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Виходить з 1939 року

Твої герої, Україно

Жнива-2015

З Днем народження директора 
Василя Михайловича ВИСЛОЦЬКОГО

вітаємо та щиро бажаємо:
Щоб життєвий досвід  та 

мудрість допомогли Вам 
досягти нових висот у не-
легкій праці хлібороба.

Щоб збулись Ваші 
    бажання і стремління,
збереглось все хороше, 

що є у Вашому житті, при-
множились миті радості, 
любові та оптимізму.

Щоб Удача, Успіх і На-
тхнення були вірними су-

путниками у всіх Ваших починаннях, а здоров`я 
і благополуччя – у щоденному житті.

Родинного Вам затишку, сімейного щастя, на-
полегливості та терпіння у вирішенні щоденних 
завдань.

Колектив ПСП «Ягільниця-В»

Від часу скандальних подій у селі Давидківці, 
коли, як йшлося у попередній публікації (див. «Голос 

народу» від 17 липня ц. р., № 27), люди радикальними 
методами протестували проти мобілізації, минуло 

трохи більше тижня строку. Через декілька днів 
після цього дійства на ім’я голови Чортківської 

райдержадміністрації, а також військового комісара 
Чортківського ОМВК, надійшло колективне звернення 
від мешканців цього населеного пункту з повторною 

вимогою не мобілізовувати із села чоловіків, а тих, хто 
вже служить тривалий період в зоні АТО, – повернути 
додому. Давидківчани, очевидно, не усвідомили, що ні 
голова райдержадміністрації, ні військовий комісар 

не наділені повноваженнями відмінити президентські 
укази, а навпаки, як державні та військовослужбовці, 

просто зобов’язані виконувати накази та розпорядження 
Президента України – 

Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

(Закінчення на 3-й стор.)

Сільський голова з Давидківців показав 
приклад патріотизму: добровільно 

зголосився до війська

В органах прокуратури Т.Я.Кобеля розпочав трудову діяль-
ність у 2003 році. Обіймав посади помічника прокурора, стар-
шого помічника прокурора, старшого прокурора прокуратури 

та заступника прокурора Чортківського району. З 15 липня 2015 
року Тарас Кобеля – прокурор Чортківського району.

   (За інф. прес-служби прокуратури Тернопільської області) 

Призначення

Прокурором Чортківського району 
призначено Тараса Кобелю

Минулого тижня прокурор Тернопільської області Олександр Мартинюк представив колективу прокуратури 
Чортківського району новопризначеного керівника – молодшого радника юстиції Тараса Ярославовича Кобелю. 

Запрошуємо вимушених 
переселенців 

і мешканців району на XVI 
всеукраїнський фестиваль 

лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини», що відбудеться 

у м. Монастириська 
1-2 серпня ц. р. 

У програмі фестивалю:
1 серпня
Монастириська
11-а год. – театралізована хода учасників фестивалю міс-

том, покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку і пам’ятного 
знака депортації.

Лемківське село
13-а год. – урочисте відкриття фестивалю, запалювання ватри
15-а год. – пролог і концерт
16-а год. – відкриття Дитячої ватрочки
2 серпня
10-а год. – Служба Божа біля каплички на Ватряному полі
12-а год. – продовження концерту
17-а год. – урочисте закриття фестивалю

Правління РО ВУТ «Лемківщина»

У неділю, 26 липня ц. р., у сквері Скорботи і 
Надії м. Чорткова, біля пам`ятника жертвам 
більшовицького терору, відбудеться мітинг-
реквієм з нагоди увіковічнення пам`яті невинно 
закатованих в’язнів Чортківської тюрми. 

Поч. о 12-й год.
Оргкомітет

Перший репортаж з цьогорічних жнив читайте на 5-й стор.

«Трудом і творчістю, людським гарячим 
потом він пахне солодко, 
як пахнуть медом соти...»



24 липня. Тривалість дня – 15.40. Схід – 5.14. Захід – 20.54. Іменини святкують Ольга, Любомир
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На часі2
РеаліїВітання

Варто знати

Підтримка нашої країни у зброй-
ному конфлікті із Кремлем була 
однією із головних тем зустрічей 
української урядової делегації як 
із іноземними чиновниками, так і з 
бізнесменами, і з представниками 
української громади. Західні по-
літики одностайні: поки Росія не 
виконає умови Мінських угод, про 
жодне зняття санкцій мови бути 
не може. Захід підтримує нас, бо 
бачить реальні результати роботи 
нової команди реформаторів. Саме 
тому Яценюк провів за кордоном 
всього 72 години, а привіз із собою 
стільки угод і планів, що на кілька 
тривалих візитів вистачило б. 

Чи провів би американський пре-
зидент Барак Обама зустріч із укра-
їнським прем’єром, якби не бачив 
позитивних зрушень в економіці 
країни? Певно, що ні. А тут Оба-
ма не просто прийшов побачитись 
із Яценюком, а й зробив це поза 
програмою – цієї зустрічі у графіку 
нашого прем’єра не було. Однак 
американський президент, попри 
зайнятість, знайшов час сказати го-
лові українського Кабміну, що США 
будуть непохитно підтримувати 
Україну у її боротьбі з російською 
агресією. А віце-президент Джозеф 
Байден не просто високо оцінив зу-
силля українського уряду з рефор-
мування і відродження економіки, 
а й назвав Арсенія Яценюка своїм 

другом. Такої прихильності з боку 
американських лідерів ще не дося-
гав жоден український політик. 

Втім, дипломатичними заявами 
успіхи нашої команди за океаном 
не обмежились. Арсеній Яценюк не 
лише відвідав Білий дім, а й очо-
лив нашу делегацію на першому 
американо-українському діловому 
форумі. В Росії чимало видань пи-
сало, що на цей форум зберуться 
компанії-невдахи і жодних успіш-
них контрактів на ньому не підпи-
шуть. Мовляв, українську економіку 
без Москви ніяк не підняти. Та на-
справді вийшло все інакше: участь 
у форумі взяли справжні гіганти 
бізнесу. І попри те, що Україна досі 
перебуває у стані війни і все ще 
бореться із спадком, залишеним 
«сімейкою» Януковича, ці фінан-
сові і промислові монстри готові 
вкладати в український бізнес міль-
йони гривень. Так, Cargill, найбіль-
ша у світі компанія, що займається 
продуктами харчування, готова 
інвестувати понад 100 млн. дол. у 
будівництво зернового терміналу в 
порту «Південний». Ще кілька про-
ектів з розвитку аграрного ринку 
буде підписано найближчим часом 
– це і будівництво нових заводів, і 
надання техніки на пільгових умо-
вах. 

Яценюк впевнений, що Украї-
на разом із США зможе визначати 

продовольчу політику світу. «Укра-
їна є тією державою, яка фактично 
може диктувати свої умови на сві-
тових ринках аграрної продукції», 
– відзначив президент. Те, що така 
можливість існує реально, підтвер-
джує не лише зацікавлення амери-
канських компаній, а й завершення 
переговорів щодо зони вільної тор-
гівлі із Канадою. Угоду про це під-
писали під час візиту Яценюка до 
Оттави. Відтепер для українських 
підприємців відкриється 98 відсо-
тків канадського ринку – наші біз-
несмени зможуть без мит постача-
ти за океан олію, цукор, одяг, метал 
і ще чималий перелік продукції. Ця 
угода – найбільший успіх україн-
ського уряду з часу підписання уго-
ди про асоціацію із ЄС.

Україна не лише збирається за-
воювати провідне місце на сві-
товому ринку харчування, а й за 
допомогою західних партнерів ак-
тивно злазить з російської газової 
голки. Так, одразу кілька великих 
американських компаній заявили 
про намір почати видобуток газу в 
Україні – уряд створив для цього всі 
необхідні умови. І омріяне здобуття 
газової незалежності може статись 
не через 10 років, як прогнозував 
прем’єр Яценюк, а вже найближчим 
часом. 

Важко навіть уявити собі, якими 
гнівними спічами поливатиме тоді 
Україну російська преса. Втім, і на 
цьому фронті Україні допоможуть 
– під час зустрічі із британським 
прем’єром Девідом Кемероном 
йшлося про те, що Великобританія 
допоможе Україні не лише озброєн-
ням – країни разом опиратимуться 
російській інформаційній агресії. 
«Пропаганда у стилі Геббельса 
– це зараз основна зброя РФ на 
просторах всього світу», – від-
значив Арсеній Яценюк. Втім, як 
свідчать результати турне україн-
ських урядовців, іноземні політики 
і бізнесмени вірять не російському 
телебаченню, а реальному стану 
справ. І, судячи з їхнього оптиміз-
му, реформи в Україні закінчаться 
успіхом. Бо хто б вкладав гроші у 
країну, що не має майбутнього?

              Тетяна КОЗАКОВА

Британці допоможуть Україні боротися 
із російськими «геббельсами»

Канада відкриє ринок для українських товарів, Великобританія допоможе Україні реформувати митницю, 
а американці готові вкласти в українську економіку сотні мільйонів доларів. Такими є підсумки візиту Арсенія 

Яценюка одразу до трьох світових столиць – Вашингтона, Оттави та Лондона, який відбувся минулого тижня. 
Вперше за історію незалежної України очільник уряду за одну поїздку зустрівся із лідерами одразу трьох країн-
членів Великої сімки. І водночас зміг так сильно роздратувати Росію, адже ці візити показали: цивілізований 

світ на боці України і готовий допомагати їй будувати незалежне майбутнє. 

