домівки наші герої живи-
ми і неушкодженими з перемогою; нехай множиться муж-
ність кожного в боротьбі з ворогом, видимим і невидимим. І 
пам’ятаймо, найважливіше для Бога – єдність і любов». 

А відтак – донесли до громади свої почування представни-
ки влади та громадські активісти.

«Усі ми сподівалися, що з моменту прийняття Конституції 
в 1996 році цей закон принесе добробут, злагоду й мир нашій 
державі. Та, бачимо, всі 18 років влада, котра мала би служи-
ти народові, грабувала й нищила його, послаблювала укра-
їнську армію, тому й маємо таке болюче сьогодення. І попри 
все надіємося, що Бог дасть розуму й твердості всіх рівнів 
можновладцям, щоби все-таки забезпечити добробут країни. 
Впевнені, Україна дасть належну відсіч ворогові та заживемо 
по-новому в справді незалежній суверенній державі», – під-
креслив єдино державницьке начало голова райдержадміні-
страції Віктор Шепета. 

«Зійшлися воєдино два надзвичайні відзначення – День 
Конституції України та День молоді. Але на відміну від попе-
редніх років це святкування вкарбовується скорботою. Бо ре-

алії випробування 
України показали, 
що в мирне життя 
може увірватися й 
непоправним бо-
лем вдирається 
непрохана смерть 
від закривавле-
ної руки ворога. І 
саме тепер, у це 
лихоліття, ми, як 
ніколи, усвідом-
люємо цінність 
людського життя 
й важливість по-
бажання миру. 
Та все ж віримо, 
невдовзі прийде 
той час, коли ми 
твердо скажемо: 
живемо в європейській, суверенній, незалежній державі», – 
акцентувала в своєму виступі заступник керуючого справами 
виконавчого апарату районної ради – начальник відділу з гу-
манітарних питань Тетяна Яблонь. 

Продовжуючи ту ж тональність виступів, і віршованими 
рядками, й прозово до «скромно представленої чортківської 
громади» (як мовила сама ж виступаюча) звернулася знана 
поетка нашого краю Галина Грицьків: «Нам Богом дана най-
краща земля – багата й пісенна. Рідна серцю українська пісня 
супроводжує нас усе життя, та, на жаль, сьогодні вона змінює 
свій тембр, тональність і зміст, тому що на нашу землю зазі-
хає той, кого ми довгі роки називали «старшим братом». При-
кро, та згадайте, ніколи той «брат» не ніс на Вкраїну добра; 
влита кров’ю, встелена надгробними пам’ятниками загиблим 
наша рідна земля не без його «помочі». Сьогодні держава 
потребує кардинальних змін. З жорстокістю треба боротися 
усіма доступними нам способами. Нас можуть згубити дві 
речі – зрада й байдужість; вольність Україні не принесуть на 
блюдечку, її треба відстоювати честю й гідністю, рушійною 
силою правди».  

Без зайвого пафосу й помпезності пройшли урочистості, 
та все ж мережилися поетичністю, вичитаною ведучими, й 
мелодійністю, виспіваною вокалістами. Величну мистецьку 
ауру у співзвучності пам’яті та шани творила творча група 
РКБК ім. К.Рубчакової, очолювана директором будинку куль-
тури Йосипою Овод.

Під завісу літературно-музичної академії краяни вшанува-
ли пам’ять борців за волю України покладанням квітів. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Тараса ЗАЯЦЯ

Кривавий шлях на Умань, 1941 рік

Щорічно, поки будуть люди жити, 
На святе місце будуть приходити... 
В молитві схилять голови свої, 
Згадавши муки, мій народ, твої... 

Прийдуть до цього знаку люди різні, 
Хто від верстата, з поля чи із дому, 
Згадають роки незабутні, грізні 
І страшну правду, ще не всім відому.

Їх, як братів, із хлібом зустрічали, 
Несли його на вишиваних рушниках... 
За кілька днів – арешти, кримінали... 
Й кривавий в Умань поетапний шлях.

НКВС – бандитську підлу зграю – 
Москва заслала нам на Батьківщину, 
Щоб не змогли від краю і до краю 
Створити самостійну Україну. 

Патріотичні, мудрі та сміливі 
Найперші наповняли каземати... 
Терпіли страшні муки юні й сиві. 
Вина одна: хотіли Волю мати. 

Лиш очевидці стверджують сьогодні: 
«Нас в Умань гнали, мов тварин, із псами, 
Скатовані, і спраглі, і голодні, 
Хто падав, били, копали ногами...». 

Спекотний липень... Липа розквітає... 
Їм би життю і сонцю лиш радіти... 
Люд на шляху кривавий слід лишає, 
А на узбіччі – трупи, літні й діти. 

Яке жорстоке серце треба мати, 
Щоб так знущатись за любов до краю?! 
Страшного звіра народила мати 
Без віри в Бога, без свого звичаю, 

Без милосердя, жовч лиш всередині... 
Земля здригається через десятки літ, 
І через сотні будуть так, як нині, 
Перед очима, як Христові, – рани, кров і піт. 

Все пам’ятаймо, внукам передаймо, 

Що нам дісталась воля не без крові. 
Цвіт нації загинув. Одне знаймо: 
В наших серцях достатньо є любові 

До краю рідного, до люду України, 
І сил достатньо, щоб на прю піти 
За Волю, за чуття єдиної родини 
Від Заходу до Сходу – він, і я, і ти! 

Всім жертвам дякуючи – Волю прославляєм, 
Їх героїзму ставимо хрести. 
І «Слава Україні!» щиро промовляєм 
Від Заходу до Сходу – він, і я, і ти. 

Галина ГРИЦЬКІВ
Фото з архіву редакції: на могилі 

закатованих у м. Умань, 2011 р.

Свято, обперезане гіркотою…

У полудень 29 червня на площі Героїв Майдану 
Чорткова відбулася духовна літературно-музична 

академія «Молитва за Україну» 
з нагоди Дня Конституції України.

Написано серцем

Мов писанка на Божій долоні
Ця церковця – чи не наймолодша в районі. Перший камінь 

під її будівництво був освячений 1992 року. Відтоді повільно, 
але упевнено, з Божою вірою, спромогою і коштом громади 
будується наш ошатний і такий милий храм, ця Господня до-
мівка, осідок Божого духу. Церква так і стоїть на рівнині, не-

мов писанка лежить на долоні 
Всевишнього. Свого часу всю до 
краплини душу вклав у її проект 
знаний в районі архітектор Бог-
дан Дудяк. Наш храм поєднав 
у собі кольори України – золото 
й синяву. І носить він ім`я Івана 
Хрестителя. 

Незабаром, наступного поне-
ділка, 7 липня, настане знаменна 
подія для нашої церкви – від-
будеться її освячення. І, звісно, 
церковна громада с. Пастуше 
гостинно запрошує всіх небай-

дужих серцем та душею краян взяти участь у такій помітній 
події. Чекаємо на вас об 11-й годині.

Любов ДМИТРАШ, 
депутат Чортківської районної ради

Віталій Байрак – один 
із новомучеників УГКЦ

29 липня, у день Всіх святих українського 
народу, капличка у мікрорайоні Кадуб біля 
храму Блаженних Новомучеників УГКЦ, що 
будується, святкувала храмове свято. А чи 
знаєте ви, що одним із монахів-священиків, 
котрі постраждали в часи комуністичного 
переслідування в Україні між 1935-1973 рр. 
та загинули як мученики за віру, є наш зем-
ляк, уродженець с. Швайківці Віталій Бай-
рак. Він любив Господа й Україну, а такі люди 
не могли залишитися поза пильним оком 
НКВС. Тому 17 вересня 1945 р. ієромонаха 
Віталія було арештовано й звинувачено в 
Богослужінні на могилі воїнів УГА, де висту-
пив з антирадянською проповіддю, а також у 
написанні статті наклепницького характеру 
на партію більшовиків. Замордовано Хрис-

тового воїна, зброєю якого було лише слово Боже й милосердя 
до ближніх, у внутрішній в’язниці УНКДБ Дрогобицької області 
16 травня 1946 р., а 14 серпня 1995-го реабілітовано, а отже, ви-
знано невинним. 

Люди й Церква не забули подвигів отця Віталія Байрака на 
духовній ниві. Тому його було зараховано до Новомучеників 
Українського Народу – Блаж. Дрогобицький преподобномученик 
Віталій Байрак ЧСВВ. 

А 27 червня 2001 року у місті Львові під час Святої Літургії 
у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ відбувся обряд 
беатифікації (це перший крок до канонізації, тобто причислення 
до лику святих) блаженного отця Віталія. 

На знімку: погруддя о. Віталію Байраку біля церкви у його 
родинному с. Швайківці.

Фото Оксани СВИСТУН

О Пресвята Діво Богородице, 
заступнице роду християнського...

Дорогі браття і сестри, з благословення 
Високопреосвященнійшого Нестора, Архиєпископа 

Тернопільського, Кременецького і Бучацького, 6 липня до 
нашого Чортківського деканату Тернопільської єпархії УПЦ 

Київського Патріархату прибуде чудотворна ікона Божої 
Матері «Дубенська».  

З давніх часів Дубенська ікона 
Пресвятої Богородиці належала до 
духовної колекції князів Острозь-
ких, перша згадка датується 1565 
р., коли князь Костянтин запросив 
на ночівлю до себе подорожніх, се-
ред яких була незряча жінка. Вона 
самостійно зайшла до кімнати, де 
була святиня, і, приклонившись, 
прозріла. Князь одразу вирушив до 
монастиря і розповів про все ігу-

мену, а зранку відвіз ікону до Дубенського чоловічого монастиря. 
Туди приклонитись до неї з`їжджалися вірні не тільки з України, а 
й Білорусі, Росії, Польщі та Молдови. 

Перед захопленням монастиря з`явилась інокам Божа Матір і 
наказала вивезти ікону в землі чернігівські. Наприкінці ХІХ ст. у 
північній частині Чернігівщини лютувала епідемія морової язви. 
Після того, як було звершено хресні ходи з Дубенською іконою, 
хвороба відступила, а багато людей отримали зцілення. У три-
вожні 20-ті роки минулого століття, коли владою нищилися мо-
настирі та храми, Дубенська ікона потрапила до благочестивої 
прихожанки монастиря, котра її зберігала до кінця 90-х рр. ХХ ст. 
Таким чином ікону було врятовано від знищення. Наш сучасник, 
преподобний Лаврентій Чернігівський свято беріг й шанував ікону, 
голосив про велику силу, яка перебуває на образі Владичиці на-
шої Богородиці.

У 2004 році ікона почала мироточити, виділяючи цілюще миро 
як вияв Божої милості. З найпотаємнішими думками та почуттями 
звертаються люди до Матері Божої, щоб отримати душевний спо-
кій для себе та для своїх рідних, наповнити зболені душі вірою й 
надією на Боже милосердя, зцілитись від багатьох недуг.

Чудотворний Дубенський образ Божої Матері перебуватиме у хра-
мах Чортківського деканату Тернопільської єпархії УПЦ КП два тижні.

Протоієрей Богдан ВЕРХОМІЙ, декан Чортківського 
деканату Тернопільської єпархії УПЦ КП
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Імена Героїв нині жорстоко й безжально карбує час. Іно-
ді навіть з блискавичною швидкістю. І ми, попри потворність 
ось такого явища, потроху звикаємо до цього. Защораз ряс-
ніють все нові й нові імена. Пом`янули світлим спомином ге-
нерала Кульчицького й не знали б, не відали, що він – наш 
земляк. Однак минулого тижня загостила до редакції Мало-
чорнокінецький сільський голова Ольга Яніцька, виклала на 
стіл номер «Урядового кур`єра» від цьогорічного 11 червня, 
де на 7-й сторінці – публікація-присвята цій Людині «Солдат 
світла». Є там такі рядки: 

– У неоголошеній війні, що триває проти України, разом із 
солдатами гинуть офіцери. Генерал-майор Сергій Кульчиць-
кий зустрів свою смерть у збитому терористами вертольоті 
стоячи. Він не впав, не став на коліна. Така це була людина 
– він ділив зі своїми бійцями і перемоги, і невдачі. З ними і 
помер, показавши усім, яким має бути командир, – сказав у 
прощальному слові командувач Національної гвардії України 
Степан Полторак («Урядовий кур`єр», 11 червня 2014 року).

Ольга Кирилівна пам`ятає героя оповіді особисто – адже 
й сама родом з Великих Чорнокінців, а родинне обійстя сусі-
дить з обійстям батьків генералової дружини – Марії та Бог-
дана Дребітів. Пригадує, як молодий військовий (а спершу 
курсант) привабливої статури бував там, на кутку, як висва-
тав собі їх Надійку... 

Згодом оповідь про генеалогічне дерево генерала про-
довжила землевпорядник Чорнокінецької сільської ради 
Наталія Гукалюк. Виявляється, в родині Кульчицьких ратна 
справа передається по роду: кадровим військовим був бать-
ко п. Сергія Петро Іванович, пішли його стежкою й двоє синів: 
Сергій та Ігор (молодший брат генерала, до слова, помер 
років з десять назад при виконанні військових обов`язків). І 
двоюрідний брат, син тітки генерала, що так і живе собі в Чор-
нокінцях, Іванни Іванівни, теж був військовим, нині покійний. 
Моїй же співрозмовниці, п. Наталі, генерал Кульчицький до-
водиться троюрідним братом – так само, як і тамтешньому 
сільському голові Михайлові Фрайндтові. «Торік на Зелені 
свята він і гостював у нашого нинішнього війта», – доповнює 
п. Наталя розповідь. 

Торішнього грудня генерал-майорові Сергію Кульчицькому 
поминуло п`ятдесят. Народився він у Німеччині, де тоді слу-
жив батько. Нині в Тернополі проживає мама, а Кульчицькі-
середущі мешкали у Львові. До слова, «половинка» генерала, 
п. Надія, – випускниця Чортківського педагогічного училища. 
І свого сина Валерія генерал виховав у любові до військової 
справи, бо він теж обрав ратний путь. 

Зосталась сім`я – дружина, син, невістка, онучок Сашко. 
Зосталися отчі пороги. Зосталася Україна, котру він, син 
галицької землі, палко й віддано боронив від чужоземної 
напасті. Указом Президента України Петра Порошенка за 
№ 544/2014 від 20 червня 2014 року за виняткові військові 
заслуги перед Українською державою, героїзм та самопо-
жертву, виявлені у захисті державного суверенітету України, 
генерал-майору Сергію Петровичу Кульчицькому присвоєно 
звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». 
Посмертно.

– Такий нині час, – сумно зітхає моя співрозмовниця. До-
дати б: час випробувань на нашу громадянську мужність, на 
вірність – ідеям та ідеалам, рідним та собі. Час протистоянь 
з тим, що чуже й незрозуміле вже самому нашому поняттю. 
Чому він, час, так жорстоко й немилосердно вибирає з-поміж 
нас кращих, сильніших, свідоміших? Бо вони, як і завше, ви-
являються на передньому краї, на лінії вогню, аби здобути 
світло для інших...

Анна БЛАЖЕНКО

29 червня, на День молоді, що в силу 
скорботи за загиблими у боротьбі прой-
шов без гучних святкувань, представни-
ки ГО «Автомайдан-Тернопіль» прове-
ли у Чорткові патріотичну акцію. Після 
обіду за собором Верховних Апостолів 
Петра і Павла почала збиратися не-
байдужа молодь. З обласного центру 
на декількох автівках прибули автомай-
данівці. Колона, в якій було понад 50 
автомобілів, більшість з них прикраше-
на українською символікою, здійснила 
автопробіг вулицями міста. Городяни 
радісно вітали учасників акції. Після 
автопробігу автомайданівці побували в 
церкві Святої Покрови, де помолилися 
за патріотів, що віддали свої життя за 
Україну, та учасників АТО, серед яких 
багато жителів Тернопільщини. Насто-
ятель церкви отець Михаїл, що молив-
ся разом із небайдужими, благословив 
акцію та її учасників, окропивши свяче-
ною водою, на добрі справи. 

Достойним завершенням акції ста-
ло підняття прапора на найвищій точ-
ці Чорткова – горі Юрчинських чи, як 

в народі її називають, на «Голлівуді». 
Піднімаючи синьо-жовтий стяг над на-
шим краєм, автомайданівці гуртом спі-
вали Славень України, що звучав у їхніх 

устах як клятва боронити її незалеж-
ність та соборність. 

Дмитро МУШИНСЬКИЙ
Фото Івана КУЛИКА

Один із «солдатів 
світла»

Ці світлини буквально ще «дихають» війною, бо вони свіжі, нещо-
давно відзняті добре знаним на теренах Тернопільщини фотомай-
стром, істориком за фахом, в минулому штатним кореспондентом 
«Голосу народу» Ігорем КРОЧАКОМ, котрий традиційно побував у 
найгарячішій точці сучасності, у місці знаходження українського вій-

ська за 8 км від Слов`янська. Ось як він прокоментував таке бойове 
відрядження: «Все, що довелося побачити в зоні АТО, вселило надію 
і утвердило мене в переконанні, що нарешті українці через століття 
знову мають справжніх воїнів, котрі своїми життями і важким ратним 
трудом дають нам всім справжню мрію про рідну землю. Згодом на-

пишу  про їхні думки, стосовно усього, що там відбувається, а поки 
що пропоную погляд фотографа на кілька миттєвостей у проміжку 
між боями. У них є  час для всього людського і навіть концерту, який 
давали артисти ансамблю пісні й танцю Збройних сил України, та 
для молитви у своїй маленькій похідній церкві на війні». 

Минулої неділі багато людей при-
йшло разом з церковною процесією до 
центру с. Улашківці на посвяту білбор-
ду Небесної сотні. Місцевий парох Ігор 
Лесюк церкви Собору Пресвятої Родини 
та отець Василь Огірко, ЧСВВ, монас-

тирської церкви Різдва Пресвятої Бого-
родиці відслужили панахиду за упокій 
душ тих, хто віддав життя на Майдані. 
На завершення відправи присутні скла-
ли молитву за Україну.

До громади звернувся сільський 

голова Володимир Дерій, з ініціати-
ви якого постав освячений пам’ятний 
знак. У своєму виступі він ще раз віддав 
шану немеркнучому подвигу Героїв Не-
бесної сотні й подякував за сприяння 
молоді села, керівництву ТзОВ «Агро-
синтез «Поділля», приватним підпри-
ємцям Є.П.Колівошку, В.М.Колівошко, 
Б.А.Шевчуку, мешканцям села В.Б.Крав-
ченку та П.П.Гановському.

Гімн Небесної сотні, хвилина мовчан-
ня хвилею скорботи й болю прокотили-
ся душами сільчан.

«Ці люди – справжні герої. Вони 
боролись і загинули, віддавши своє 
життя за нас, за краще життя в Украї-
ні» – такі слова були лейтмотивом ви-
ступів юної зміни: В.Мазепи, Ю.Ревак, 
І.Доскочинського, Ю.Когут, Л.Пуляка, 
В.Козак, С.Топольніцького.

Тема нерозривного зв’язку нашого 
героїчного минулого й нелегких випро-
бувань сьогодення у пристрасному ви-
ступі о. І.Лесюка та піднесене виконан-
ня церковним хором  «Боже великий, 
єдиний…» завершили дійство.

Ольга КАЧМАР,
завідуюча бібліотекою-філіалом
Фото Богдана ПОБУРИННОГО

Тут пам`ять свято проросла
Небесна сотня… Кожен день віддаляє нас від тих миттєвостей, коли душі їхні, мов журавлі, 

зринали до Господа. Життя принесло нам нові виклики й нові жертви. Але не маліє людська любов, не згасає 
вогонь вдячності, не міліє ріка пам’яті про тих, котрі першими принесли своє життя на вівтар нашої свободи. 

Завдяки Автомайдану над містом знову 
піднято прапор

Фоторепортаж

Із  зони АТО
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На порядку денному вказаного засідан-
ня, окрім інших питань, розглядалося також 
питання щодо надання дозволу на обла-
штування території по вул. Кн. В.Великого 
під дитячий майданчик із фонтаном коштом 
приватного підприємця – мене.

На даній території планую спорудити не-
великий майданчик для відпочинку дітей, 
абсолютно нічого не вимагаючи у міста – ані 
бюджетних коштів, ані надання земельної ді-
лянки у власність чи оренду. Земельна ділян-
ка залишається у власності територіальної 
громади, містяни отримують сучасний дитя-
чий майданчик з фонтаном та озелененням, 
а міський бюджет не витрачає на це жодної 
копійки. Що можна вигадати краще?

Проте нашим міським депутатам така ідея 
зовсім не припала до душі і голосів «за», 
звичайно, не назбиралося. Хоча до цього 
моменту, допоки народні обранці ділили 
інші земельні ділянки між своїми родичами, 
діяли вони дуже злагоджено. Чортківський 
міський голова М.В.Вербіцький, ведучий се-
сії міської ради, зачитує заяву на земельну 
ділянку і наголошує: це мати, це батько, це 
дружина (і називає прізвище депутата місь-
кої ради, кому надається земельна ділянка) 
– голосування пройшло одноголосно, слів 
немає.

Авжеж, який їм зиск проголосувати за 
створення в місті чогось такого, з чого вони 
не можуть отримати доходу. Бажання й по-
треби людей, які їх обирали, ними до уваги 
не беруться.

Окремо хочеться відзначити наступ-
них депутатів Чортківської міської ради: 
І.І.Мостовика, Р.М.Тимофія, О.О.Борового, 
З.І.Грабовецьку,  Л.О.Махомета та З.В.Ле-
сейко. Шановне панство забуло, що воно об-
ране народом для представлення його інтер-
есів, а не для задоволення своїх насущних 
потреб.

Забули ці особи і Конституцію України, і За-
кон України «Про місцеве самоврядування», 
де чітко виписані їх права й обов’язки, і цими 
нормативно-правовими актами аж ніяк не пе-
редбачено право депутатів на задоволення 
власних інтересів за рахунок інших осіб.

Варто відзначити виступ на даній сесії 
депутата Чортківської міської ради Зоряни 
Василівни Лесейко, яка заявила, що місту 
не потрібен ані майданчик для відпочинку 
(авжеж, у Чорткові ж стільки місць, де мож-
на людині просто посидіти й відпочити), ані 
фонтан, який, на її думку, принесе тільки 
шкоду через те, що буде, за словами цієї 
пані, робити пилюку. Хочеться нагадати де-
путату Лесейко, яка є ще й лікарем, що вода 

не виділяє пилюку, а навпаки зволожує і очи-
щає повітря.

Крім цього, палкими противниками ідеї 
створення майданчика стали депутати 
Р.М.Тимофій, О.О.Боровий та Л.О.Махомет, 
які уже отримали земельні ділянки біля ста-
діону під будівництво власних житлових бу-
динків із закладами комерційної діяльності, 
а також поділили умовно землю колишньо-
го стадіону для себе на чотирьох, де часто 
приїжджають цирк, аквапарк. Можна зрозу-
міти, що їм не треба дитячого майданчика, 
а треба, щоб земельна ділянка на розі біля 
церкви Кн. В.Великого заросла бур`янами, а 
потім приватизувати. Невже їх може обходи-
ти, чи є в наших містян місце, де можна було 
б відпочити – ні, чи можуть вони повірити, 
що інша людина може зробити для всього 
міста щось своїм власним коштом і нічого й 
ні від кого не вимагати, напевно ні, тому що 
кожна людина судить про іншу тільки через 
свої власні вчинки.

Ось такі у нас в Чорткові «слуги народу», 
тільки служать вони не народу, а власному 
добробуту. І тільки від нас зараз буде зале-
жати, що в кінцевому результаті отримає міс-
то: майданчик чи чергову багатоповерхівку.

Володимир ЗАБОЛОТНИЙ, 
депутат Чортківської районної ради

Ділянка, про яку йде мова, «впала в око» 
грошовитому забудовникові вже давнень-
ко. Історія із видачею даної прибудинкової 
території під забудову тягнеться ось уже 
три роки, ще з 2011 р. Громадськість, на-
вчена гірким досвідом – зведенням бага-
топоверхівки на протилежному боці цієї ж 
вулиці, впритул до ДНЗ № 7, тепер протес-
тує защораз голосніше і на збори виходить 
чисельніше. Декілька разів збиралися 
мешканці цього мікрорайону на обговорен-

ня питання забудови чи не єдиного місця 
відпочинку тутешнього люду (бо на Кадубі 
– жодного скверика, дитячого чи спортив-
ного майданчиків, окрім прибудинкових та 
біля ЗОШ № 5) – майданчика біля будинків 
на вул. Маковея, 7, 4 та Кн. Володимира 
Великого. Зараз на цій ділянці милують 
око багаторічні дерева, а також поміж них 
тягнуться до сонця гінкго білоба й інші 
декоративні насадження, що їх посадили 
й доглядають члени ЕГО «Зелений Світ». 

Є гойдалка, деякі спортивні споруди, стіл 
з лавками. Тому й відстоюють люди отой 
клаптик зеленої зони, що ще збережений. 
Декілька разів збиралися на загальні збо-
ри і свої пропозиції доводили до відома 
депутатам міської ради. Народні обранці 
ще у 2011 році поставили крапку в цьому 
питанні, прийнявши рішення про розро-
блення детального плану цієї території з 
урахуванням побажань людей: футбольне 
міні-поле, волейбольний майданчик, для 
дошкільнят, ділянка для вигулу собак, при-
строї для сушіння білизни і т. ін. І цей план, 
згідно з депутатським рішенням, повинен 
бути розроблений. Якби не одне але…

Як з`ясувалося недавно, досі ведуться 
якісь ігри з населенням: ділянка і тепер – 
ласий шматок для забудовників. Та люди 
вкотре зібралися гуртом і знову, у черго-
вий раз сказали тверде «ні!» забудовни-
кам. Учасниками зборів громадян було 
прийнято рішення звернутися до Чортків-
ської міської ради з пропозиціями: не по-
годжувати питання щодо проектування та 
відведення земельних ділянок під житло-
ве будівництво поруч з ДНЗ № 7; приско-
рити розроблення містобудівної докумен-
тації для житлового мікрорайону по вул. 
Маковея, Січинського, Кн. Володимира 
Великого (детального плану території та 
схеми комплексної зеленої зони), у складі 
якої передбачити створення рекреаційної 
зони (озелененого майданчика та скверу) 
поруч з ДНЗ № 7 для мешканців вулиць 
Маковея та Кн. Володимира Великого.