Закупівельну вартість молока для населення незабаром 
збільшать. Таких змін досягли депутати Верховної Ради 
України від «Народного фронту». Зокрема, на Тернопільщині 
усі районні організації цієї політичної сили збирали підпи-
си громадян у підтримку такої ініціативи. Прислухалися до 

думки своїх земляків і ми: здійснили дворовий обхід по се-
лах Чортківщини, залучили до збирання підписів працівників 
місцевого самоврядування і як результат – листки із сотнями 
підписів мешканців нашого району, які просили підтримати 
їх, гідно оцінити плоди важкої селянської праці. 

Зібрані звернення мешканців народний депутат, голова 
Тернопільської обласної організації «Народного фронту» 
Роман Заставний передав на розгляд парламенту. Відтак 15 
липня Верховна Рада ухвалила цей закон у першому читанні. 
Тож ймовірно, вже найближчим часом закупівельну ціну мо-
лока піднімуть з сьогоднішніх 1,5-2 грн. за літр до 4-4,5 грн. 
У свою чергу Роман Заставний дякує кожному мешканцю 
Тернопільської області та громадам загалом за сприяння у 
позитивному вирішенні цього питання.

Олексій ФЕРЕНЦ, 
голова РО ПП «Народний фронт»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Широкий спектр питань було охоплено на нараді в голови 
райдержадміністрації М.Сташківа за участю заступника голо-
ви районної ради Л.Хруставки, першого заступника голови РДА 
В.Запухляка, керівників відділів та управлінь райдержадміністра-
ції, що відбулася минулого понеділка, 20 липня. А розпочали із со-
ціальних. Зокрема, заступник начальника управління соцзахисту 
населення РДА С.Гащиц проінформувала присутніх про роботу 
мобільних груп з роз’яснення населенню щодо призначення суб-
сидій на житлово-комунальні послуги. Чимало людей побувало 
на зустрічах з працівниками соцзахисту у Колиндянах, Сокирин-
цях, Коцюбинчиках, Звинячі. Загалом за призначенням субсидій 
наразі звернулося 2084 мешканців району, 1702 заяв задоволено.

Одне з головних питань стосувалося жнивної кампанії, про що 
повідав начальник управління агропромислового розвитку РДА 
І.Заболотний. З його слів, на день проведення наради повністю 
обмолочено озимий ячмінь, якого було посіяно 290 га, що показав 
врожайність 52 ц/га. Розпочався обмолот гороху, що наразі пока-
зує врожайність 33 ц/га. Обмолочено 690 га ріпаку. Окремі госпо-
дарства розпочали збирання головного хліба – озимої пшениці, 
яка наразі також демонструє непогану врожайність – в середньо-
му 55 ц/га. Зерно на даний момент надходить з полів якісне, при 
клейковині 22-26, не менше 20, коли торік вона була на рівні 10-8 
відсотків. Немає наразі й проблем зі збутом збіжжя. Керівник ра-
йону М.Сташків не проминув передати подяку керівникам агро-
підприємств Чортківщини, які взяли під свою опіку мобілізованих 
у зону АТО.

Головний лікар комунального районного центру первинної ме-
дичної (медико-санітарної) допомоги Я.Ратушняк загострив увагу 
присутніх на відсутності коштів для лікування хворих на муковіс-
цидоз та інші рідкісні інфекційні захворювання. На жаль, статис-
тика показує, що на Чортківщині чимало випадків таких захворю-
вань, лікування яких дуже дороговартісне і до того ж припинено їх 
фінансування з державного бюджету.

Про обстеження пасажирських перевезень на приміських 
маршрутах доповіла начальник відділу розвитку інфраструктури 
РДА Л.Борова, яка зазначила, що унаслідок цього обстеження від-
мічено зниження питомої ваги пільговиків у загальному пасажиро-
потоці. Одночасно вивчалося питання стану автобусних зупинок. 
Коли у Звинячі місце очікування транспорту може слугувати за 
взірець, то у сусідньому Скоморошому воно в жахливому стані.

Перший заступник голови райдержадміністрації В.Запухляк 
звернув увагу присутніх на те, що почастішали випадки небез-
печних смертоносних знахідок на теренах району. Так, у Мари-
лівці діти гралися… бойовою міною. І лише обачність когось із 
дорослих запобігла біді. Знайдено також два снаряди на полі між 
Шманьківцями і Колиндянами. Минулої п’ятниці не на жарт були 
налякані мешканці Угриня, коли невеличкий потічок, що впадає в 
річку Млинка, перетворився на могутню ріку, що зносила все на 
своєму шляху: прорвало греблю водойми на очисних спорудах 
цукрозаводу. На щастя, обійшлося без людських жертв, однак, як 
зазначив заступник голови районної ради Л.Хруставка, бізнес за-
робляє кошти, а владі доводиться розгрібати наслідки заподіяних 
ним екологічних лих. Ним також було озвучено невтішну інформа-
цію про те, що Росохацька ЗОШ І – ІІІ ст. потрапила в число шкіл, 
які показали одні з найгірших результатів проходження учнями 
ЗНО…

За результатами цієї наради було дано ряд протокольних до-
ручень.

Закупівельну ціну молока для населення 
збільшать завдяки «Народному фронту» 

26 липня – День працівників торгівлі 
та громадського харчування

Шановні друзі! 
Щиро вітаємо вас з нагоди професійного свята! 
Ви представляєте найпопулярнішу сферу економічної ді-

яльності, покликану задовольняти повсякденні потреби лю-
дей. Щодня жителі району вдаються до ваших послуг. 

Завдяки вашій праці урізноманітнюється та розширюєть-
ся споживчий ринок, підвищується якість товарів широкого 
вжитку, поліпшується культура обслуговування. 

Нехай ваші зусилля будуть спрямовані на забезпечення 
розвитку закладів торгівлі та громадського харчування, удо-
сконалення їх інфраструктури, поліпшення якості сервісу. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, комерційного успі-
ху, гарного попиту на товари, стабільності та нових профе-
сійних здобутків. Зі святом! 

У райдержадміністрації

Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              
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25 липня. Тривалість дня – 15.38. Схід – 5.15. Захід – 20.53. Іменини святкують Арсен, Федір

Твої герої, Україно

Україна в огні
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Але, як ми вже повідомляли, левова част-
ка претензій чомусь адресувалася сільсько-
му голові Віктору Семчишину, начебто у всіх 
негараздах винен лише він. Виникла справді 
парадоксальна ситуація, коли пан Віктор, а 
на його місці запросто може бути будь-який 
війт, опинився у лещатах, де з одного боку 
тисне державна машина, з іншого – одно-
сельці. Досвідчений управлінець (18 років 
очолює сільську раду) вирішив не порушу-
вати чинне законодавство. З оповіщенням 
військовозобов’язаних чоловіків у селі спра-
вилися непогано. Восьмеро тутешніх мешкан-
ців одягнули військову форму. Для порівняно 
невеликих Давидківців – це вже результат. 
Однак, якщо це результат для військкомату, 
то це, звісно, аж ніяк не могло задовольни-
ти жінок, чиїх синів відправили на військову 
службу, а тим паче – в АТО. 

На Віктора Семчишина посипалися докори, 
чому до армії не йде він особисто або його 
син. Щоби захистити батька від незаслужених 
нападків, син Віктора Адамовича поїхав до 
військкомату і записався добровольцем. Вже 
у навчальному центрі лікарі виявили в нього 
захворювання, яке несумісне з несенням вій-
ськової служби, і він повернувся назад. Давид-
ківчани до такого перебігу подій поставились 
з недовірою. Назрівав задум відкритого спро-
тиву мобілізації та заодно, як мовиться, «під-
сипати солі до чаю» сільському голові, який 

вже ось 18 років «сам себе обирає на посаду». 
Цю фразу я неодноразово чув, перебуваючи 
14 липня у Давидківцях, але це вже інша тема.

У неділю вранці, 19 липня, мені повідомили, 
що сьогодні до війська відправлятимуть сімох 
жителів Чортківського району, серед яких є 
Давидківський сільський голова Віктор Сем-
чишин. Коли я зустрівся з паном Віктором на 
території військкомату, він вже був переодяг-
нений у камуфляжну форму, видану нашими 
волонтерами, помітно хвилювався, бо дуже 
плакали дружина з донькою, але все-таки 
тримався достойно. «Я прийняв рішення йти 
до армії добровільно, – почав розмову сіль-
ський голова. – Мені 50 років, то хай краще 
беруть мене, ніж дітей. За Союзу я служив у 
Забайкаллі, тому мені не звикати до армій-
ських буднів. Правда, здоров’я вже не те, але 
від молодших не відстану. Мені не страшно, 
бо я вірю, що український народ  переможе у 
цій війні», – додає. А ще він свідомий того, що 
воїнів у зоні АТО вкрай необхідно комусь за-
мінити, позаяк вони потребують відпочинку, і 
на їх скоре повернення з нетерпінням очіку-
ють рідні. «Наші хлопці виснажені бойовими 
діями, та вони залишаються на своїх позиціях. 
Їм нікуди відступати, бо позаду Україна, на за-
гарбання якої чигає агресор. Хто ж, як не ми, 
повинні захистити свою незалежну державу?», 
– резюмує сільський голова, тепер вже військо-
вослужбовець.

У Давидківцях розповідають, що після того, як 

очільник сільської ради добровільно зголосився 
піти до війська, у селі припиниться подальша 
мобілізація. Якщо це правда і якщо відважний 
війт прикрив собою односельців, то його вчинок 
дійсно можна трактувати як геройський. Люди-
на справді заслуговує на шану та повагу!

Віктора Семчишина та його шістьох колег 
19 липня скерували до однієї з навчальних 
частин, що на Львівщині. Наразі ще ніхто не 
може дати чіткої відповіді, де вони опиняться 

після бойової виучки. Ясно одне – всі вони по-
повнили ряди оборонців України. І хай їх бе-
реже Всевишній.