 Депутати міської ради знову прислу-
халися до думки своїх виборців. Та чи не 
почнеться пісенька про забудову через 
деякий час знову?

Оксана СВИСТУН
Фото Олександра СТЕПАНЕНКА

Крім стадіону біля ЗОШ № 5 та мікро-
сквериків у дворах багатоповерхівок і піти 
більше нікуди. Тому жителі цього району 
неодноразово зверталися до очільників 
міста та депутатів своїх округів з прохан-
ням створення нових скверів, спортивних 
та дитячих майданчиків. Проводився збір 
підписів, ініціювалися збори жителів проти 
забудови більших ділянок.

Особливо чутливим було питання забу-
дови стадіону на вул. Кн. Володимира Ве-
ликого. Громадськість періодично «гуділа» 
новиною, що вже все продано, територія 
забудується, дерева зріжуться… Тому ство-
рення ініціативної групи з депутатів міської 
ради щодо розробки проекту облаштування 
різнопрофільних спортивних майданчиків 
на цій території так на часі. При цьому дуже 

важливо максимально зберегти ті старо-
винні ясени, що так красиво оточують цю 
ділянку. 

На останній сесії міської ради, що відбу-
лася 26 червня, здивувало ще одне: бажан-
ня власника будови біля стадіону на вул. 
Кн. Володимира Великого, за автобусною 
зупинкою неподалік ЗОШ № 5, влаштувати 
тут ще й автостоянку для пожильців май-
бутнього готелю, маскуючи це турботою про 
облаштування дитячого майданчика і фон-
тану, що мали б бути розміщені на повороті 
дуже пожвавленої дороги. Майже рік назад 
даний забудовник звертався в міську раду з 
проханням надати дозвіл на розробку про-
екту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки орієнтовною площею 10 сотих 
для обслуговування торгового комплексу, а 

саме: для автостоянки – одночасного збері-
гання 75 легкових автомобілів. У цьому про-
ханні йому було відмовлено. Не минуло й 
року, як ця ж особа просить ту саму земель-
ну ділянку, але вже під… дитячий майданчик 
і фонтан. Чи можна довіряти і як реагувати 
на таку щедру для тутешніх жителів пропо-
зицію?  

Думається, що такі серйозні для майбут-
нього цього району рішення повинні вирі-
шуватися не тільки депутатами на сесії та 
в комісіях, а й шляхом обговорення на гро-
мадських слуханнях, які правильно було би 
провести на території мікрорайону Кадуб, а 
не в приміщенні міської ради.

Зоряна ЛЕСЕЙКО,
депутат міської ради 

Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову

Десь приблизно такими словами з дитячої пісеньки можна описати те, що 
твориться в міській раді щодо виділення земельних ділянок під забудову. Зокрема 

така ситуація прослідковується стосовно поки що не забудованої, а лише засадженої 
деревами, із столиками й лавками для відпочинку старшого і спортивними спорудами 

для розваг молодшого покоління жителів навколишніх багатоквартирних будинків 
по вул. Маковея, Кн. Володимира Великого, біля дитсадка № 7.

А де ж депутатська відповідальність?
Минулого тижня, у четвер, відбулася чергова сесія Чортківської міської ради, 

на якій я був присутній як депутат районної ради та як голова постійної комісії з питань земельних відносин, 
планування територій та агропромислового розвитку.

Де на Кадубі можна відпочити

Ось уже декілька років випускники шкіл задумано 
чухають потилиці, розв’язуючи тести зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО), результати яких 
зараз є єдиною перепусткою для вступу до вишів. 

Ідея такого типу тестування зародилася ще у 1993 
році, проте, будучи неприйнятою загалом, зазнала 
невдачі. У 2002 році Міністерство освіти України 
знову повернулося до цього задуму і поступово 

втілило його в життя. На даний момент традиція 
ЗНО є цілком сформованою, хоча час від часу сам 

процес зазнає незначних коригувань.
Цьогоріч реєстрація на ЗНО проводилася з 3 січня по 5 бе-

резня в мережі Інтернет та з допомогою дисків, які були поши-
рені по загальноосвітніх школах міста. Для участі в ЗНО було 
зареєстровано 157 випускників шкіл міста (90, 2 відсотка від 
загальної кількості). Кількість учасників ЗНО з Чортківського 
району становила 179 осіб. Пунктами тестування були визна-
чені Чортківські ЗОШ І – ІІІ ст. № № 2, 5, 7, інтернат. Ці пункти 
тестування прийняли 4282 учасники з Чортківського, Гусятин-
ського, Борщівського, Заліщицького  районів. У нашому місті 
проводилося тестування з наступних предметів: українська 
мова та література – проведено у дві сесії, 1394 учасники; 
історія України – 848 учасників; математика – 762; біологія – 
498; географія – 459; англійська мова – 321 учасник. Тестуван-
ня з інших предметів типу хімії, на які кількість зареєстрованих 
учасників була недостатньою для відкриття пункту тестуван-
ня, проходили в Тернополі та інших обласних центрах. 

Якщо ж залишити статистику, то загалом ЗНО 2014 року 
можна оцінювати цілком позитивно. Згідно зі словами мето-
диста управління освіти Чортківської міської ради Валентини 
Мачишиної, порушень в ході тестування не було зафіксовано: 
«Абітурієнтів перевіряли на вході металодетектором – додат-
кових гаджетів для списування не було виявлено. На відміну 
від ЗНО минулих років, коли діти запізнювалися, забували 
документи, цьогоріч все пройшло відносно гладко. Такого, 
щоб когось попросили з аудиторії, теж не було. У нас так уже 
впродовж кількох років. Діти знають, що в нас на пунктах тес-
тування дисципліна. Інструктори та старші інструктори чудо-
во розуміють свої обов’язки і старанно їх виконують. Єдиний 
нюанс: в ході тестування були так звані «нестандартні ситуа-
ції», коли діти зверталися в медичні пункти». 

На запитання про відмінності між цьогорічним та ЗНО попе-
редніх років Валентина Михайлівна відповіла, що серйозних 
змін у системі чи ході тестування не було. Перелік вибраних 
предметів теж майже не змінився. Абітурієнти з сертифіката-
ми 2008-2014 рр. мають право подати документи у 5 вузів на 
3 факультети. «Єдине, про що ми хвилювалися, – це ситуація 
на сході та півдні країни. Якщо б з’явилися нові діти, поста-
ла б дилема, як їх зареєструвати, коли і як вони здаватимуть 
тестування, – розповідає Валентина Михайлівна. – У Терно-
полі була певна кількість таких дітей, а у нас, в Чортківському 
районі, таких випадків не зафіксовано. Крім того, змінився 
перелік обов’язкових предметів. Якщо раніше це були укра-
їнська мова, історія України або математика, то цього року 
обов’язковою залишилася лише українська мова».

Попри все Валентина Михайлівна вважає систему такого 
оцінювання цілком доцільною і наводить наступні аргумен-
ти: «Ось уже 6 років з моменту введення обов’язкового тес-
тування багато дітей дійсно власними зусиллями вступають 
до вищих навчальних закладів. Як вчитель української мови 
можу стверджувати, що протягом останніх років спостеріга-
лася деградація знань учнів загальноосвітніх шкіл, а тепер 
діти готуються до зовнішнього, підтягують потрібні предме-
ти. ЗНО дає їм відчуття відповідальності. Випускники розу-
міють, що все залежить тепер виключно від них і надіятися 
вони можуть лише на себе. Звісно, бувають конфузи. До при-
кладу, позаминулого року дівчинка, яка закінчила школу з 
золотою медаллю, здала тестування на низькому рівні. Вона 
подала апеляцію і наступний результат був куди кращим. Від 
цього, звісно, неможливо застерегти. Можливо, багато що 
залежить від везіння. Крім того, діти, які старанно вчаться, 
часто надто хвилюються перед тестуванням, вагаються у 
відповідях. Вводяться також певні заходи для запобігання 
списуванню. Наприклад, раніше тести з математики мали 
відкриту форму і їх часто списували, тепер тести закриті».

Оцінка ЗНО-2014 методистами, звісно, важлива, бо до-
зволяє зрозуміти результати в загальному, але не можна 
отримати завершену картину без думки безпосередніх 
учасників тестування. Для них це було першим серйозним 
кроком, результати якого залежали лише від них самих. Три-
вожні погляди, пересохлі горлянки і спітнілі від хвилювання 
долоні. Воно й не дивно, адже саме ЗНО є своєрідним фун-
даментом, від якості виконання якого залежить перспектива 
на майбутнє. Випускник Чортківської гімназії ім. М. Шашке-
вича, тепер уже абітурієнт Антон Гонтар розповів про свої 
хвилювання: «Весь навчальний рік від вересня до червня я 
не міг спокійно спати. Дуже багато енергії пішло на підготов-
ку до довгоочікуваного ЗНО. Кожен день тижня в мене був 
«забитий» заняттями з репетиторами: з англійської, україн-
ської мови та літератури, історії України, п’ятниця була єди-
ним днем, коли я міг відпочити від навчання, далі я два дні 
вчився і знову все по колу. Загалом своїми результатами я 
задоволений. Найскрутніше мені було на тестуванні з укра-
їнської літератури, бо весь матеріал для мене, не фаната 
книжок, було осягнути важко. Хочеться звернути увагу на 
систему оцінювання, бо, як на мене, цього року вона була 
строгішою, ніж у попередні роки».

У підсумку можна зазначити, що ЗНО-2014 у нашому місті 
пройшло досить гладко та спокійно, без особливих непри-
ємностей та несподіванок. Залишається лише побажати 
удачі новоспеченим абітурієнтам у вступній кампанії, яка 
почнеться 11 липня. Хай щастить у пошуку своєї стежки.

Олена ГРЕБЕНОЖКО,
студентка Чернівецького національного університету 

ім. Ю.Федьковича, спеціальність “Журналістика”

Перший крок 
у доросле життя

Триває літо. Дітвора тішиться канікулами, а батьки кожен день в роздумах: куди піти з дітьми відпочити. Бо ж хочеться, 
щоб і зелені було досить, і гойдалки щоб були неаварійні, і від дороги щоб було подалі. Жителі району, прилеглого 

до парку ім. І.Франка, ще можуть цю проблему вирішити. А от що робити мешканцям густозаселеного мікрорайону Кадуб? 
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Без гриму

Обряди

Літо – пора так званих «outdoor activities», як 
кажуть британці, тобто відпочинку на свіжому, 
відкритому повітрі. У кожного своє уявлення про 
відпочинок, та багато людей надають перевагу 
спокійному проведенню вечорів, особливо, якщо 
мова йде про закінчення важкого трудового дня чи 
тижня.  Ви скажете, що парк – ідеальне місце для 
втілення подібних задумів. Цілком та повністю з 
вами погоджусь, але, з вашого дозволу, іронічно 
запитаю – а коли ви востаннє по-справжньому 
відпочивали у чортківському парку? Більшість за-
думається та спіймає себе на думці, що це було 
насправді давно. Можна скільки хочете ствер-
джувати протилежне, та для аргументації своїх 
припущень однієї п’ятниці я таки пішов прогуля-
тися парком.

Літній вечір п’ятниці. Сонце вже не пече, але 
все ще добряче гріє, відчувається легкий те-

плий вітер та шум листя. Здавалося б, ідеальна 
погода для вечірньої прогулянки. Та, фактично, 
у єдиному парку міста людей обмаль. Якщо й 
зустрічалися перехожі, то здебільшого це були 
жителі будинків, що розмістились поруч. На 
безриб’ї і рак – риба, тому, зустрівши на своєму 
шляху юнака приблизно мого віку, попрямував до 
нього. Назар виявився доволі комунікабельним 
приємним хлопцем, відразу пішов на контакт. На 
моє запитання, чому більшість чортківчан надає 
перевагу різним закладам, а не парку, він впев-
нено відповів: «А ви бачили, в якому стані парк 
останні роки? Лише цього року його почали реа-
німувати. Люди відвикли від думки, що у нашому 
парку можна цікаво та спокійно провести час. Все 
в руках місцевої влади». А й справді, не погоди-
тись із Назаром вкрай важко – останніми роками 
парк буквально «тонув» у височенній траві, яка 
місцями була вища за голову; доріжки бажали 
бути кращими (рівнішими!); купи сміття, котре 
ніхто не прибирав, час від часу надавали повітрю 
своєрідного «аромату»; ліхтарі світились лише 
при вході у парк, далі при сутінках потрібно було 
іти навпомацки. 

Аби дізнатись про подальшу долю нашого пар-
ку, я попрямував до міської ради, вірніше – до 
чортківського мера Михайла Вербіцького. Але 
так, як очільника міста не виявилось на місці, 
до свого робочого кабінету мене запросив його 
заступник Петро Волошин. Озвучив причину не-
запланованого візиту, а саме обговорення стану 
парку, на що почув від Петра Васильовича ніби 
риторичне запитання: «А в якому «такому» стані 
парк?». Заступник міського голови запропонував 
туди поїхати та пересвідчитись на місці, що щось 
та й робиться не на словах, а на ділі. Прибули 
на місце. Пан Волошин відразу наглядно демон-
струє перші здобутки у вигляді акуратно засадже-
них клумб, які ще не встигли зацвісти. Ставимо 

плюсик, зараховуємо, йдемо далі. Підійшовши до 
колишнього клубу «Chicago», він зазначив, що ця 
будівля та дерев’яний будиночок (в якому колись 
продавали морозиво та різні напої) передані у 
приватну власність одному підприємцю, і вже на 
День міста там буде відкрито новий заклад. Та 
найбільшою перемогою для чортківчан стане на-
решті повністю освітлений парк! Заступник мера 
зазначив, що такого в Чорткові ще не було. Ві-
зьмемо на замітку його слова, адже наявність ліх-
тарів ще не означає освітлення. Ліхтарі можуть 
бути, а світла як не було, так і немає. Але мене за-
певняли, що все працюватиме, ба більше – зараз 
у Чорткові встановлюють лише економні лампи, 
що у близькому майбутньому дозволить освітити 
абсолютно ВСЕ місто. Звучить казково, чи не так? 
Як на мене, то аж занадто. Саме тому того ж дня 
я вирішив перевірити, чи справді парк засяяв, час 
вибрав підходящий – 10-а година вечора. Та яким 
глибоким було моє розчарування, коли побачив 
темнющі алеї. Як прикро не було б, цьому можна 
знайти певне виправдання – коштів у міському 
бюджеті справді немає. Схоже, освітлений парк 
ми побачимо хіба що на святкуванні Дня міста. 

Стосовно лавочок, сміттєвих корзин – тут усе в 
порядку. Місцями муляє очі невикошена трава, та 
це Петро Васильович відразу пообіцяв виправити 
в короткий термін, адже чортківчани готуються до 
святкування Дня міста. Напевно, така «чистка» 
парку пов’язана саме із черговою річницею Чортко-
ва. Вже не вперше напередодні свята його приво-
дять у нормальний стан, після чого все знову «за-
ростає» бур’янами, вкривається сміттям. Хочеться 
вірити, що подібна «традиція» нарешті зникне.

Та які б роботи там зараз не проводились, зо-
всім по-іншому виглядав парк (який ще колись 
можна було назвати парком атракціонів) років з 
п’ятнадцять тому. Саме тоді він був улюбленим 
місцем відпочинку чортківчан, а особливо – сімей 

з маленькими дітьми. Із посмішкою згадую своє 
безтурботне дитинство, коли щонеділі повертав-
ся із парку задоволений проведеним часом. Огля-
дове колесо, безліч каруселей, гойдалок, «соне-
чок» – все це дуже манило, хотілось повертатись 
туди знову й знову. Та куди матерям повести свою 
дитину зараз? На жаль, наразі запитань значно 
більше, аніж відповідей. 

Тарас ЗАЯЦЬ,
студент ТНПУ ім. Гнатюка,

спеціальність «Журналістика та 
інформація»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вседорожник-кабріолет, за мотоциклетним 
кермом чоловік в камуфляжній уніформі з на-
шивкою дивізії «Галичина» і німецькій касці ча-
сів Другої світової, на телефоні – хрест Анкх. 
Так для мене почалося знайомство з учасни-
ками святкового дійства Купайла, яке відбува-
лося на далекому березі Тернопільського ста-
ву. На відміну від подвійних стандартів свята 
7 липня, перенесеного згідно з календарною 
реформою, дата 21 червня зберігає справжню 
природну, навіть астрономічну сутність. Адже 
саме тоді найбільший день у році, а за світо-
глядом і віруванням наших предків – купаєть-
ся Сонце. 

Чайки з цікавістю споглядали за підготовкою 
людей до свята. До слова, віковий і соціальний 
контингент був доволі строкатим – більше пів-
сотні від пенсіонерів до відвідувачів дитсадка. 
Чоловіки готували дрова на три багаття: «ку-
хонне» і два обрядових, жінки плели віночки 
і великі вінки, «чаклували» над казаном. Об-
рядове дійство проходило у декілька етапів. 
Майже всі учасники у вишиванках. Ведучих 
було двоє: Ведун і Ведунка, адже Вищі сили 

мають дуалістичний характер – чоловічу й 
жіночу сутність. Спершу всі зібралися в коло, 
всередині якого розкладено дві купки дров, 
стояв стіл з ритуальними символами, подалі 
– великий вертикальний синьо-жовтий стяг 
із художнім символом Сварги (із санскриту – 
сонце, небо). Ведун, голова громади, запро-
шував всередину кожного, той брав патичок, 
кладучи в купу для багаття. Це символізувало 
дар богам, озвучувалось відповідним звер-
ненням, при цьому промовляли: «Прийміть, 
боги», з жестом – долонею від серця до неба. 
Опісля декілька обраних запалювали смолос-
кипами третю велику купу. Поки вогнище було 
маленьке, через нього стрибали діти, а так 
– дорослі проводили обряд очищення. Запа-
лили вінок і палаючий (за допомогою шесту) 
скотили у воду. Настала черга води як стихії 
Природи – хто купався, а хто лиш сполоснув 
обличчя. Дехто з дітей розпитував батьків 
про русалок. Наступним ритуалом було про-
ходження через великий вінок. Ведун промов-
ляв: «Оздоровлюється внук божий …», адже 
ми ж не раби. І завершальним стало пригу-

блення з чаші обрядового напою. При цьому 
кожен промовляв за бажанням: «Слава богам 
/ роду / Україні / нації» тощо. У Неба просили 
здоров’я, достатку, діточок та інших благ для 
нас і України. Відбувалися і жартівливі воро-
жіння, при яких кожен брав скибочку короваю 
і мачав у одну з чотирьох тарілок, а Ведунка 
давала пояснення. Співали обрядові пісні, 

лейтмотивом була пісня «Ой роде наш крас-
ний». Мабуть, справді, не цураймося світлого 
і свого, рідного…

Ярослав ДЗІСЯК,
позаштатний кореспондент 

“Голосу народу”
Фото автора

Парк “вербіцького” періоду. Нова ера?

Ой роде наш красний…
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Обереги роду

Сільський час: on-line

2. Королівська карета 
для ...музи

У першій словесній та фотозамальовці ми 
оповідали про умільця на всі руки, народного 
різьбяра й художника Михайла Ляховича. Наш 

наступний візаві, 70-літній Петро Звольський, 
котрого порекомендував сільчанин Михайло 
Боцяновський, як і попередній, живе самотою. 
Хоч має (перелічує з гордістю) п`ятеро дітей, 
восьмеро онуків та четверо правнуків. Та вони 
десь у світах, такий, каже, нині час. А тут, на 
його привітній господі у Великих Чорнокінцях 

(її пізнати одразу), поза сумнівом, владарює 
муза. Мабуть, для неї, отієї уявної примхливої 
пані, й змайстрував цей чоловік ...карету! Та 
ще й яку розкішну, ну чистісінько королівських 
часів. А ще – такі ж розписні сани, то на зиму. 
Колишній пічник, чоловік по виходу на пенсію 
й зайнявся творінням малих і більших див. А 

вони привітно визирають на вулицю з палісад-
ника: троє камінних й розмальованих оленів; 
заєць та вовк, що ще й обертаються на своїй 
основі; там же немов замислився козак Кри-
воніс (то вулик-колода із люлькою та справ-
жніми бджолами); на брамі – голови коней, на 
воротах – лебідь і лебідка. А в парку навпроти 
обійстя майстра (котрий він, за словами сіль-
ського голови Михайла Фрайндта, по своїй 
волі ще й обходить-доглядає) – виготовлена 
ним фігурка Матінки Божої з ангелами, така 

собі оаза доброти й милосердя. Бо власне 
такі начала домінують й у цьому доробку.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Кажуть, жила колись в Чорнокінцях – отих, що тепер іменують-
ся Великими, пані, котру звали Пазиною (Базиною), а можливо, 
й Василиною (згадаймо: українське ім`я Василь має латинський 
відповідник Базиліос). Мешкала та пані, як уже зазначалося, в 
Чорнокінцях, котрі на ту пору, власне, Чорнокінцями ще й не були, 
а містечком Андріївкою. Діялось усе те, як свідчить легенда, ще 
за часів Австро-Угорщини. Там, де тепер Пузина, мала та пишна 
пані свій фільварок. Любила приїжджати сюди і все казала, коли 
їхала, що їде, мовляв, на волю, тобто відпочити, набратися нових 

вражень. Пізніше Андріївка стала Чорнокінцями, а Пузина – Чор-
нокінецькою Волею.

Таку легенду переповіли нам, було, з десяток літ назад пузи-
нецькі старожили. Виходить з неї, що давнє село це, дуже давнє. 
Міцний корінь, глибокий має, а крона в`юниться молода й тужа-
ва. То в дитячому садочку чи не найпомітніше, у «Казці». Там на-
правду казково. Лиш переступиш поріг, як одразу й стріне такий 
живописно-автентичний тинок із соняшниками. Тут же на стіні – 
світлини вихованців дитсадка. А вже коли той коридорчик проми-
неш, настає цілковита казка. Он, в ігровій кімнаті, під вікном із фі-
ранками, де застигли казкові принцеси, й собі зручно повсідалися 
на килимі маленькі пузинецькі принцеси – Софійка й Вероніка. 
Дивляться трішки збентежено: й що то за гості завітали?

Пора післяполуднева, тож дитсадківці якраз вкладаються спа-
ти. У двох напрочуд затишно облаштованих спальнях теж казково 
– сон неначе вже ходить-бродить побіля вікон. І тут фіранки так 
повироблювані – просто диво: які чудові квіти-кали! І скрізь – все 
в тон, зі смаком. Прочувши про гостей, завітав до садочка й собі 
тамтешній війт Роман Клапків: як добрий господар провадить нас 
приміщенням, показує й показує. А дивитись там є на що – до 
всього пасує прикладка «євро»: й до стін, і підлоги, сантехніки, 
опалення, побутової техніки (пралька-автомат Samsung, газова 
плита Веко). Є холодна й гаряча вода, водовідведення. Упівстіни 
– телевізор з діагоналлю на 32 дюйми, а які новесенькі парти для 
занять! І піаніно має бути...

Наразі в садку, що працює цілорічно, перебуває вісімнадцяте-
ро діток, розрахований він на 20 місць. «Звідкіля такі розкоші?» 
– запитуємо сільського голову. І чуємо у відповідь, що задля 
ось цього всього розмаїття довелося доволі попотіти: й до об-
ласті «мотатися» не раз-не двічі, і до Києва, спонсорів-меценатів 
шукати-просити. Зате результат – перед 
очима, таки неповторний. Для Романа Пе-
тровича цей садок – немов оберіг: цілих 35 
(!) літ віддала праці з сільськими дітьми його 
мати Іванна Володимирівна. Свого часу са-
док зазнав зруйнування і, здавалось, навіть 
забуття. А тепер відродився немов пре-
красний Фенікс. 

І сільський війт, і дбайливі працівниці садка – господині «Каз-
ки» Світлана Галабурда, Наталія Козловська, Наталія Гукалюк 
непідробно бідкаються: ще б на такий же кшталт подвір`я впо-
рядкувати та дитячий майданчик осучаснити. Бо в майбутності 
Чорнокінецької Волі не нульовий варіант, як писалося в районці 
колись раніше, ні – хоч на 457 мешканців 29 діток до шестирічного 
віку, та вже цьогоріч народилося п`ятеро нових сільчан.