Михайло ОПИХАНИЙ
Фото автора

Сільський голова з Давидківців показав приклад 
патріотизму: добровільно зголосився до війська

Мобілізація

Чепіля Андрія Степановича (1988 р. н., вул. 
Незалежності, 82/18); Кулика Олександра 
Олександровича (1988 р. н., вул. Шевченка, 
84/8); Курибу Костянтина Ярославовича (1988 
р. н., вул. Шевченка, 34/32); Кибу Михайла 
Михайловича (1988 р. н., вул. Залізнична, 
98/5); Літвіна Володимира Володимировича 
(1988 р. н., вул. Броварова, 126); Маньовсько-
го Олександра Романовича (1988 р. н., вул. 
О.Кобилянської, 23); Максимишина Віктора 
Ігоровича (1986 р. н., вул. Шевченка, 62/14); 
Марана Андрія Юрійовича (1986 р. н., вул. Не-
залежності, 76/41); Паскевича Тараса Ігорови-
ча (1986 р. н., вул. Броварова, 37);  Нікіменкова 
Юрія Олександровича (1986 р. н., вул. Неза-
лежності, 2/6); Колісника Олега Романовича 
(1985 р. н., вул. Київська, 31); Кінащука Віталія 
Борисовича (1986 р. н., вул. Синяково); Кри-
човського Володимира Васильовича (1987 р. 
н., вул. Незалежності, 86/58); Починка Романа 
Володимировича (1987 р. н., вул. Гранична, 3); 
Стефіняка В’ячеслава Ігоровича (1986 р. н., 
вул. Надрічна, 96/1); Танасіва Віталія Олего-
вича (1983 р. н.); Перехода Богдана Олексан-
дровича (1987 р. н., вул. Незалежності, 84/22); 
Потикевича Руслана Петровича (1987 р. н., 
вул. Шопена, 98); Петрощака Олександра Во-
лодимировича (1987 р. н., вул. Грушевського, 
56); Кулика Віктора Романовича (1988 р. н., 
вул. Шопена, 11/2); Петрика Юрія Миколайо-
вича (1988 р. н., вул. Вітовського, 20); Пиня-
ка Степана Івановича (1988 р. н., вул. Неза-
лежності, 78/2); Олійника Віталія Борисовича 
(1988 р. н., вул. Середня, 84); Назарчука Рос-
тислава Анатолійовича (1988 р. н., вул. Бро-
варова, 16/2); Юзьківа Олега Ігоровича (1985 
р. н., вул. Кн. В.Великого, 37/7); Тивоняка Ро-
мана Миколайовича (1985 р. н., вул. Маковея, 
7/52); Кундіка Олександра Петровича (1985 р. 
н., вул. С. Бандери, 60 а/27); Гуменюка Наза-
рія Романовича (1981 р. н., вул. Січинського, 
9/13); Савку Романа Юрійовича (1987 р. н., 
вул. Вишнева, 33); Мельниковського Андрія 
Романовича (1987 р. н., вул. В.Великого, 45/3); 

Жураківського Максима Юрійовича (1988 р. 
н., вул. Хичія, 7/7); Дяківа Олександра Петро-
вича (1987 р. н., вул. Шопена, 3); Данильчука 
Володимира Володимировича (1986 р. н., вул. 
Б.Лепкого, 10); Дзеверу Сергія Вікторовича 
(1986 р. н., вул. Залізнична, 59/2); Данильчака 
Олександра Романовича (1986 р. н., вул. Хи-
чія, 6/3); Железняка Андрія Андрійовича (1984 
р. н., вул. Зелена, 8/1); Дитиняка Володимира 
Олександровича (1984 р. н., вул. Залізнична, 
41/3); Змикала Олександра Олександровича 
(1983 р. н., вул. С. Бандери, 4/3); Гур’єва Ми-
хайла Михайловича (1981 р. н., вул. Шопена, 
88); Грицая Юрія Олександровича (1985 р. н., 
вул. Незалежності, 74/12); Вишневського Іва-
на Любомировича (1987 р. н., вул. Набереж-
на, 4); Бадлюка Віктора Васильовича (1988 р. 
н., вул. Шухевича, 2 а/10); Коцюлима Віктора 
Ігоровича (1988 р. н., вул. Січинського, 3/92); 
Палку Михайла Богдановича (1988 р. н., вул. 
Липнева, 6/13); Ячмінського Андрія Васильо-
вича (1988 р. н., вул. Шевченка, 5); Коваля 
Андрія Вікторовича (1987 р. н., вул. Січин-
ського, 7/10); Шипунова Андрія Анатолійовича 
(1987 р. н., вул. Д.Пігута, 38/5); Юзву Андрія 
Анатолійовича (1987 р. н., вул. Гранична-біч-
на, 15); Гулея Володимира Ігоровича (1987 р. 
н., вул. Незалежності, 51/23); Галинюка Бог-
дана Івановича (1982 р. н., вул. Січинського, 
9/36); Миханця Юрія Мирославовича (1988 
р. н., вул. Січинського 7/21); Федорціва Петра 
Ярославовича (1988 р. н., вул. Носса, 8); Ушія 
Івана Івановича (1987 р. н., вул. Незалежнос-
ті, 90/6); Смеричинського Андрія Йосиповича 
(1988 р. н., вул. Весняна, 28); Торкіта Миколу 
Володимировича (1982 р. н., вул. Шопена, 
31); Сігіду Валентина Анатолійовича (1982 р. 
н., вул. В.Великого, 6/16); Чаплінського Мико-
лу Михайловича (1985 р. н., вул. Петлюри, 3); 
Бережанського Івана Васильовича (1985 р. н., 
вул. Довбуша, 26); Шевчука Олега Яросла-
вовича (1985 р. н., вул. Рильського, 1); Вати-
ляка Олександра Олеговича (1984 р. н., вул. 
Січових Стрільців, 7/6); Васильчука Віталія 

Вікторовича (1984 р. н., вул. Незалежності, 24 
а/10); Паліна Станіслава Даміровича (1982 р. 
н., вул. Незалежності, 86/66); Гевчука Володи-
мира Григоровича (1987 р. н., вул. Броварова, 
94); Галімбовського Андрія Мирославовича 
(1988 р. н., вул. Мазепи, 15); Гіруса Ігоря Бог-
дановича (1988 р. н., вул. Гранична-бічна, 15); 
Возьного Олександра Володимировича (1988 
р. н., вул. Коновальця, 4/4); Алексєєва Макси-
ма Ігоровича (1988 р. н., вул. Вокзальна, 1/37); 
Бурштина Івана Михайловича (1988 р. н., вул. 
Бердо, 33); Бобака Андрія Івановича (1987 р. 
н., вул. Залізнична, 98/7); Архіпенка Бориса 
Олександровича (1982 р. н., вул. Монастир-
ська, 25); Бундзеляка Андрія Михайловича 
(1987 р. н., вул. Теліги, 20 а); Блаженка Івана 
Богдановича (1986 р. н., вул. Ясна, 8/1); Кузика 
Віктора Степановича (1983 р. н., вул. Січин-
ського, 9/61); Сташківа Володимира Зіновійо-
вича (1985 р. н., вул. Кн. В.Великого, 6/13); За-
кордонця Олександра Олександровича (1984 
р. н., вул. Маковея, 5/22); Черкаса Петра Ста-
ховича (1987 р. н., вул. Січинського, 5/60); Тра-
ча Олександра Миколайовича (1988 р. н., вул. 
Січинського, 3/13); Родинюка Миколу Воло-
димировича (1988 р. н., вул. Шухевича, 4/28); 
Бобечка Аркадія Ігоровича (1988 р. н., вул. 

Січинського, 3/82); Кундіка Віктора Петровича 
(1988 р. н., вул. С.Бандери, 60 а/67); Полівчука 
Сергія Володимировича (1988 р. н., вул. Сі-
чинського, 1/35); Бартківа Віталія Васильови-
ча (1988 р. н., вул. Січинського, 1/43); Фурмана 
Андрія Євгеновича (1987 р. н., вул. Січинсько-
го, 2/35); Якимишина Олега Петровича (1987 
р. н., вул. Кн. В.Великого, 4/58); Богоноса Іго-
ря Богдановича (1984 р. н., вул. Січинського, 
2/10); Михайлюка Бориса Петровича (1983 р. 
н., вул. Кн. В.Великого, 4/51); Дуриша Віктора 
Петровича (1986 р. н., вул. Кн. В.Великого, 2 
б/66); Мовчана Ігелю Романовича (1986 р. н., 
вул. Богуна, 13); Гетера Володимира Рома-
новича (1988 р. н., вул. Кн. В.Великого, 34/2); 
Магдяка Миколу Богдановича (1988 р. н., вул. 
Кн. В.Великого, 2/21); Яблонського Тараса Іго-
ровича (1988 р. н., вул. Кн. В.Великого, 2/34); 
Дребіта Андрія Дмитровича (1988 р. н., вул. 
Кн. В.Великого, 2/60); Бинчука Олександра 
Володимировича (1988 р. н., вул. Січинського, 
7/45).

Леонід ПІДРУЧНИЙ, 
військовий комісар Чортківського 
об’єднаного міського військового 

комісаріату, полковник

Військова служба за контрактом у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях

Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат 
проводить прийом громадян України віком від 18 до 40 років, 

які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.
Згідно із Законом України на військову службу за контрактом приймаються громадяни 

України:
– придатні за станом здоров’я;
– мають вищу, професійно-технічну або загальну освіту.
Перший контракт громадяни укладають на 3 роки.
Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання – від 2500 грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– забезпечення житлом (на період першого контракту гуртожитком);
– пільги при вступі у вищі навчальні заклади України;
– соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей згідно з чинним 

законодавством України.
Звертатись за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40. Тел. 2-14-64.

Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат запрошує всіх нижче 
поіменованих військовозобов’язаних мешканців Чорткова прибути за адресою: 

м. Чортків, вул. Шевченка, 40, для уточнення облікових даних, проходження 
медичного огляду та отримання військово-облікових документів 

(військових квитків).
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Віхи історії

Друга світова війна для українців почала-
ся в березні 1939 р. з часу Карпатської Украї-
ни і тривала до кінця 50-х рр. ХХ ст.

Фактично Друга світова війна розпоча-
лася нападом Німеччини та її союзника – 
СРСР на Польщу 1 вересня 1939 р. і оголо-
шення війни Німеччині Англією і Францією 3 
вересня 1939 р. Радянський же Союз вважав 
за початок війни 22 червня 1941 р.

Перед нападом на Польщу Гітлер добився 
підписання у Москві Пакта про ненапад між 
Німеччиною та СРСР 24 серпня 1939 р. Тоді 
існувала домовленість про поділ Польщі 
між Німеччиною і Радянським Союзом. Коли 
Сталін погодився на угоду про ненапад, 
Гітлер вигукнув: «Тепер увесь світ у мене в 
кишені!». Після укладення цієї угоди Сталін 
«...ходив гоголем. Він ходив задерши носа і 
буквально говорив: «Надув Гітлера, надув 
Гітлера!». Ці слова належать М.Хрущову. Так 
один фюрер хотів перехитрити іншого.

Найпотужнішою серед націоналістичних 
організацій українською силою, яка добре 
розуміла плани Гітлера, на той час була 
ОУН. І хоч 1940 року в ОУН стався розкол 
на «помірковане крило» (мельниківці) і ре-
волюційну частину на чолі зі С.Бандерою, 
обидві частини вже у 1940 році готувались 
до державного будівництва. Була ще й на-
ціонально-демократична частина еміграції 
– Державний центр УНР в екзилі на чолі з 
Лівицьким. За його дорученням Т.Боровець 
(Бульба) у липні 1940 р. перебрався на По-
лісся і організував підпілля та кілька тисяч 
вояків УПА – «Поліську Січ». Оунівці – бан-
дерівці і мельниківці – готували похідні групи 
(близько 10 тисяч осіб), завданням яких було 
після проходження фронту встановлювати 
свою, українську владу.

Українську владу ними було встановле-
но у 187-ми зі двохста районів Західної і 26 
районах Правобережної України. Обласні 
управління було створено у Львові, Терно-
полі, Рівному, Дрогобичі, Станіславі, Луцьку. 
Похідні групи охопили всі регіони України. 

Правда, не всі вони дістались до своїх пунк-
тів і не скрізь вдалося організувати місцевих 
українців на відродження українського дер-
жавотворення. 

Особливо відповідальне завдання отри-
мала похідна група на чолі з Ярославом 
Стецьком. У Львові ще в травні нею було 
підготовлено Акт про утворення Української 
держави, а 30 червня 1941 р., в час проголо-
шення Акта, перший пункт було змінено на 
Акт відновлення Української держави. 

ОУН, її лідери намагались випередити 
німецькі війська, відновити Українську дер-
жаву і поставити Гітлера перед фактом: тут 
не СРСР, а Українська держава. Але це їм 
не зовсім вдалося, бо після полудня того ж 
дня, 30 червня 1941 р., до Львова вступили 
німецькі війська. 

Події у Львові спричинили різко негативну 
реакцію Берліна. Заарештували Я.Стецька 
і С.Бандеру та примушували відкликати, 
скасувати Акт відновлення Української дер-
жави. Але вони категорично відмовились. Їх 
кинули у концентраційні табори.

Похідна група з чотирьох осіб з Ігорем 
Шубським, яка прямувала до Кременця, за-
гинула біля Радехова. Друга група, у складі 
Юрія Пундика (Миколин), Володимира Сми-
куржевського (Троян), Миколи Медвецького 
(Хрін), Михайла Медвецького (Кременець-
кий), Михайла Данилюка (Блакитний), Мико-
ли Сергійчука та ін., прибула до Кременця. 
Кременчани також урочисто зустріли відо-
мого письменника Уласа Самчука. (Юрій 
Пундик і Микола Сергійчук – вихідці з мого 
села: Пундик закінчив Кременецьку духо-
вну семінарію і Варшавський університет, 
Сергійчук – лісничий інститут у Львові; вони 
старші за мене на десять років). Всі вони на-
лагоджували громадсько-культурне життя 
краю, видавали газету «Кременецький ві-
сник», організовували підпілля, бойові гру-
пи. У Рівному виходила газета «Волинь».

Для українського народу Акт відновлення 
Української держави виявив сильний потяг 

до самоорганізації. Виникають організації 
під різними назвами з розбудови культурно-
го і господарського життя. Урочистості від-
бувались у всіх містах та селах нашого краю.

Ось що про ці події розповіла Марія Ста-
ровська: «З великою радістю сприйняли цю 
звістку в нашому селі Стара Ягільниця. Ви-
йшли з підпілля члени ОУН, відновили свою 
діяльність «Просвіта», товариство «Сокіл», 
«Союз українок». У клубі відновились за-
бави, вистави. Не було кому керувати спор-
тивними вправами дівчат. Не було вже Надії 
Юрчинської, яка в суботу приїздила в село 
і розучувала з дівчатами вправи... Мене по-
слали на курси до Чорткова. З того часу я 
почала керувати дівчатами, стала активною 
в громадському житті. Авторитет серед мо-
лоді зростав. І не тільки серед молоді».

Про цю знаменну історичну подію і уро-
чистості в своєму рідному селі на Лано-
веччині і я добре пам`ятаю. Мені тоді три-
надцятий минало. Нас – дітей, підлітків – в 
селі було багато. У неділю біля Народного 
дому зібрались всі мешканці села – від ма-
лого до старого. Підійшла з церкви процесія 
на чолі зі священиком Олександром Мак-
симовичем. (Церква у нас за Польщі була 
автокефальною православною). Двадцять 
двоє хлопців в козацькому строї винесли з 
храму всі хоругви, навіть металеві. Дівчата 
у вишитті несли ікону Божої Матері, квіти. 
Майдан біля Народного дому вкрився жов-
то-синіми прапорами. Хор розташувався на 
широких сходах, що вели на другий поверх 
Народного дому. Перед ним стояв стіл, на 
якому – хрест, Євангеліє, свячена вода та 
хліб і сіль.

Отець Олександр Максимович відправив 
Службу Божу, виголосив проповідь-промову 
про події в Україні і про відновлення Укра-
їнської держави. Хор заспівав національний 
гімн «Ще не вмерла Україна» – і всі люди за-
плакали. На приспіві «Душу й тіло ми поло-
жим...» зламався й хор. І тільки неймовірні 
зусилля регента примусили доспівати гімн 

до кінця.
А в березні 1944 р. знову повернулись 

«визволителі», заарештували священика і 
на десять років відправили на Сибір. Після 
звільнення з неволі Олександр Максимович 
душпастирював у Гусятині. Там його могила.

Але фашистська Німеччина не стала ви-
зволителем, а таким самим поневолювачем, 
як червона Москва. 17 липня 1941 р. Гітлер 
видав інструкції щодо управління окупова-
ними територіями. Україна була поділена на 
так звані рейхскомісаріати. Галичину при-
єднали до Генеральної губернії разом з те-
риторією Польщі. Буковину, Бесарабію і Пів-
день України Гітлер віддав своєму союзнику 
– Румунії. На решті захоплених українських 
земель 20 серпня 1941 р. було створено 
очолюваний Еріхом Кохом рейхскомісаріат 
з центром у Рівному. У цій частині України 
не було ні шкіл, ні університетів. Тут палала 
вогнем земля і гуляла смерть.

Творці державницького Акта 30 червня 
1941 р., зокрема Я.Стецько та С.Бандера, 
всупереч обставинам, кинули рішучий ви-
клик двом світовим надпотугам – коричневій 
і червоній чумі. Вони заявили про виключне 
суверенне право і найперший національ-
ний обов`язок українського народу творити 
власну владу на власній землі. Вони під за-
грозою смерті не скасували свого рішення, 
взяли відповідальність за свою принципову 
позицію – господарем на українській землі 
має бути лише український народ і в обороні 
цього Акта поставили збройну силу – УПА.

Акт 30 червня 1941 р. – видатна подія в іс-
торії нашої державності в ХХ ст., яке Папа 
Іван-Павло ІІ назвав століттям хибних іде-
ологій, маючи на увазі фашизм та більшо-
визм, які винищили сотні мільйонів людей.

Старше покоління ветеранів добре 
пам`ятає події Другої світової війни і бороть-
бу української нації за державність. Сла-
ва творцям і оборонцям Акта відновлення 
Української держави! Слава Україні!

Роман КРИТЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу 

народу» – за дорученням спільноти 
Чортківського відділення Всеукраїнського 

об`єднання ветеранів

Боротьба за Українську державу триває
74 роки тому, 30 червня 1941 року, було проголошено Акт про відновлення Української держави, 

який став предтечею Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

До 61-ї річниці Кенгірського повстання

Над Кенгіром, ширяючи у струменях сте-
пового вітру, підіймається повітряний змій. 
Його призначення було – донести за межі 
табірної зони правду про повстання. Спеці-
альний пристрій мав скинути листівки у степ 
і далі – Джесказган.