Замислімось: таки не може бути переводу родові, що ось так 
доглядає пам`ятник світочеві нації, нашому Батькові великому 
Тарасу, що ось так мальовниче опоряджує брами побіля власних 
обійсть. Затишно на Пузині й умиротворено, тепло й добре, хоч 
проблем, звісно, вистачає, як і всюди. Та село живе передовсім 
майбутністю...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

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

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

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

Казковий варіант майбутності
Село Чорнокінецька Воля в народі більше знають як Пузину. Чому? Зазираємо в сутність легенди... 
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8 липня, вівторок 9 липня, середа 10 липня, 7 липня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30 Ера бiзнесу 
07.35, 23.30 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.25 Д/ф “Українська 
Гельсiнська спiлка - вектор 
визначено” 
11.55 Мультфiльм “Сан 
Ча Коу” 
12.25 Т/с “МонтеКрiсто” 
67 с. (1) 
13.40 Як Ваше здоров’я? 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Час-Ч 
16.00 Футбол.Чемпiонат 
свiту-2014.1/2 фiналу (W57-
W58) 
18.00 Футбольна самба 
19.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014 
21.40 Цикл д/ф 
“Неоголошена вiйна. 
Записки документалiста” 
Ф.5 “26 травня. 
Добропiлля. Краматорськ” 
22.05 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт мистецтва. 
В.Городецький. Вежа iз 
слонової кiстки” 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.30 “Iлюзiя безпеки. Хто 
вiдповiсть за базар” 
12.30, 13.30 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
14.30, 02.25 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Веронiка: 
втрачене щастя” 
21.30, 22.30, 23.45 Т/с 
“Серце не камiнь” (1) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.40, 14.20 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.50 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Одеса-Мама” 
01.20 Т/с “Життя, якого не 
було” (1) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
08.05 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
08.30 Переможний голос 

вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма 
“Автоакадемiя” 
13.00 Мистецьке дiйство 
“Читаю Шевченка i лячно 
менi. У кожному словi - 
теперiшнi днi” 
14.00 Х/ф “Дрiбка перцю” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Сезон бджiл” (2) 
 

ICTV
05.25 Свiтанок 
06.25 Т/с “Таксi” 
06.50 Т/с “Леся+Рома” 
07.30, 08.00, 12.30, 13.15 
Т/с “Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
07.55, 09.10, 13.10 Спорт 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.15, 16.40 Т/с “Убивча 
сила” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Iржа” 
22.10 Х/ф “Денна варта” (2) 
01.05 Т/с “Послiдовники” 

СТБ
05.00 “У пошуках iстини. 
Дiд Мороз та Санта Клаус: 
битва за Новий Рiк” 
05.45, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.20, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.00 Х/ф “Бiнго-Бонго” (1) 
11.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
11.55, 00.25 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.10 “Слiдство ведуть 
екстрасенси”, 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Хата на тата” 

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

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Тiльки про любов” 
12.00, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Три зiрки” 
20.50 Т/с “Карпов” 
22.50 Футбол. ЧС 2014. 1/2 
фiналу 
01.00 Великий футбол 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 “СПЕЦКОР” 
09.30 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Перша серiя (1) 
11.00 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Друга серiя (1) 
12.30 Д/п “За законами 
зiрок” 
13.30 Д/п “Середнiй танк Т-34” 
13.40 Д/п “Тактика” 
13.50 Д/п “Видатнi 
авiаконструктори” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Меч” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком таємно” (2) 
00.25 Х/ф “Амфiбiя” (3) 
01.55 Х/ф “Страченi 
свiтанки” (1) 

УТ-1
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30 Ера будiвництва 
07.35 Ера бiзнесу 
07.40, 23.30 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Х/ф “Сонце у 
хмарах” 
11.55 Кордон держави 
12.25 Т/с “МонтеКрiсто” 
68 с. (1) 
13.40 “Надвечiр’я” з 
Т.Щербатюк 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Час-Ч 
16.00, 18.55 Футбол. 
Чемпiонат свiту-2014 
18.05 Д/ф “Чайна культура” 
21.40 Цикл д/ф 
“Неоголошена вiйна. 
Записки документалiста” 
Ф.6 “Батальйон “Азов” 
22.10 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт мистецтва. 
О.Екстер” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
01.00 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.30 “Iлюзiя безпеки. 
Нiтрати” 
12.30, 13.30 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
14.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Веронiка: 
втрачене щастя” 
21.30, 22.30, 23.45 Т/с 
“Серце не камiнь” (1) 
 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.50 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Одеса-Мама” 
01.15 Т/с “Життя, якого не 
було” (1) 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Європа очима 
українця” 
15.00 Д/Ф “Все про їжу” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.00, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Дитячий 
калейдоскоп” 
16.50 Д/Ф “На крилах краси 
i добра” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Iнновацiї” 
21.15 “Cтеповики” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

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

УТ-1
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.25 Ера бiзнесу 
07.30, 23.30 На слуху 
08.30 Мультфiльм 
08.35 Кориснi поради 
09.00 Профілактика 
першого каналу 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Вiкно в Америку 
16.00, 19.00 Футбол. 
Чемпiонат свiту-2014 
18.00 Д/ф “Європа. Далi 
буде...” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Цикл д/ф 
“Неоголошена вiйна. 
Записки документалiста” 
Ф.4 “25 травня. Донецьк” 
22.10 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт мистецтва. 
О.Вертинський. Майстер 
iлюзорних свiтiв” 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
10.55 Х/ф “Чоловiк на 
годину” 
12.55 Х/ф “Квартирантка” 
14.50 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Веронiка: 
втрачене щастя” 
21.30, 22.30 Т/с “Серце не 
камiнь” (1) 
00.05 Т/с “Чорна стрiла” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Х/ф “Я буду 
чекати тебе завжди” 
13.45, 14.20, 03.45 Д/с 
“Легенди радянського 
розшуку” 
15.15 “Судовi справи” 
16.10 “Чекай на мене” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Впiзнай мене, 
якщо зможеш” 
22.35 Т/с “Одеса-Мама” (2) 
01.20 Т/с “Життя, якого не 
було” (1) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.35 Лiкарська справа в 
Українi 
07.50 Програма “Слiд” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Один у лiсi” 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Невiдома Україна 

17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.30 Знай наших 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Секрет меча” 
 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.35, 08.00 Факти тижня 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
07.55, 09.10, 13.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.35, 13.15, 16.15 Х/ф 
“Повернення Супермена” 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.40 Х/ф “Чорна 
блискавка” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.30 Дiстало! 
21.20 Свобода слова 
00.15 Х/ф “Одинак” (2) 

СТБ
05.35 “У пошуках iстини. 
Олена Блаватська: у змовi 
з духами” 
06.20, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.05, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.05 “Зiркове життя. 
Слава в обмiн на родину” 
10.05, 00.25 Х/ф 
“Найчарiвнiша та 
найпривабливiша” (1) 
11.40 Х/ф 
“Це мiй собака” (1) 
13.20, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.20 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Вагiтна у 16” 
23.30 “Доньки-матерi” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 06.15 Kids Time 
05.30, 06.20 М/с “Злюки 
бобри” 
06.40, 08.10, 15.55, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.05 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
10.15 Х/ф “Коротке 
замикання 2” 
12.30 Х/ф “Iнспектор 
Гаджет” 
14.05 Х/ф “Флаббер” 
18.00, 02.25 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
22.00 Т/с “Молодiжка” 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 
01.00 Х/ф “Хлопцi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.40, 05.00 Срiбний 
апельсин 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Х/ф “Повiр, усе буде 
добре” 
12.10, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.05 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Три зiрки” 
21.00 Т/с “Карпов” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Мерзла земля” (2) 
01.30 Профiлактика 

2+2
06.00 “Обережно, модерн!” 
06.20 Х/ф 
“Мiсiя на Марс” (1) 
08.30 Д/п “Знищенi за 
мить” 
10.30 Д/п “Протистояння 
тварин” 
11.30 Д/п “Сто один пес” 
12.30 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
13.30 Д/п “Надзвичайнi 
вiйни” 
14.30 Т/с “Останнiй бiй 
майора Пугачова” (1) 
18.30 “СПЕЦКОР” 
19.00 Т/с “Ментовськi 
вiйни-5” (1) 
21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
21.25 Х/ф 
“Ворог мiй” (2) 
23.35 Х/ф “Чужий-4” (2) 
01.45 Х/ф “Фучжоу” (1) 

УТ-1
06.00 Шустер LIVE 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.35, 01.00 На слуху 
08.25 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт 
мистецтва.О.Вертинський. 
Майстер iлюзорних свiтiв” 
10.40 Д/ф “У пошуках 
Грецiї” 
12.25 Т/с “МонтеКрiсто” 
66 с. (1) 
13.40 Д/ф “Золота ера 
саундтрекiв” 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Час-Ч 
16.05 Х/ф “Зачарованi 
назавжди” 
19.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014 
21.45 Футбольна самба 
22.55 Футбол.Чемпiонат 
свiту-2014.1/2 фiналу (W57-
W58) 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН 
10.00, 10.30 
М/ф “Аладдiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.30 “Iлюзiя безпеки. Не 
все коту масляна” 
12.35, 13.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
14.30, 01.50 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 Т/с “Веронiка: 
втрачене щастя” 
21.30, 22.30 Т/с “Серце не 
камiнь” (1) 
00.05 Т/с “Чорна стрiла” (2) 

ІНТЕР
05.25 Т/с “Повернення 
Мухтара 2” (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.40, 14.20 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.50 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Одеса-Мама” (2) 
01.20 Т/с “Життя, якого не 
було” (1) 

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

TV-4
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Переможний голос 
вiруючого 
15.00, 17.00 Невiдома 
Україна 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
16.10 Дитяча година 
17.30 Лiкарська справа в 
Українi 
18.00 Т/с “Гра в кохання” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 

20.00 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
20.30 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
21.30 Програма 
“Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф “Неспокiйний 
свiдок” (2) 
00.15 Час-Tайм 

ICTV
05.40, 08.00 Свобода 
слова 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
07.55, 09.10, 13.10 Спорт 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.45 Т/с “Убивча 
сила” 
12.00, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.45 Т/с “Самотнiй 
вовк” 
14.40, 16.15 Х/ф 
“Недосяжний” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.10 Х/ф “Нiчна варта” (2) 
00.45 Т/с “Послiдовники” 
 

СТБ
05.10 “У пошуках 
iстини. Дев`ять життiв 
терориста Блюмкiна” 
06.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.10 Х/ф “Прощання” (1) 
11.10, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.00, 00.25 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Kids Time 
05.30, 06.15 М/с “Злюки 
бобри” 
06.35, 08.10, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
07.00, 18.00, 02.30 
Репортер 
07.05 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
09.10, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
11.00 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 
01.00 Х/ф “Маленький 
Манхеттен” 
02.35 Т/с “Крок 
за кроком” 
03.20, 04.20 Зона ночi 
03.25 Народження 
українського кiно 
04.25 Подорож у втрачене 
минуле 
04.55 Портрет, написаний 
глибиною 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Тiльки про 
любов” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с 
“Три зiрки” 
21.00, 04.35 Т/с “Карпов” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни 7” 
03.00 Х/ф “Мерзла 
земля” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.10 Х/ф 
“Iнспектор ДАI” (1) 
07.40, 09.30 Т/с 
“Контргра” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 “СПЕЦКОР” 
16.30 Т/с “Ментовськi 
вiйни-5” (1) 
19.00 Т/с “Меч” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком 
таємно” (2) 
00.25 Х/ф “Доказ 
смертi” (3) 
02.25 Х/ф 
“Дорога на Сiч” (1) 
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УТ-1
06.00, 21.25 Шустер LIVE 
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.25 Ера бiзнесу 
07.30, 00.30 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Х/ф “Закохаймось” 
12.25 Т/с “МонтеКрiсто” 
69 с. (1) 
13.35 Д/ф “Ален Башунг. 
Створення мрiї” 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.25 Час-Ч 
16.00, 18.55 Футбол. 
Чемпiонат свiту-2014 
18.05 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт мистецтва. 
Модель свiту братiв 
Тобiлевичiв” 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.30 “Iлюзiя безпеки. 
Шахраї” 
12.35, 13.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
14.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
22.30 “Свiтське життя” 
23.35 Х/ф “Лiнкольн для 
адвоката” (2) 

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

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Азбука смаку” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.00, 20.20 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Живi сторiнки” 
17.15 “Думки вголос” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слово має 
народний депутат” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35, 01.00 Знати бiльше 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Джок” 
17.30 Програма “Bon 
appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знай наших 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Лiкарська справа в 
Українi 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Переписуючи 
Бетховена” 

ICTV
06.30 Т/с “Таксi” 
06.55 Т/с “Леся+Рома” 
07.35, 08.00 Т/с “Самотнiй 
вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 16.45 Т/с “Убивча 
сила” 
11.35 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Дiстало! 
14.10, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.15 Т/с “Iржа” 
22.10 Х/ф “Пiжмурки” (2) 
00.20 Т/с “Послiдовники” 

СТБ
06.05 Х/ф “Самотнє 
плавання” (1) 
07.45 Х/ф “Пiрати ХХ 
столiття” (1) 
09.15, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.30 Х/ф “Мiй генерал” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.05, 22.35 Х/ф 
“Спадкоємиця” (1) 
00.45 Х/ф “Здрастуйте Вам!” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 08.10, 11.00, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.00, 18.00, 01.35 
Репортер 
07.05 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
09.10, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00 Т/с “Молодiжка” 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Завжди говори 
“Так” (2) 
00.00 Х/ф “Великi 
неприємностi” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.15 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Тiльки про любов” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Три зiрки” 
21.00 Т/с “Карпов” 
23.30 Т/с “Ментiвськi вiйни 7” 

2+2
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 “СПЕЦКОР” 
09.30 Х/ф “Доля 
резидента” (1) 
12.40 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
14.25 “Облом UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “Меч” (1) 
19.00 Т/с 
“I була вiйна” (2) 
22.00 Х/ф “Шаолiнь” (2) 
00.35 Х/ф 
“Мегапавук” (2) 
02.00 Х/ф 
“Троянський спас” (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.25 На слуху 
07.05 Вiд першої особи 
07.30 Д/ф “Приречений на 
любов” 
08.05 Шустер LIVE 
11.30 Як це? 
12.00 Хто в домi хазяїн 
12.35 Книга.ua 
13.20 Т/с “МонтеКрiсто” 
70 с. (1) 
14.40 Х/ф “Останнiй 
кордон” 
16.55 В гостях у Д.Гордона 
18.00 Прем’єра. Д/ф 
“Блукаюча зiрка Iсаака 
Бабеля” 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014 
21.00, 01.30 Пiдсумки дня 
21.45 Футбольна самба 
22.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Матч за третє 
мiсце (L61-L62) 