Там спецслужби поширювали найнеймо-
вірніші чутки про «повстання самців», про 
те, що заводіями усієї цієї веремії були оса-
танілі чоловіки, що прагнули пробитися на 
територію жіночої зони.

Правдива історія була геть інша. 27 трав-
ня відбулися переговори з представниками 
влади, на які прибули заступник міністра 
МВС СРСР генерал С.Єгоров і начальник 
ГУЛАГу генерал І.Долгих. Повстанці вису-
нули 12 вимог. Останньою було «прибуття 
до табору члена Президії або секретаря 
ЦК КПРС». Після того в’язні заявили, що до 
приїзду високопосадовців на роботу не ви-
йдуть. Учасники переговорів ніби з усім по-
годжувалися, але до реальних кроків так і не 
дійшло. 

Спочатку повстанці пробували запустити 
повітряні кулі із написаними вимогами. Але 
охорона розстрілювала ці кулі з автоматів і 
вони падали без жодної користі. Повітряний 

змій був байдужий до пострілів: кулі прохо-
дили повз чи крізь нього, жодним чином на 
його підйомну силу не впливаючи. Листівки 
розліталися далеко у степ, і тоді охоронці 
мусили бігти і збирати їх там, посеред чер-
воних маків. Врешті-решт охорона знайшла 
новий спосіб боротьби: змій-перехоплювач. 
Повітряний бій не міг тривати довго. Раніше 
чи пізніше змій-перехоплювач переплуту-
вався із змієм-«бомбардувальником» і ра-
зом вони стрімко падали з-під червневих 
небес на землю. Повітряний бій повітряних 
зміїв. Сюрреалізм.

Повстанню судилося вирувати іще лише 
декілька днів, коли охорона почала розби-
рати стіни зони, щоб через ці пройми ввести 
війська і танки. Усе перемішалося: конвой 
ламав стіни, а табірники їх відбудовували 
знову. Невільники мусили самі і добровільно 
відбудовувати стіни своєї в’язниці, щоб зна-
йти за ними захист. 

Повстання у таборі Кенгір почалося після 
вбивств. Невдовзі після Великодня коло-
на українських хлопців привіталася із зу-
стрічною колоною молодих жінок, яку вели 
у робочу частину зони: «Христос воскрес!». 
«Воістину воскрес!» – традиційно відгукну-

лися дівчата. У наступну мить світ був про-
стрілений автоматною чергою. На землі за-
лишилося лежати півсотні тіл: 13 загинуло 
на місці, 5 осіб згодом померли у лікарні, 33 
були важко поранені. Згодом слідство вста-
новило, що жодних підстав для застосуван-
ня зброї не було.

У цій історії знайдеться усе, що потрібно 
для історичної драми: той, хто був закоханий 
через листи, записочки і короткі погляди че-
рез колючий дріт, хто був заочно повінчаний 
священиками усіх наявних у зоні конфесій 
– усі вони нарешті змогли потриматися за 
руки коханих. Мури, що розділяли чоловічу і 
жіночу зони, мури, що розділяли долі, впали. 
Це кохання мало несподівані наслідки: воно 
знищило імперію Зла.

26 червня 1954 р. о 4-й год. ранку в зону 
було введено 1600 солдат із 98 вишколени-
ми собаками, 3 пожежні машини та 5 танків 
Т-34. Сотні українських жінок у святкових ви-
шиванках встали перед танками і взялись за 
руки. Танки не зупинилися.

Онуфрій Бутковський свідчить, що по-
встанцям вдалося підпалити три танки кок-
тейлями Молотова. 

Танки ганялися за людьми, однією з пер-
ших потрапила під танк латишка Белта – 
вона мала відтяті обидві ноги і одну руку, 
розуміючи свій стан, просила її добити, по 
дорозі до медчастини відкрилися нутрощі, 
вона померла на операційному столі. Зино-
вій Рак разом зі своєю коханою взялися за 
руки і кинулися під танк. Литовець Альфон-
сас Урбанас опинився у протилежній си-
туації: він на все життя запам’ятав, як його 
відштовхнула від танка дівчина-українка 
у вишитій сорочці. Врятувала ціною свого 
життя.

За свідченнями очевидців, зранку зона 
була буквально залита кров`ю. Бранець 

Кенгіру Ілько Трофійчук свідчить: «Уся зем-
ля була залита кров`ю. На тій території, де 
щойно був табір, трупів лежало стільки, що 
не можна було йти, не ступаючи на криваве 
місиво. Отак солдати виводили під дулами 
автоматів тих небагатьох, хто залишився в 
живих. Коли пилюка сіла, в зону в`їхали са-
москиди і солдати почали вантажити на них 
розстріляних та рештки розчавлених гусени-
цями. Вивозили ховати в степ, де екскавато-
рами для цього викопали траншеї. Я бачив, як 
вантажили на самоскиди не тільки мертвих, а 
й поранених, покалічених. Їх, ще живих, за-
копували бульдозерами разом із мертвими».

Є і інші свідчення, що на території конц-
табору було викопано 300 могил, а решту 
закопали в степу. Для меншого розголосу 
після придушення повстання могили копали 
не бранці, а військові. Стверджують, що 26 
червня 1954 року загинуло від 600 до 700 
осіб.

Здавалося, що ранок того дня приніс по-
встанню остаточний програш, а жертви мар-
ними. Але Великі ГУЛАГівські повстання 
– Кенгірське було останнім з них – змусили 
змінити радянську систему. 

Історія Кенгірського повстання спростовує 
міф про те, що Україні незалежність дістала-
ся без зусиль і без крові. Кенгір – повстання 
Любові – був одним із тих історичних кроків, 
які врешті-решт привели до Незалежності. 
СРСР зруйнувала любов. Любов до Свобо-
ди.

Джерело: Права людини, ХПГ. № 17. 16-30 
червня 2015 р.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Як кохання зруйнувало 
імперію Зла

Повстання в Кенгірі – найбільше повстання в радянських концтаборах. 
Одними із його організаторів і керівників були члени ОУН та УПА.

У повстанні, що тривало 42 дні, брало участь близько 10 тисяч ув’язнених. Історія 
Кенгірського повстання – це урок того, якою потужною може бути «сила безсилих»: 

те, що спочатку видається безнадійною поразкою у довгій перспективі, обертається 
на перемогу. Хай ця повчальна розповідь про наймасштабніший спротив системі 

в ГУЛАГу відродить надію в наших серцях на мир у нашому домі 
під назвою «Україна». 
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Настала пора збору врожаю, під час якої в стані максималь-
ного навантаження працюють не тільки сільськогосподарські 
господарства, а й в повній бойовій готовності знаходяться 
працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Хліб є національним багатством України. Під час жнив усі 
свої зусилля, досвід та волю сільські трудівники направля-
ють на те, щоб зібрати врожай своєчасно і без втрат. Але біда 
в тому, що люди, зайняті виключно виробничими турботами, 
під час жнив можуть забути про дотримання правил пожеж-
ної безпеки.

За свідченням рятувальників і самих аграріїв, коли горить 
поле – це жахливе видовище, яке мало хто захоче побачити 
ще раз. Більшість працівників сільгосппідприємств розуміє, 
наскільки важливо дотримуватися правил пожежної безпеки, 
особливо під час збирання врожаю. Адже навіть іскра, недо-
палок можуть заподіяти дуже велику біду.

Вимог до хліборобів багато, але при їх виконанні є гаран-
тія, що із зерном нічого не станеться. 

Коли зернові починають дозрівати, проводиться обко-
шування і оборування країв полів, щоб чийсь незагашений 
недопалок або іскра не запалили все поле, виставляються 
таблички, які забороняють палити або розводити вогонь по-
близу полів.

Основними причинами виникнення пожеж є необережне 
поводження з вогнем, порушення правил експлуатації машин 
та агрегатів, техніки, підпали, а також випалювання стерні.

Що ж необхідно зробити, щоб не допустити втрати врожаю 
від пожеж?

У період дозрівання та збирання хліба необхідно органі-
зувати охорону хлібних масивів, не допускати розведення 
поблизу них вогнищ. Особливої уваги потребує охорона зер-
нових від пожежі під час сухої вітряної погоди, коли будь-яка 
іскра може викликати пожежу.

Тимчасові польові стани необхідно розташовувати не 
ближче 100 метрів від хлібних масивів, токів, скирт тощо. 
Майданчики польових станів оборюються смугою завширш-
ки не менше ніж 4 метри.

Безпосередньо на хлібному масиві, з якого збирається 
врожай, необхідно мати напоготові трактор та плуг на випа-
док пожежі.

У період збирання забороняється спалювати стерню, піс-
ляжнивні залишки та розводити багаття на полях. Зернотоки 
слід розміщувати від будівель та споруд не ближче 50 м, а 
від хлібних масивів – не ближче 100 м. Майданчик для току 
повинен бути очищений від рослинного покрову та обораний 
смугою завширшки не менше 4 метрів.

Стоянки туристів (автотуристів), пасіки допускається роз-
міщувати не ближче 100 метрів від хлібних масивів. Полю-
вання у хлібних масивах та поблизу них забороняється.

Державна служба з надзвичайних ситуацій ще раз звер-
тається до керівників господарств щодо необхідності приве-
дення полів, зернозбиральної техніки, об’єктів переробки та 
зберігання зерна в задовільний протипожежний стан. А також 
до всіх громадян: будьте особливо пильними у поводженні з 
вогнем біля хлібних масивів! Лише у цьому випадку можна 
сподіватись, що збирання врожаю пройде без надзвичайних 
подій.

Володимир ЗАКАЛОВ, 
начальник Чортківського районного відділу УДСНС 

України у Тернопільській області

Традиційне ставлення до маку певною мірою породжує 
неоднозначність: з одного боку, він начебто є обов`язковим 
компонентом багатьох страв, а з іншого – легкою наживою 
для наркозалежних осіб. 