1+1
08.00, 08.25 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
09.15 “Свiтське життя” 
10.20 Х/ф “Понаїхали тут” 
14.15 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.30, 20.15 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
22.20 Х/ф “Ред- 2” (2) 
01.00 Х/ф “Здається, я 
кохаю свою дружину” (3) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 “Городок” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у Росiї” (1) 
12.10 Т/с “Iлюзiя щастя” 
16.15 “Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2013”” 
17.55, 20.35 Т/с “Вона не 
могла iнакше” 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Х/ф “Слiпе щастя” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.30 “Запорiжжя 
туристичне” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 Д/Ф “На 
Андрiївському узвозi” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “Сучасник” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Все перемагає 
любов” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
112.00 Новини Європи 
12.30, 00.30 Х/ф “Новi 
Робiнзони” 
14.30 Мультфiльми 
14.50 Х/ф Дитяче кiно. 
“Маленька чарiвниця” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 

19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Галицький шлягер 
2014 
22.10 Х/ф “Серця чоловiкiв” 
(2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.15 Х/ф “Чотири таксисти 
i собака” 
08.20 Зiрка YouTube 
09.30 Дача 
10.00 Квартирне питання 
10.50 Х/ф “Сестри” 
12.35, 13.00 Т/с 
“Дiзнавач-2” 
12.45 Факти. День 
14.50, 20.10 Т/с “Iржа” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.10 Х/ф “Останнiй герой” (2) 
00.05 Х/ф “Перевертень у 
погонах” (2) 
 

СТБ
06.35 Х/ф “Морозко” (1) 
08.05 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.15 “Хата на тата” 
12.10 “Кохана, ми вбиваємо 
дiтей” 
14.05 Х/ф “Спадкоємиця” (1) 
18.00 Х/ф “Мамочка моя” (1) 
21.35 “Вагiтна у 16” 
22.35 “Доньки-матерi” 
23.30 “Давай поговоримо 
про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 М/с “Мисливцi на 
привидiв” 
06.10 М/с “Сильвестр i 
Твiтi” 
07.35 М/с “Том i Джеррi” 
10.50 Х/ф “Том i Джеррi: 
Робiн Гуд i миша-веселун” 
12.00 Хто зверху-1 
15.50 Т/с “Воронiни” 
18.40 Феномен 
23.45 Люди Хе 
01.10 Х/ф “Завжди говори 
“Так” (2) 
03.00, 04.05, 05.10 Зона 
ночi 
03.05 Ах, не говорiть менi 
про любов 
03.45 Марiя i Марфа 
04.10 Найкращi... Серед 
повитух 
04.25 Земцi 
04.40 Чи повернеться 
лiкар? 
04.55 Благодiйна 
медицина 
05.15 Скiфи (свiдчення та 
версiї) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00, 02.05 Подiї 
07.15, 09.00 Т/с “Iнтерни” 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Х/ф “Любов iз 
пробiрки” 
13.10 Т/с “Нахабниця” 
17.15, 19.40 Т/с “Чотири 
пори лiта” 
22.50 Футбол. ЧС 2014. 
Матч за ІІІ мiсце 
01.00 Великий футбол 
02.45 Т/с “Ментiвськi вiйни 
7” 
05.45 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
09.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
11.00 Т/с 
“Правила угону” (1) 
19.00 Х/ф “Мастер” (2) 
21.00 Х/ф “Найманець” (2) 
23.00 Х/ф “Помста” (2) 
01.00 Х/ф “Двiйник 
диявола” (3) 
02.40 Х/ф “Все перемагає 
любов” (1) 

УТ-1
06.40 Крок до зiрок 
07.15, 08.45 Спорт 
07.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
08.00 Шеф-кухар країни 
09.30 Х/ф “Конфуцiй” 
11.55, 04.05 Фольк-music 
13.20, 01.45 Т/с 
“МонтеКрiсто” 71с. (1) 
14.35, 02.35 Х/ф “Останнiй 
кордон” 
16.50 В гостях у Д.Гордона 
17.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Матч за третє 
мiсце (L61-L62) 
20.00, 01.25 Пiдсумки дня 
20.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Церемонiя 
закриття 
20.45 Футбольна самба 
21.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Фiнал (W61-
W62) 
00.30 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

1+1
07.00 “Велика iлюзiя” 
07.35 Мультфiльм (1) 
08.00, 08.25 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-
забава” 
10.10 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.05 “Машинi казки. Маша 
i ведмiдь” (1) 
12.45 Х/ф “Будинок великої 
матусi” (1) 
14.40, 21.00 “Мiй малюк 
зможе” 
15.55 “Мiняю жiнку “ 
17.30 “Розсмiши комiка - 5” 
18.30 “Українськi сенсацiї” 
- “Кремлiвська родина” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
22.10 Х/ф “Час” (2) 
00.25 Х/ф “Казанова” (2) 

ІНТЕР
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.05 “Сусiд на обiд” 
12.05, 01.35 Х/ф “Життя 
пiсля життя” 
14.05 Х/ф “Слiпе щастя” 
18.00, 21.55 Т/с “Вона не 
могла iнакше” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.50 Х/ф “Мiцний шлюб” 

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

TV-4
06.00 Х/ф “Все перемагає 
любов” 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 

10.00 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. 
“Маленька чарiвниця” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
15.00 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
16.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Лiкарська справа в 
Українi 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Переполох в 
общазi” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.05 Анекдоти по-
українськи 
06.45 Зiрка YouTube 
07.55 Дивитись усiм! 
09.50 Х/ф “Карате-пацан” 
12.35, 13.00 Т/с “Платина” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф “Годинникар” 
22.15 Х/ф “Пiжмурки” (2) 
00.40 Х/ф “Останнiй герой” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.45 “Караоке на Майданi” 
11.40 Х/ф “Самара” (1) 
15.15 Х/ф “Мамочка моя” (1) 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж” 
21.00 Х/ф “Мама напрокат” (1) 
22.50 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 М/ф “Скубi Ду. 
Абракадабра Ду” 
08.00 Х/ф “Люба, я 
збiльшив дитину” 
09.45 Х/ф “Багатенький 
Рiччi” 
11.40 Файна Украйна 
13.50 Хто зверху-1 
15.45 Т/с “Воронiни” 
18.40 Шоумастгоуон 
00.35 Х/ф “Сiм життiв” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00 Таємницi зiрок 
07.55 Т/с “Нахабниця” 
12.00 Т/с “Три зiрки” 
15.50 Т/с “Чотири пори 
лiта” 
19.00 Подiї тижня 
20.45 Т/с “Iнтерни” 
21.50 Футбол. ЧС 2014. 
Фiнал 
00.00 Великий футбол 

2+2
07.00 “Маски-шоу” 
10.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
11.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
12.00 “Бушидо” 
14.00 Жiночий 
американський футбол 
15.00 Х/ф “Арктичний 
вибух” (1) 
17.00 Х/ф “Конан-Варвар” 
(1) 
19.30 Х/ф “Глибина” (2) 
21.40 Х/ф “Ефект Колiбрi” 
(2) 
23.40 Х/ф “Планета 
страху” (3) 
01.45 Х/ф “Стервознi 
штучки” (3) 
03.25 Х/ф “Iду до тебе” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Поспішіть реалізовувати 

свої таємні мрії, для цього 
відкриті блискучі перспек-
тиви. Нові знайомства й зу-
стрічі виявляться плідними. 
Вам доведеться доводити 
начальству, що ви здатні на 
багато чого. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зберігайте емоційну рів-

новагу, щоб уникнути втрат. 

Поїздки та відрядження 
будуть вдалими, дозволять 
вам досягти успіху у спра-
вах. Не упустіть можливість 
для сходження кар’єрними 
сходами. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

З’явиться можливість ви-
явити свої найкращі якості. 
Через розбіжності з началь-
ством можливі проблеми на 
роботі.  

РАК (22.06-23.07) 
У вас усе буде виходити 

легко, ніби само собою, так що 
постарайтеся не упустити такий 
сприятливий шанс, подарова-
ний вам долею. Задоволення 
принесе навіть рутинна робота. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Постарайтеся в найближчі 

дні не з’ясовувати відносин з на-
чальством і рідше попадайтеся 
йому на очі. Стежте за своїми 

словами, ретельно обмірковуй-
те те, що плануєте сказати. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Імовірна подія, що спри-

ятливо відіб’ється на вашій 
долі. Можливість удачі дуже 
велика. При спілкуванні з ко-
легами намагайтеся розпові-
дати про себе менше. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень добре підходить 

для творчості та кар’єри. 

Ваша працездатність здивує 
навколишніх, і навіть, можли-
во, отримає нагороду. Тим не 
менш особисті відносини за-
раз краще не з’ясовувати.
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Ви будете непохитні в про-
яві власної волі та інтенсивні 
в прагненнях, а всі дні вияв-
ляться заповнені активністю, 
несподіваними зустрічами та 
сприятливими обставинами. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Нічого значного бажано не 

робити, зміни зараз ні до чого 
доброго не приведуть. Зосе-
редьтеся винятково на служ-
бових справах. На вас може 
очікувати приємна звістка. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)

Продовжуйте працювати – і 
ваш професійний успіх забез-
печить вам гідне існування та 
моральне задоволення. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не поспішайте будувати 

наполеонівські плани, будь-
те скромнішими та тримайте 
свої задуми в секреті, тоді у 
вас буде більше шансів. 

РИБИ (20.02-20.03) 
Досить напружений пері-

од, так що озбройтеся тер-
пінням і зібраністю. Будьте 
обережні й уникайте будь-
яких авантюр.

Українi 
13.00 Творчий звiт 
народного театру пiснi 
“Спiваночка” 
14.00 Х/ф “Таємний хiд” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Bon 
appetit” 
22.35 Х/ф “Океанське 
плем’я” (2) 
 

ICTV
06.55 Т/с “Леся+Рома” 
07.30, 08.00, 12.30, 13.10 
Т/с “Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
07.55, 09.10, 13.05 Спорт 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.15, 16.35 Т/с “Убивча 
сила” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Iржа” 
22.15 Х/ф “Сестри” 
00.00 Т/с “Послiдовники” 
 

СТБ
05.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.40, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.10 Х/ф “Здрастуйте 
Вам!” 
11.10, 20.10 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.05, 00.25 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Самара” (1) 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс” 

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

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Тiльки про 
любов” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Три зiрки” 
21.00 Т/с “Карпов” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Ментiвськi вiйни 7” 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 “СПЕЦКОР” 
09.30 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Третя серiя (1) 
11.00 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Четверта серiя 
(1) 
12.30 Д/п “Таємницi 
пiдводних мiст” 
13.30 Д/п “Важкий танк 
IС-2” 
13.40 Д/п “Тактика” 
13.50 Д/п “Видатнi 
авiаконструктори” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Меч” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком таємно” 
(2) 
00.25 Х/ф “Гiбрид” (3) 
02.05 Х/ф “Тривожний 
мiсяць вересень” (1) 
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Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (погодження) на отримання дозволу на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (погодження) для отримання дозволів (ліцензій) на здійснення опе-
рацій у сфері поводження з небезпечними відходами
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призна-
чення
Есплуатаційний дозвіл на діяльність операторів потужностей (об’єктів) з виробництва або обігу (реалізації) харчових продук-
тів
Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Дозвіл на рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів
Узгодження на перевезення небезпечних вантажів
Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних 
державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків
Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності:
на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності:
на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності
Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем 

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокрем-
леного підрозділу юридичної особи або про його закриття 
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців
Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням

Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

Реєстрація громадського об’єднання

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського 
об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого 
громадського об’єднання
Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої 
представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, 
а також про припинення діяльності громадського об’єднання
Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення) 

Оформлення та видача проїзного документа дитини

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
 
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Реєстрація місця проживання особи 

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Реєстрація місця перебування особи

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту, з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць з видачею витягу
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та при-
йнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його веден-
ня, з видачею витягу
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм без-
оплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористу-
вачами, угіддями
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань по-
жежної безпеки

Чортківське міжрайонне управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Тернопільській області

Чортківське міжрайонне управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Тернопільській області

Чортківське міжрайонне управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Тернопільській області

Чортківське міжрайонне управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Тернопільській області

Чортківське міжрайонне управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Тернопільській області

Чортківський РВ УМВС у Тернопільській області
Чортківський РВ УМВС у Тернопільській області
Управління ветеринарної медицини в Чортківському районі

Управління ветеринарної медицини в Чортківському районі

Управління ветеринарної медицини в Чортківському районі

Чортківський  РВ Управління Держтехногенбезпеки у 
Тернопільській області

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації
Реєстраційна служба Чортківського районного управління 

юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління 

юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління 

юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління 

юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління 

юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління 

юстиції 
Реєстраційна служба Чортківського районного управління 

юстиції 

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції 

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції

Реєстраційна служба Чортківського районного управління 
юстиції

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Управління Державної міграційної служби у Тернопільській 
області 

Відділ Держземагенства у Чортківському районі

Відділ Держземагенства у Чортківському районі

Відділ Держземагенства у Чортківському районі

Відділ Держземагенства у Чортківському районі

Відділ Держземагенства у Чортківському районі
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Офіціоз10

«Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг» нижче перелічені послуги органів виконавчої влади можна буде отримати у Центрі надання адміністративних 

послуг Чортківської райдержадміністрації за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23. Номер телефону: (03552) 2-17-09.
 Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр, набирає чинності з 1 липня ц. р., крім пункту 5, який набирає чинності з 1 вересня 2014 р., пунктів 

16-23, 26-32, 35-41, що набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., і пунктів 24, 25, 33, 34, 42-53, які набирають чинності з січня 2015 року. 