Нікому не є секретом, що останніх в країні з кожним днем 
стає все більше, а основним наркотиком, що вживають нар-
комани, є опій, який вони шляхом виварювання отримують 
з рослин маку. Незважаючи на неодноразові застереження, 
попередження та нагадування співробітників міліції, по ра-
діо та на сторінках преси про відповідальність, яка тягне за 
собою кримінальну відповідальність відповідно до ст.  310 
КК України «Незаконний носів або вирощування снодійного 
маку», а також адміністративну відповідальність згідно із. ст. 
106 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
окремі мешканці нашого району нехтують ними.

Так, 8 липня ц. р. працівниками служби дільничних інспек-
торів міліції райвідділу внутрішніх справ виявлено 5 неза-
конних посівів снодійного маку, 4 з яких у с. Залісся нашого 
району, де було вилучено близько 700 рослин, та два посіви 
у Косові, де виявлено і вилучено 500 рослин.

Тому керівництво Чортківського РВ звертається до усіх жи-
телів району бути гуманними та не вирощувати рослин сно-
дійного маку, а у разі виявлення посівів звертатися до свого 
дільничного інспектора міліції або у чергову частину Чортків-
ського РВ за номером 2-12-45.

Микола ГИКАВИЙ, 
заступник начальника – начальник МГБ Чортківського 

РВ УМВС України в Тернопільській області

Міліція застерігає

Посієш мак – виростеш біду

Збережемо хліб від вогню

 Власне, спершу були відвідини токового господарства, і 
ось чому. Головний аграрій району обрав для газетного ре-
портажу це агропідприємство через те, що тут наразі, як і 
в ряді інших ПАП, тік удосконалюється й модернізується з 
«прицілом» на перспективу, що ми й угледіли на власні очі.

– Робимо міні-елеватор для господарства, – ознайомлю-
вав нас директор «Паростка» Євген Шкабар. – Це – вимоги 
часу. Існують вимоги до якості зерна, може, згодом матимемо 
доступ напряму на експорт, тож треба думати на перспекти-
ву, – деталізував. 

На току в буквальному смислі слова «кипить» будова: он 
там має бути завальна яма, далі будівельники виладновують 
пристрої під сушильний комплекс – на дрова й альтернативні 
види палива: солому, пелети (брикети). До слова, солома зі 
сої використовуватиметься як основний вид палива в процесі 
сушіння зерна (пояснення просте: тепловіддачу має високу, а 
от як органіка, аби залишати її в полі, не підходить). Он там, 
поодаль, виструнчаться циліндричні сховища для зернозбе-
рігання. 

– Є вже зерно – озимий ріпак зібрали, озимий ячмінь і го-
рох, збираємо озиму пшеницю, – розповідає директор «Паро-
стка». – Гадаю, вже десь за тиждень пропускатимемо зерно 
через очисні. Бо маємо всі види на те: завтра кран має при-

бути – монтуватиме решту конструкцій, виставлятиме зерно-
очисні машини, бункери...

Місткості елеватора сягатимуть 2 тисяч тонн, потужність – 
40-50 т/год., доробка зерна з первинного очищення на насін-
ня – у межах близько 20 тонн. Господар ще й конкретизував, 
що весь комплекс неодмінно буде підлаштовано під світові 
стандарти. Для прикладу: зерно вже на вазі завантажува-
тиметься в стандартні біг-беги, аби дістатися точної ваги і 
відповідати діючим в Європі вимогам, скажімо, з подальшим 
транспортуванням. І це – лиш один з нюансів, а їх багато.

До бесіди зі згаданим вже «прицілом» на перспективу 
стимулював і зримо означений на будові телескопічний на-
вантажувач JCB німецького виробництва, постійно «пропи-
саний» тут. «Це і кран, і ківш на зер-
но, – пояснював нам переваги такої 
недешевої, однак надто помічної в 
господарстві, котре прагне розви-
ватися, техніки начальник управ-
ління АПР. – Невеликий, мобільний, 
верткий», – додавав. 

– У нас їх два таких, – ще й до-
здивовував ошелешених газетярів 
Є.Шкабар. – Мусіли взяти два, бо 
одним не давали ради. Другий в 
полі, на міндобривах «мандрує».

Слово за словом – і ми прочули 
ще про одну «обновку» – не так 
давно придбану господарством 
рядкову сівалку Mzuri англійського 
виробництва, котра уможливлює 
обробіток грунту «методом зебри», 
тобто смугоподібно, не пошкоджу-
ючи його структуру в цілому. Вияв-

ляється, придбана «Паростком» – всього-навсього четверта 
в Україні. Навіщо це? Теж з огляду на перспективу. Як викрис-
талізувалося у їх подальшій, всуціль структурованій бесіді 
з головним аграрієм І.Заболотним, турботу про прикладну 
культуру землеробства не відкладеш на «потім». «Гадаю, ми 
вже доходимо до такого рівня, коли люди запитають, де та 
оцінка землі, за якою ти взяв її у нас, і яку маєш віддати», – 
резонно розмірковував директор ПАП. 

А відтак був жнивний лан, Аеродром, як іменується в народі 
це поле (бо там, мовляв, у час війни сідали літаки). Поодаль 
за ним стелиться поле За замком (виявляється, і замок тут 

колись був!). На час наших відвідин, позавчора, з цієї площі 
вже було намолочено понад 400 тонн збіжжя. 750-метровою 
загінкою повздовжки, подрібнюючи й розсіваючи стернею со-
лому, плив степовий «корабель» – комбайн Case, іменований 
механізаторами не інакше, як «американець», проте увінча-
ний переможним українським прапорцем. У кабіні – два Во-
лодимири: Канон та Іванський, комбайнер та його помічник, 
обидва молоді й енергійні. Якраз підоспів у черговий рейс 
«поле-тік» на своєму ЗИЛі водій Мирослав Хрін, і в його кузов 
пружно вдарив струмінь стиглого зерна. Направду найблаго-
датніша мить! Й одразу немов розчинилося все у цьому ви-
диві й у цих пахощах хліба...

Види на врожай хороші – такі попередні прогнози обидвох 
наших візаві. І хоч вал, з усього видно, очікується нижчий,  
однак у виграші класність зерна. У «Паростку», що обробляє 
землі в Шманьківцях, Швайківцях і вже в Пастушому, мають 
намір зібрати до 5 тисяч тонн зернових – разом з кукурудзою 
та пізніми культурами. Загалом в районі за сприятливої по-
годи ранні зернові будуть зібрані до двох тижнів часу – така 
думка начальника управління АПР.

Анна БЛАЖЕНКО,
Наталія КУХТА, 

студентка факультету журналістики Львівського 
національного університету ім. І.Франка

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Трудом і творчістю, людським гарячим потом 
він пахне солодко, як пахнуть медом соти...»
Те означення хліба – достоту про жнива. Запах зерна, «замішаний» на диханні поля й жаркого липневого вітру, 
ми «упіймали» на 96-гектарній площі озимої пшениці за Шманьківцями. До такого чуттєвого, найсвятішого 

в хліборобській праці моменту стимулював словом начальник управління агропромислового розвитку РДА 
Іван Заболотний – адже ми разом, однією «бригадою», загостили до ПАП «Паросток».
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Трибуна депутата

Проща

В час літніх відпусток та відпочинку депутат заявив, що за-
раз головне «навести лад і спокій в Україні». Дбаючи про долю 
нашої держави, він поїхав до Матері Божої просити заступни-
цтва та захисту для всіх наших воїнів, які виконують святий 
обов’язок – захищають Батьківщину. Під час прощі відбулась 
панахида за Героїв Небесної Сотні, яку очолив Глава УГКЦ. 
Блаженніший Святослав освятив каплицю-пам’ятник на честь 
загиблих воїнів, яка будується за підтримки місцевої влади. 
«Каплиця-пам’ятник символізує усіх воїнів АТО та невинно 
вбитих патріотів, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні 
разом з побратимами ми вирушаємо на передову, щоб під-
тримати бойовий дух наших захисників», – сказав Олег Барна. 
Народний депутат в черговий раз із побратимами їде в зону 
АТО, зібравши всі необхідні речі, одяг, їжу. Олег Барна виконав 
прохання наших бійців і везе їм те, що обіцяв – тепловізор, 
бінокль та автомобіль. 

За його словами, мета поїздки – відвідування наших воїнів, 
розмова з командирами частин, щоб побачити, як живуть за-
хисники, почути проблеми, пропозиції щодо покращення ма-
теріального і бойового забезпечення підрозділів в зоні АТО. 

Олег Барна висловив від себе та своїх побратимів із 128-ї 

бригади, котрим везе допомогу, вдячність усім доброчинцям, 
що долучились до спорядження допомоги: підприємцям Пе-
тру Кобелі, Богдану Морозку, Віталію Калашнікову, керівнику 
районного осередку партії «Солідарність» Василю Вислоцько-

му, своїм помічникам – Ігорю Красовському, Олександру Сте-
повому, який представляє ГО «Самооборона Борщівщини», 
голові Заліщицької райдержадміністрації Борису Шепітку, усім 
майстрам, які займались ремонтом та доукомплектуванням 
автомобіля. Голова Тернопільської ОДА Степан Барна разом 
з народними депутатами Тарасом Юриком та Олегом Барною 
висловили подяку депутатам партії «Солідарність», які виді-
лили кошти на запчастини та ремонт автомобіля. Підприємець 
Петро Кобеля надав необхідні запчастини, а ремонтні роботи 
авто безкоштовно здійснила СТО «Автотехсервіс» в м. Чорт-
ків за підтримки підприємця Віталія Калашнікова. ДП «Чортків-
ське лісове господарство» допомогло заправити пальним три 
транспортні засоби для поїздки в АТО. Богдан Морозко надав 
продукти і транспорт, Борис Шепітко передав бійцяв велику 
кількість м’яса та продуктів. Олександр Степовий та Ігор Кра-
совський займались організацією збору продуктів, передали 
пристрій для здійснення ремонту автотехніки на передовій, 
що дасть змогу піднімати важкі двигуни. Голова Заліщицької 
райдержадміністрації Борис Шепітко та голова ГО «Самообо-
рона Борщівщини» Олександр Степовий не сидять у своїх ка-
бінетах, а відвідують наших бійців на фронті. Саме таким має 
бути справжній керівник, який вболіває за своїх земляків, – так 
зазначив Олег Барна. 