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через

Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації
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Оголошення, повідомлення 11

Кримінал

Волейбол

квартири

Футбол
будинки

Вважати недійсним:

ПРОДАЮТЬСЯ

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

інше

Самотня жінка приємної 
зовнішності віком 58 років 

познайомиться із чоловіком 
(вдівець або розлучений) без 

шкідливих звичок для спільного 
проживання. Житлом забезпечена. 

Тел. 098-030-92-38.

посвідчення мисливця серії ТН за № 14020, 
видане на ім`я: КУЦ Василь Богданович.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії Д за № 238171, видане 
3 травня 2006 р. Тернопільською облдержадмі-
ністрацією на ім`я: ПЕНДАК Валентина 
Іванівна.

пенсійне посвідчення, видане на ім`я: 
ТУРКЕВИЧ Анна Богданівна.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 276884, 
видане 1 листопада 2012 р. на ім`я: ТУРКЕВИЧ 
Анна Богданівна.

продам дзеркало-трюмо та палас (ки-
лим) в ідеальному стані. Дешево.

Тел. 067-324-29-02.

продам цукор 30 мішків, оптом.
Тел. 067-107-30-20.

продам автомобіль FORD, моделі 
TRANSIT 2,4; вантажнопасажирський-В, ви-
пуску 1987 року, бензин-газ, 18 куб. м,, колір 
синій, 6 сидячих місць. Ціна договірна.

Тел.: 067-912-22-56, 
099-934-03-17.

купуємо на постійній основі макулату-
ру –  0,50/0,70 грн./кг, поліетиленові плівки 
– 2 грн./кг, ПЕТ-пляшки – 1 грн./кг. Всі види 
склотари – 0,15 грн./кг. Оплата готівкою.

Тел.: 066-113-51-37, 097-700-05-12. 

Колектив працівників Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 висловлює щирі 
співчуття вчителю початкових класів 
Г.М.Фартушинській з приводу смерті її 

матері ДоВбУш Марії Іванівни.

5 липня минає сорок днів, 
як відійшла у вічність 
Дарія Григорівна 

МІКРЮКОВА-КОЛУБАєВА
(18.01.1946 – 28.05.2014 р. р.)

Закрила хижа 
   смерть повіки, 
Скувала холодом 
        вуста, 
Заснула вічним 
       сном навіки 
Людина красива, 
мудра, добра 
           і проста.
Не передати сло-

вами той біль, що за-
лишився у наших сер-

цях назавжди. Нам так не вистачає тебе, 
твоїх мудрих порад, щирої турботи, до-
брого слова. Допоки житимемо, ти завжди 
будеш з нами – у наших серцях, думках, 
спогадах, у наших молитвах до Бога. Ко-
хана дружина, найдорожча матуся, турбо-
тлива бабуся, добра сестра й подруга. Не-
вблаганна смерть так безжально забрала 
її від нас, осиротила рідних. Спи спокійно, 
нехай легким буде твій вічний сон, а свята 
земля — лебединим пухом. Господи, осе-
ли її душу у Царстві Своїм. 

У вічній скорботі – родина і друзі.

незавершене будівництво по вул. 
Граничній-Бічній, 2-й поверх – мансарда. 
Загальна площа – 226 кв. м. В наявності всі 
комунікації. Земельна ділянка 0,06 га. Ціна 
договірна.

Тел.: 067-351-27-15, 067-315-98-62.

2-поверховий будинок по вул. Лісовій 
(Бердо). Є сад, криниця, город 20 сотих. Не-
дорого. Тел.: 2-18-04, 050-437-50-25. 

будинок у с. Нагірянка. Зручне тран-
спортне сполучення. Є телефон, газ, город.

Тел. 097-841-58-04. 

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу 
нової школи, є газ, світло, вода, сарай, два 
гаражі для бусів, 18 сотих землі. Недорого. 
Земельна ділянка – 27 сотих у с. Горішня Ви-
гнанка. Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

житловий будинок у с. Ягільниця, 9 х 
10, зі всіма зручностями. У дворі є літня кух-
ня, гараж, сарай, кочегарка, криниця. При-
ватизований город 0,18 га, сад. Садиба  і 
сад огороджені.

Тел. 097-230-67-15.

терміново і дешево – будинок у с. Про-
біжна. Загальна площа – 65 кв. м. Є літня 
кухня, господарські приміщення, криниця, 
біля хати – садочок, город – 30 сотих. 

Тел. 097-933-64-13. 

незавершене будівництво – котеджі в 
районі Синякового. Земля приватизована.

Тел.: 067-354-58-90, 067-424-52-50.

продам або обміняю 1-кімнатну квар-
тиру на першому поверсі в центрі міста. 
Загальна площа – 29 кв.м. Може бути ви-
користана під комерційну діяльність. Роз-
гляну всі варіанти.

Тел.: 067-682-71-82, 099-501-32-29. 

3-кімнатна квартира по вул. Незалеж-
ності, на 1-му поверсі; євроремонт, плас-
тикові вікна, лоджія, підвал. Є лічильники, 
індивідуальне опалення, телефон, Інтернет, 
кабельне телебачення, 2 грядки. Ціна дого-
вірна. Тел. 097-625-00-10. 

1-кімнатна квартира у Чорткові по вул. 
Шевченка, 84, 5-й поверх п’ятиповерхового 
цегляного будинку, загальна площа – 31 кв. 
м. Євроремонт, всі двері нові, металопласти-
кові вікна, індивідуальне опалення, телефон, 
Інтернет, кабельне телебачення, підвал. Ціна 
договірна. Тел. 097-911-48-38.

2-кімнатна квартира у смт Заводське, на 
4-му поверсі, площею 50 кв. м, у хорошому 
стані. Можна з меблями. 

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

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

Тел. 096-491-79-70. 

Чемпіонат району. 10-й тур

Вища група
Шманьківчики – Улашківці – 5:0; Біла – Росо-

хач – 0:3; Ягільниця – «Калічівка» Чортків – 0:0; 
Звиняч – Гор. Вигнанка – 1:0; «Динамо» Завод-
ське – Шманьківці – 6:1; Поділля – Косів – 1:2.

Друга група
Зона «А». Білобожниця – Сосулівка – 0:2; 

Джурин – Милівці – 4:1; Ридодуби – Свидова 
– 3:0; Ромашівка – Бичківці – 3:3; Базар – Пала-
шівка – 5:0; «Максимум» Чортків – Скородинці 
– 0:1.

Зона «Б». «Зоря» Товстеньке – Залісся – 
3:0; Гадинківці – Колиндяни – 8:1; В.Чорнокінці 
– Тарнавка – 1:1; «Кристал» Заводське – Тов-
стеньке – 2:4; Пробіжна – Угринь – 4:1; Коцю-
бинчики – вихідний.

Матчі пропущеного 9-го туру відбулися вчо-
ра ввечері, коли цей номер газети вже було 
здано до друку, тож їхні результати повідоми-
мо пізніше. 

За останній період в нашій області пошири-
лося багато видів шахрайств. Власне, мова 
ведеться про найбільш «популярне» Інтернет-
шахрайство, а саме – купівля-продаж через ме-
режу Інтернет. Зловмисники знаходять осіб, які 
розмістили в Інтернет-мережах інформацію про 
купівлю-продаж будь-яких речей, зв’язуються 
з ними в телефонному режимі та методами 
психологічного вельми толерантного підходу в 
розмові до людини домовляються про купівлю-
продаж і заволодівають усіма реквізитами осо-
бової фінансової картки громадянина… А відтак 
– власник картки, так би мовити, залишається 
при своїх інтересах і з нульовим рахунком на 
банковій картці. Таких випадків скоєння шах-
райств на території нашої області лише за 
останнє півріччя зафіксовано – 49. 

 Ось, до прикладу, окремі епізоди фабул 
(через етичні міркування не називаємо пріз-
вищ потерпілих): 

– Невідома особа зателефонувала грома-
дянці О. і шахрайським шляхом під приводом 
купівлі пароварки через мережу Інтернет сай-
ту «СЛАНДО» заволоділа її грошима в сумі 
5200 грн., які були зняті з карткового рахунку 
потерпілої. Переказ коштів відбувався на но-
мер мобільного телефону. 

– У районний відділ міліції звернулася гро-
мадянка Г. про те, що до неї на мобільний за-
телефонував невідомий, який під приводом 
купівлі весільної сукні (через оголошення на 
Інтернет-сайті «СЛАНДО») шахрайським шля-
хом отримав від заявниці реквізити її кредит-
ного карткового банківського рахунку, з якого 
в подальшому було несанкціоновано знято 
грошові кошти в сумі 2504 грн.

– Громадянин І. у райвідділ міліції звернув-
ся із заявою про те, що невідома особа під 
приводом купівлі подушки безпеки до авто-
мобіля «Опель» на Інтернет-сайті «СЛАНДО» 
заволоділа його грошима в сумі 1510 грн., які 
були зняті з його ж сім-карти. 

– Під приводом продажу одягу та взуття че-
рез Інтернет зловмисник заволодів грошима 
громадянки С. у сумі 3300 грн., які були нею 
перераховані на банківський рахунок, вка-
заний шахраєм. А замість товару потерпіла 

отримала цеглу, яку їй переслали поштою. 
– Під приводом купівлі крісла через 

Інтернет-магазин «СЛАНДО» невідомий шах-
райським шляхом заволодів грошима гр. С у 
сумі 9 тис. грн. 

– Громадянка Б. звернулася у райвідділ 
міліції із заявою про те, що невідомий чоло-
вік, назвавшись Валерієм, зателефонував їй 
під приводом купівлі дитячої іграшки «Трек» 
через Інтернет-магазин «СЛАНДО», опісля 
певної домовленості співрозмовників у грома-
дянки шахрайським шляхом через банківську 
систему знято з рахунку 2771 грн. 

– Громадянка М. у мережі Інтернет познайоми-
лася з двома особами, які, з їх слів, – громадяни 
Америки, проживають у Лондоні. Опісля певного 
періоду спілкування шахрайським шляхом під при-
водом отримання позики для лікування батьків 
«іноземці» вимантили й заволоділи грішми гр. М. у 
сумі 156 тис. доларів США, які вона переказувала 
частинами за допомогою системи «МАНІ ГРЕН». 

Із прикрістю слід сказати, розкриття такого 
роду шахрайств радше виняток, аніж закономір-
ність. На жаль… Адже зловмисники, котрі відва-
жуються на даного роду афери, добре усвідом-
лені з тонкощами такої протиправної діяльності. 

Правоохоронні органи застерігають – реаль-
ніше вберегтися від подібного роду злодіянь, 
ніж розраховувати на повернення втраченого. 
Варто запам‘ятати: нікому за жодних обставин 
не надавайте особистої інформації, особливо 
в телефонному режимі; уважно читайте смс-
повідомлення, які приходять на ваш мобільний 
телефон; якщо вас переконують у ризику втра-
тити кошти чи інформують про будь-які інші 
банківські операції та вимагають надати якісь 
дані, не поспішайте, краще зателефонуйте на 
гарячу лінію фінансової установи (на кожній 
картці номери телефонів вказані). 

Пам’ятайте, ваша фінансова безпека зале-
жить тільки від вас!

Тетяна ЛЯКУШ
(За інформацією заступника начальника – 

начальника кримінальної міліції 
Чортківського РВ УМВС України 

в Тернопільській області 
підполковника міліції Андрія Свинарчука) 

Увага: Інтернет-шахраї!
У вас відкритий рахунок у банківській установі? Ви є власником кредитної картки? 
Користуєтесь послугами Інтернет-магазинів? Обережно! Ви можете потрапити 
в зону ризику. Новітній метод збагачення шахраїв – афери з банківськими картками. 

Честь представляти Чорт-
ківщину випала й нашим юним 
волейболісткам, вихованкам 
Чортківської РК ДЮСШ, збірній 
команді дівчат під керівництвом 
Володимира Шевчука, які без-
заперечно довели, що є гідни-
ми суперниками у фінальній 
частині цих змагань, перекон-
ливо перемігши своїх суперни-
ків на зональних змаганнях, що 
проходили в м. Борщів у квітні. 
Крім жіночого волейболу, Чорт-
ківщина була представлена ще 
у таких дисциплінах, як армрес-
лінг (чол.), перетягування лин-
ви (чол.), змагання спортивних 
сімей та піднімання гирі.