Політик запевнив, що з Божою ласкою та нашою підтримкою 
народ український переможе!

Прес-служба народного депутата О.Барни
Фото Ігоря КРОЧАКА

Цьогорічна проща у Зарваниці була присвя-
чена 150-річчю від дня народження митропо-
лита Андрея Шептицького. Напередодні, 18 
липня, Папа Франциск підписав декрет, яким 
усьому світові проголосив геройські чесноти 
митрополита Андрея Шептицького. Відсьогод-
ні вся Вселенська Церква називає його пра-
ведним. А це особливо відрадно для українців, 
адже, як проголосив Блаженніший Святослав: 
«Він усе своє життя працював над єдністю 
всередині українського народу, який тоді був 
поділений кордонами між різними імперіями. 
Працював і молився над єдністю Української 
Церкви, бо був переконаний, що без церковної 
єдності годі здобути нам суспільну єдність. Він 
закликав своїх людей до геройських чеснот, які 
сам утілював у своєму житті. Закликав їх бути 
святими, бо лише тоді вони зможуть бути до-
брими громадянами і відповідальними будів-
никами своєї держави. Але найбільше він учив 
людей вірити в Бога». 

Парафіяни УГКЦ поофірували також свої мо-
литви для встановлення миру в Україні. Помо-
литися за спокій у державі до Зарваниці прибу-
ли сотні тисяч вірних. Серед них немалу частку 
складали і наші земляки, котрі, організовані 
парохами місцевих церков, хто – пішки, хто – 
автомобілями, а дехто – велосипедами, поспі-
шили до святого місця. Чортківчани гуртува-
лися для походу на спільну прощу біля церкви 
Вознесіння Господнього та катедри Верховних 
Апостолів Петра і Павла. Як розповів декан м. 
Чорткова отець Андрій Мельник, з Білобожни-
ці, об’єднавши вірних з Чорткова, Ридодубів, 
Білобожниці, вирушили у спільну подорож до 
відпустового місця близько 60 прочан. Згодом 
до них доєдналася громада із Росохача й уже 
сотнею голосів славили Бога у молитвах та 
християнських піснях по дорозі до Зарваниці. 

Священик Андрій Лемчук повідомив, що від 
собору організовано йшли пішки 63 парафі-
ян та ще 45 осіб приїхали до Зарваниці авто-
бусом. За свідченнями о. Ігоря Лесюка, із сіл 
Улашківці та Заболотівка пішою ходою подоро-
жували на відпуст 46 селян.

Опікун комісії у справах молоді при Бучаць-
кій єпархії о. Мар`ян Лемчук розповів читачам 
районки, що хлопці й дівчата Чортківщини так 
само поспішали до Зарваниці, щоб помолитися 
за мир в Україні. Враженнями поділилася Оле-

ся Вовк, голова молодіжної спільноти «Світло 
життя» при парафії Вознесіння Господнього у 
м. Чортків:

– 19 липня, у неділю, Всеукраїнська та мо-
лодіжна проща до Зарваниці зібрала десятки 
тисяч прочан з усієї України. Чортківчани та-
кож із вірою та молитвою в серці прямували 
до відпустового місця. Кожен міг обрати для 
себе зручний варіант подорожі. Близько семи 
десятків людей вирушали 17 липня з кате-
дрального собору Верховних Апостолів Петра 
і Павла. Наступного дня, за іншим маршрутом, 
вирушала група з храму Вознесіння Господ-
нього. Серед піших паломників були люди з 
багаторічним «стажем», а також ті, хто йшли 
вперше. Активну участь у прощі взяла парафі-
яльна молодіжна спільнота «Світло Життя», із 
Вознесенської церкви. Очолили процесію оо. 
Андрій Мельник та Мар’ян Лемчук. Дорогою 
долучалися прочани з Росохача, Білобожниці, 
Ридодубів, Косова та інших сіл. Мешканці сіл 
радо вітали паломників та пригощали їх соло-
дощами, печивом, але, оскільки погода була 
спекотною, то найбільше смакувала холодна 
вода. Дорога була важкою, та сил додавала 
спільна молитва, християнська пісня, дружня 
підтримка. Коли на горизонті з’явився купол 
собору Зарваницької Матері Божої, мимоволі 
на очі набігали сльози радості, забувалися всі 
болі та виснаження, хотілося молитися та дя-
кувати Матінці Божій за Її опіку. 

Цьогоріч проща присвячена святкуванню 
150-річчя з дня народження митрополита Ан-
дрея Шептицького та молитві за мир в Україні. 
Як і щороку, відбулася зустріч Блаженнішого 
Святослава з молоддю на площі біля парафі-
яльного храму Зарваниці. Приємною частиною 
зустрічі стала звістка Глави УКГЦ про визнання 
митрополита Андрея Шептицького Праведни-
ком світу. Далі прочани могли взяти участь у 
відкритті благодійної виставки-продажу кар-
тин, Святій Літургії, поході зі свічками до чудот-
ворного місця, молебні до Богородиці, панахи-
ді біля меморіалу Небесної Сотні, духовному 
концерті. У неділю Зарваниця продовжувала 
зустрічати нових прочан, які йшли і їхали зві-
дусіль до Маріїнського центру. Увінчала про-
щу Архиєрейська Свята Літургія, яку очолив 
Глава УКГЦ Святослав Шевчук, та освячення 
каплиці-пам’ятника на честь героїв Небесної 

Сотні і воїнів, котрі загинули під час АТО, яку 
також освятив Блаженніший Святослав.

Прочани з чистими серцями та надією на 
краще майбутнє для своєї країни поверталися 
додому. Вони подолали важкий шлях до чудот-
ворного місця не для того, щоб знайти іншого 
Ісуса, а щоб відновити свої серця.

Водночас 18-19 липня на території Марій-
ського духовного центру «Зарваниця» відбув-
ся І Всеукраїнський форум мирянських органі-
зацій, гаслом якого були слова Христа: «Ідіть і 
ви в Мій виноградник». Представники 25 спіль-
нот від різних єпархій УГКЦ продемонстрували 
свою діяльність та поділилися досвідом слу-
жіння й ініціативами. Активними учасниками 
форуму були і мешканці Чортківщини. Про це 
повідав нам отець Іван Микитюк, котрий є на-
ставником християнського руху «Подружні зу-
стрічі»:

– У Форумі спільнот нашої Церкви брали 
участь і спільноти Бучацької єпархії, як «Ляш-
Ковчег» (для духовної підтримки осіб з особли-
вими потребами), «Матері молитви», молодіж-
ні спільноти, рух «Подружні зустрічі» й ін. Хочу 
сказати, що отаких гуртувань за потребами, 
інтересами при Церкві діє багато, але, в силу 
різних обставин (чи то навіть територіальної 
віддаленості), вони не мають можливостей 
для спілкування, у своїй діяльності майже не 
перетинаються. Тому й було організовано та-
кий форум, щоб показати всю глибину і красу, 
яка є в нашій Церкві. Це був такий об’єднавчий 
момент для учасників спільнот, а ще – щоб по-
казати, як різнопланово Церква працює зі сво-
їми парафіянами. 

Сім`ї з Чорткова, Тернополя, Львова, які вхо-
дять в «Подружні зустрічі», придумали такий 
свій вклад у спільну справу: цілу ніч напере-
додні пекли печиво і в неділю вісім значного 
розміру ящиків солодкої випічки пропонували 
безкоштовно прочанам. Хто мав змогу – від-
дячував пожертвою на проведення реколекцій 
для бідних людей. Адже, як сказав Папа Іван-
Павло ІІ, теперішній святий, «Сім`я є дорогою 
Церкви». Тому Церква старається бути доброю 
матір`ю для вірних, допомагаючи їм навіть у 
налагодженні якісних стосунків. 

Наші спілчани спільно зі всіма щиро моли-
лися за мир в Україні. Зрештою, мир потрібно 
творити на кожному місці, навколо себе: у сім`ї, 
на роботі і т. д. Мир – то така домінанта, яка 
живиться чистими серцями і через них поши-
рюється надовкруг.