Поштовхом і стимулом до 
вершин для юних спортсменок 
стала участь в урочистій це-
ремонії відкриття ігор услав-
леної біатлоністки, олімпійської чемпіонки, 
заступника міністра молоді та спорту України 
Олени Підгрушної, яка передала вітання для 
усіх присутніх від міністра. Спортивний дух, 
зірковий та почесний склад представників різ-
них районів області розпалив вогонь і жагу до 
перемоги. Дебют виявився успішним. У резуль-
таті напружених, цікавих та емоційно хвилюю-
чих поєдинків наші дівчата вибороли бронзові 
медалі XXIV Сільських спортивних ігор Терно-
пільщини. Це стало ще більшим стимулом до 
взяття вершини в майбутньому. Крім цього, це 
був другий почесний результат Чортківського 
району в цьогорічних змаганнях, бронзові ме-
далі також дістались і учасникам спортивних 
змагань сімей. У підсумку – дві бронзи.

Хочеться вірити, що ця команда й нада-
лі даруватиме нам радість нових перемог та 
успішно виступатиме не лише на обласних і 
Всеукраїнських змаганнях, а й на європей-
ських та світових спортивних аренах задля 
піднесення спортивної слави України.

Всім  міцного здоров’я, щастя, наснаги, по-
дальших успіхів та нових перемог.

На знімку: верхній ряд, зліва направо: Во-
лодимир Шевчук (тренер), Юлія Ганущак, Ма-
рія Бойко, Олеся Куфель, Анастасія Беднар-
ська, Христина Войтович;

сидять: Тетяна Мероник, Юлія Домбровська, 
Тетяна Вусата, Інна Кузняк, Віталіна Рябкова.

Володимир ШЕВЧУК,
заступник директора ДЮСШ

Юність підкорює вершини
Наприкінці червня в селі Великі Гаї Тернопільського району відбувся фінал XXIV 

Сільських спортивних ігор Тернопільщини. У такому дійстві традиційно виступають 
команди-переможці районних етапів ігор та зональних змагань з окремих видів. 

Традиційним є й те, що ці змагання є справжнім святом спорту й завзяття. 
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П`ЯТНИЦЯ
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Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
дорогу дружину, 

люблячу доньку та матусю 
Галину Євгенівну ПЛЕСКУН.

Не сумуй, рідненька, 
    що роки, як птиці,
І що спокій Тобі 
невсипущий лиш сниться. 
Ми з Тобою завжди 
   нерозлучні до віку. 
Ти, як сонечко, ніжністю 
        грієш домівку. 
Тож спасибі за ласку 
     безмежну, як море, 

Хай Тебе обминають і біди, і горе.
Щоб здоров’я було, щоб жила – не тужила, 
Ти найбільшого щастя в житті заслужила. 
Нехай для Тебе не згасає сонце, 
Не віють в душу холоди. 
Хай жито на столі і Бог на Небі 

Тебе завжди рятують від біди.
З любов’ю та повагою – 

мама, чоловік Володимир, 
доньки Олена та Наталія.

9 липня святкуватиме свій 50-літній 
ювілей наша колега, подруга і просто 

добра, чуйна, прекрасна, 
життєрадісна жінка  – сільський голова

с. Коцюбинчики
Ольга Богданівна ВІТИК.

Життєва доля 
 вишита любистком,
Калиною 
    і хрестиком доріг,
Зачудувався липень 
           урочисто –
Приніс вітання 
       на Ваш поріг.
Бажаємо Вам добра 
              і довголіття,
У кожній справі хай 
                         щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.
Хай кожен день приносить тільки щастя,
Робота – насолоду і наснагу.
Бажаємо постійно відчувати
Любов і ласку, шану і повагу.
І здоров’я у житті хай буде,
А за турботу хай дякують Вам люди.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають.
Хай сили Небесні Вас бережуть.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,

Попросить у Бога щасливі 
                  і довгі літа!

З повагою – колеги 
по роботі.

Щиро вітаємо із ювілеєм сільського 
голову с. Коцюбинчики 

Ольгу Богданівну ВІТИК.
Бажаємо миру 
                     і світлої долі, 
Здоров’я, енергії, 
                      сили доволі. 
Творчого вогнику, 
                  віри й наснаги, 
Щедрості серця, 
                  людської поваги. 
Душа хай від болю 
                     ніколи не плаче, 
Нехай супроводжує вічно удача. 
На довгих стежинах життєвої ниви 
Будь завжди усміхнена, 
                      завжди щаслива!

З повагою – депутати 
Коцюбинчицької сільської ради.

У час, коли п`янить ароматом липа, 
наливається добірний пшеничний колос, 

щирі вітання та добрі побажання 
з нагоди золотого ювілею полинуть 

9 липня у надзбручанське село 
Коцюбинчики до сільського голови

Ольги Богданівни ВІТИК.
Ми душевно 
           бажаємо Вам, 
Щоб жилось, хвилювання 
             не знаючи,
Добре, радісно, 
         без журби, 
Щоб усе, 
чого забажаєте, –  збулось! 
І беріг Вас Господь 
              завжди!
Хай доля Ваша піснею зліта, 
Розквітне цвіт – калиною у лузі. 
Хай будуть щедрими літа 
На щастя, на здоров`я і на друзів.
Людської шани зичимо й тепла, 
Достатку, злагоди і дружби у родині,
Хай омивають промені добра 
І радість залишається віднині!
Хай Матінка Божа стоїть на сторожі,

Господь в щоденних 
                 ділах допоможе!

З побажаннями – дирекція 
і колектив ПАП «Довіра» 

та пайовики с. Коцюбинчики.

Від щирого серця вітаємо 
з прекрасним ювілеєм 
дорогу маму, бабусю

Галину Петрівну ОВОД.
Бажаємо довго 
    Вам ще прожити,
Здоров`я міцного 
          на цілий вік,
Щоб внуків 
   встигли одружити
Й благословити 
      правнуків у світ.
Усе було в житті – 
      і радощі, і біди,
І мед солодкий, 

                                          і гіркий полин...
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних і щасливих днин.
Прийміть найкращі, люба, побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це наше щире привітання

Звучить для Вас 
                           до сотні літ.

Діти, внуки.

Найщедротнішої пори,
коли природа наповнюється пахощами 
соковитих ягід і розмаїттям трав, 

завітав 25-річний ювілей до найкращої, 
найріднішої у світі людини – 

Ірини Василівни БОДНАР.
Дружною родиною 
сердечно засилаємо 
щирі вітання.
Хай світ усміхнеться 
           Твоєю красою,
Хай серденько вмиється 
            щастям-росою...
У прозорих світанках 
    хай світяться мрії,
В душі хай гніздечко 
          звиває надія.
Хай ніжність солодка наповнює груди
І поруч коханий з Тобою хай буде.
Хай Божа долоня Тебе захищає
І теплими зливами щедро вінчає.
Хай сповнена доля буде добротою,
Хай світ усміхнеться Твоєю красою. 

З любов̀ ю – синочок 
Артемчик, чоловік Сергій, 

сестра Леся з сім`єю, люблячі 
батьки, бабусі та дідусь.Щиро вітаємо із 18-річчям 

і Днем Ангела
дорогу донечку, улюблену внучку

Іванну Володимирівну ПРИСЯЖНУ 
зі с. Горішня Вигнанка.

Нехай Твоя юність 
    полине, як пісня,
На крилах удачі, 
       любові, добра.
Нехай все життя 
   буде світле і чисте,
Як ця неповторна, 
     прекрасна пора.
Хай обминають 
       Тебе тривоги

І буде щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

З любов̀ ю – 
мама Надія, 

тато Володимир, 
бабуся Марта, дідусь Тарас.

Щиро вітаємо з квітучим 50-річним 
ювілеєм, яке святкує сьогодні, 
4 липня, чудова, щира, привітна

Надія Ярославівна НОГА.
Є ювілеї досить різні, 
Та є одна з найкращих дат, 
Коли вітає вся родина, 
Бо Тобі, рідненька, – 50. 
Тобі, наша люба, 
         найкраща у світі, 
Бажаємо щастя, 
          даруємо квіти. 
Щоб сонце і зорі 
        плекали тепло, 
Щоб завжди здоров’я у Тебе було. 
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі, 
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
Любові і злагоди у Твоїй родині, 
Не знати ні горя, ні смутку й біди, 
Хай добро прибуває щедро щоднини 
Із сонця і вітру, з роси і води. 
Хай Матір Божа охороняє, 
Ісус Христос з небес благословляє, 
Нехай в душі панує доброта 

На щедрі щастям многії літа!
З любов̀ ю – мама Стефанія, 

братова Надія з сім`єю.

Щиросердечно вітаємо з 60-річчям 
найдорожчу у світі людину,

дорогу матусю, люблячу бабусю
Євгенію Михайлівну ГЕРЧАК.

Наша мила і люба, 
    найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
     даруємо квіти,
Щоб здоров`я було, 
щоб жила – не тужила,
Ти найбільшого щастя 
   в житті заслужила.
Хай Бог милосердний 
      з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Посилає щасливії многі літа.
З любов̀ ю і повагою – 

онучка Соломієчка, донька 
Оксана, зять Ігор.

Добірний, щедрий ювілей 
загостив на поріг 
до нашої колеги

Ольги Богданівни ВІТИК.
З Днем народження 
          щиро вітаємо,
Щастя і здоров`я 
      Тобі ми бажаємо.
Хай сміється доля, 
         як калина в лузі,
Нехай будуть поруч 
        добрі, вірні друзі.
Нехай Тебе щастя, 
      як дощ, поливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,
Нехай Тебе любить хто милий Тобі,
Цього ми бажаєм Тобі від душі.
Тож прийми від нас оці вітання:
Щоб життя було як казка,
Щоб була у серці ласка,
Щоб в цій казці були зорі,
Води тихі і прозорі.
Хай щастить Тобі в дорозі

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

З повагою – колеги 
Ольга Кирилівна, 

Ольга Анатоліївна.

Щиро вітаємо із ювілеєм
Володимиру Василівну КУЛИК

зі м. Чортків.
Бажаємо в здоров`ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могла запросити,
Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалось,
А всі Твої мрії та плани збувались.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі і многі літа.
З повагою – сім`ї Герчаків 

та Левицьких.

Щиросердечно вітаємо з Днем 
народження, який вона святкує 4 липня, 

дорогу сестричку 
Надію Ярославівну НОГУ,

яка проживає у с. Нагірянка.
Ми Тебе вітаєм 
   із великим святом, 
Тобі бажаєм радості 
                багато. 
Хай сміється сонце
      з голубого неба 
І троянди ніжні 
  зацвітуть для Тебе. 
Хай в житті Твоєму 
            горя не буває, 
На устах усмішка завжди розквітає. 
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога Надійко, будь завжди щаслива.
І все, що бажаєш, і все, що чекаєш, 
Хай вітер приносить з усіх сторін. 
Хай Тебе щастя, як дощ, обливає, 
Нехай Тебе радість завжди зустрічає.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,

Пошле Тобі многі й благі літа!
З любов̀ ю  – сестра Надія, 

брат Василь із сім`єю 
з Тернополя.

Щиро вітаємо із 10-річчям
люблячого синочка

Владислава КРЕПИЧА
із м. Чортків.

Дорогий Владиславе, 
  дорогий синочку!
Який Ти великий, Тобі 
     вже 10 років!
Хай завжди збуваються 
  всі Твої бажання, 
А ми всі шлемо 
       Тобі вітання. 
Виростай розумним, 
     добрим і красивим, 
Будь в житті, рідненький, 
Ти завжди щасливим. 
Виростай на радість і батькам, і рідним, 
Будь для мами лагідним, 
                        а для друзів – вірним. 
Щоб в житті не знав Ти горя і біди, 

Щоб Тобі щастило всюди 
                     і завжди.

З любов̀ ю – тато і мама.

Щиро вітаємо із 10-річчям 
дорогого внука і похресника

Владислава КРЕПИЧА.
Свято велике 
        прикрасило дім,
Тобі – 10 років, 
            радісно всім.
Дарунки навколо, 
          ласощі, квіти,
Тож і ми прийшли 
          Тобою радіти.
Зіроньки щастя 
           Тобі побажати,
Учнем найкращим у класі стати.

Завжди усмішкою 
                  сонця зоріти
І добротою своєю всіх гріти.
З любов̀ ю – бабуся, дідусь 

і хресна мама з сім`єю.

У цей чудовий літній день, коли настав 
Твій ювілей, ми щиро усі вітаємо 

з 20-річчям 
люблячого онука, синочка, брата

Василя Віталійовича МЕЛЬНИЧУКА
з м. Чортків.

Щоб Ти був завжди 
              щасливий,
Добро пізнав Ти у житті
І щоб сміялися 
             до Тебе
Із неба зорі золоті,
Щоб гріло сонечко 
                     ласкаво,
Щоб Бог Тебе 
              в опіці мав
І Ангел, Твій Охоронитель,
З плеча Твого щоб не злітав.
Хай дороги Твої стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І добро не обминає хату, 
Як не обминає світ весна.
Хай щастя і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тієї землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії Твої,
Де казковії сни пропливають,
Де хорошії люди живуть.
Нехай горнеться доля до Тебе,
Не краде нехай щастя Твоє.
Ми повторюєм знову і знову: 
Ми щасливі, що Ти у нас є.

З любов̀ ю – бабуся Софія, 
батьки, брат Михайлик 

і вся родина.