Так само за мир в Україні склали офіру перед 
Богородицею своєю веломандрівкою учасники 
міжнародного паломництва «Зарваниця – Чен-
стохова – Зарваниця». Організатором вело-
мандрівки в ім`я миру є польський священик 
із м. Борщів о. Гжегож Гарвол. Паломництво 
проходить під гаслом «Царице миру, молися 
за нас». У ньому беруть участь люди з Терно-
пільщини, Львівщини, Хмельниччини та Івано-
Франківщини. Через соцмережу Фейсбук ми 
поспілкувалися із представником Чортківщини 
у цій веломандрівці Олексієм Гускою:

–  Ми вирушили у початковий пункт нашої 
подорожі – Зарваницю – ще в суботу, 18 лип-
ня, щоб разом з іншими вірянами взяти участь 
в Архиєрейській Літургії. Там же почекали на 
співучасників паломництва та вирушили у на-
прямку Львова. За день у нас заплановано до-
лати 100 км. У перший день вдалося доїхати 
до околиць Львова (160 км), де й заночували. 
Загалом – близько 1500 км. На даний момент 
мій одометр показує 463,5 км з Чорткова. За-
втра зранку переїзд до Кракова (приблизно 111 
км), де в нас буде багато вільного часу і ночівля 
в центрі міста. Зараз ночуємо в школі містечка 
Подґродзє. Директор місцевої школи настіль-
ки був вражений нами й польовою кухнею, 
що «запалився» наступного року їхати з нами 
з України, а за деякий час привіз нам повний 
багажник різноманітного харчу: бананів, яблук, 
ковбас, шинки, солодкої та мінеральної води (6 
блоків). 

У Кракові до нас приєднається група вело-
сипедистів із велоклубу «Jednoślad» (Добро-
дзєнь, Польща, місто-побратим Чорткова). По-
вернутися до Зарваниці плануємо до 1 серпня. 
Під час паломництва будемо молитися за мир 
в Україні та у світі. 

Оксана СВИСТУН
Фото Олексія ГУСКИ, о. Мар̀ яна ЛЕМЧУКА 

та із сайту Бучацької єпархії УГКЦ

Олег Барна помолився за мир у Зарваниці 
і вирушив з побратимами на Схід

Після завершення сесійного тижня у Верховній Раді України народний депутат Олег Барна 
поїхав на Всеукраїнську прощу до Зарваниці, а звідти – на передову. 

Сотні тисяч прочан молилися 
за мир у Зарваниці

Минулими вихідними відбулася Всеукраїнська проща до відпустового місця, 
що у сусідньому Теребовлянському районі, – Зарваниці. 19 липня вона завершилася 
Архиєрейською Божественною Літургією, яку очолив Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ. Як повідомляє сайт Бучацької єпархії УГКЦ, у Богослужінні 

взяли участь архиєреї УГКЦ, близько 300 священиків, представники влади і десятки 
тисяч паломників з різних куточків України та з-за кордону. На паломництво прибули 

Апостольський Нунцій в Україні Архиєпископ Томас Едвард Галліксон, Президент 
Папської агенції KNEWA Монсеньйор Джон Козар (John Kozar) та особистий посланець 

Патріарха Венеції (Італія) Франческо Моральї (Francesco Moraglia), Єпископський 
Вікарій Венеціанського Патріархату Монсеньйор Діно Пістолато (Dino Pistolato), 

які від імені Церков Канади, США та Італії висловили слова підтримки та 
солідарності з українським народом.
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По правді кажучи, автору цих ряд-
ків ближче до душі його історична на-
зва – Липники, що походить від імені 
невеличкого хутірця, звідки починало 
розбудовуватися селище цукроварів. 

Хтозна, можливо, в плині часу, в руслі 
перейменування назв, що дісталися 
нам у насліддя від радянщини (уже 
прийнято відповідний закон), дійдуть 
руки й до перейменування нашого ро-
бітничого селища. (Хоча Заводське усе 
ж не якесь там Ленінське чи Жовтневе). 
Тим більше, коли воно має небезпід-
ставні амбіції у майбутньому стати цен-
тром громади для навколишніх сіл. Та 
цього святкового дня заводчанам було 
ніколи тим перейматися. Усі вони – як 
ті, хто стояв біля витоків заводу і роз-
будови селища, так і ті, що вже наро-
дилися в ньому, поспішали на святкове 
дійство до місцевого осердя культури, 
найбільша в районі зала якого не могла 
вмістити люду.

З благословення місцевих парохів – 
отців Антонія і Володимира розпочало-
ся це величне дійство, що розтягнулося 
на кілька годин, аби засяяти яскравими 
талантами селища та його гостей. Хви-
линою мовчання вшанували пам’ять 
полеглих за волю України, поіменно на-
звавши імена тих односельчан, що нині 
боронять рідний край від агресора на 
сході країни. Від імені районної влади 
вітальне слово мав перший заступник 
голови райдержадміністрації Валерій 
Запухляк. Своїх односельців тепло і 
щиро вітала виконуюча обов’язки се-
лищного голови Людмила Павлінська 

– власне завдяки кипучій енергії цієї 
миловидної жінки й було організовано 
на належному рівні це свято. Гарячими 
оплесками зустрів зал появу першого 
директора цукрозаводу Владислава 

С е л і т б о в с ь к о г о , 
під керівництвом 
котрого було пу-
щено не одне по-
тужне підприєм-
ство цукроваріння. 
Він побажав своїм 
колишнім одно-
сельчанам, аби 
знову завирувало 
наповну життя ро-
бітничого селища, 
як і тоді, наприкінці 
70-х – початку 80-х.

П е р е к а з у в а т и 
програму концерту 
немає сенсу, адже 
вона уміщала до 
півсотні номерів 
– вокальних, тан-
цювальних тощо. 
Його родзинкою 
стала поява на сце-

ні переможця всеукраїнського конкурсу 
«Голос. Діти» Ромчика Сасанчина, що 

виконав ряд улюблених усіма пісень 
спочатку у залі, а згодом й на свіжому 
повітрі, де продовжилося дійство. Опіс-
ля свою концертну програму предста-
вила відома співачка з Тернополя Надія 
Гураль. Неймовірно припав до вподоби 
заводчанам влаштований парад дитя-
чих візків, де перемогу здобув Данил-
ко Павлюх (візок у формі грейдера з 
промовистим написом «Які ями, такі й 
візки»). Кожен учасник отримав у пода-
рунок набір вологих серветок, а пере-
можці – іграшки. Поки діти розважалися 

на різних атракціонах та каруселях, до-
рослі, втамовуючи спрагу прохолодни-
ми напоями, смакуючи рум`янобокими 
свіжоприготовленими на вогні м`ясними 
стравами, переглядали концертне дій-
ство, яке увінчалося запаленням ватри, 
навіть не думаючи розходитись по до-
мівках. А тривала забава, як нам роз-
повідали, десь аж до третьої ночі – мо-
лодь витанцьовувала під музику гурту 
«Від суботи до суботи». 

Загалом День селища прийшовся 
усім до вподоби, зізналася нам в. о. 
його голови Людмила Павлінська, і це, 
каже, вже добре, адже подібні масові 
заходи згуртовують людей як стар-
шого віку, так і молодь, спонукають їх 
докладатися до розвою селища, щоб 
воно ставало ще кращим і комфортним 
для життя. Принагідно просила через 
газету висловити вдячність усім, хто 
доклався до його проведення. Насам-
перед депутатам селищної ради, осо-
бисто Аллі Котюк, Марії Паньків, Ігорю 
Томашевському, Андрію Павлюху, Ірині 
Соробей, Вірі Стадник, підприємцям 
селища, колективам дитячого садочка 
«Казка», КП «Заводське-2010» і ПП «За-
водське-2009», головам ОСББ, ведучій 
концертної програми Оксані Савіцькій, 
директору селищного будинку культури 
Галині Баньківській і всім-всім учасни-
кам художньої самодіяльності, й за-
певнила, що наступного року іменини 
селища будуть ще більш цікавими. Що 
ж, приїдемо і подивимось.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора та Ірини СОРОБЕЙ 

Гуляло Заводське, гуділи Липники
Насиченою концертною програмою, різними розважальними конкурсами, розвагами для малечі і смачними 

наїдками для дорослих, коротше кажучи, «з розмахом» відзначив минулої неділі своє 34-річчя наймолодший 
населений пункт на Чортківщині – селище Заводське.

Під патронатом святого Юрія
Перший камінь під цей храм у Шманьківчиках, котрому бачить-

ся доля вже зовсім-зовсім скоро стали наймолодшим на Чорт-
ківщині, закладено на початку березня 2012 року. І ось він вже 
стоїть – на перехресті автотраси, що простує на сусідні Колиндя-
ни, та гостинця, що звертає на Шманьківці. «Вже й поштукатуре-
но, днями забрали риштовку», – радісно ділиться почуваннями 
Шманьківчицький сільський голова Віталій Гіль. Церква, здаєть-
ся, аж сяє до сонця не лише куполом в українському національ-
ному синьо-жовтому обрамленні, а й випромінюваною теплотою 

рук будівничих та відчутною на видиво жертовністю як членства 
греко-католицької громади села, котра будує храм, так і всіх не-
байдужих селян, краян (бо тут закладені й збірки від сусідніх сіл). 
Найбільше, чого нині потребує храм, як стверджує війт, то це – 
престіл. Принагідно і звертається до всіх, у кого чутливе серце 
і хто здатен стати меценатом. Його ім`я, каже, вдячні віряни уві-
ковічнять на тім престолі.

Шістнадцяте літо «Любистка»
Цими липневими днями означилось 15-річчя народного аматор-

ського чоловічого ансамблю лемківської пісні «Любисток» с. Ягіль-
ниця, яким керує Руслан Букалюк. Під зеленими шатами амфітеа-
тру побіля адмінбудинку сільської ради та народного музею села 

ювілянтів щиро й сердечно вітали представники сільської влади, 
всі присутні, а також побратими й посестри по мистецькому цеху 
– товариство народного аматорського хору «Заграва» під орудою 
Михайла Пуляка та жіночого ансамблю «Перевесло» зі сусідньої 
Шульганівки (керівник Ганна Прондюк). Довго не вщухали овації, 
не розходились глядачі. Теплі й щирі слова линули на адресу ор-
ганізатора й творця колективу-ювілянта – заслуженого працівни-
ка культури України Степана Бубернака.

І мукає, і рохкає, бо – наше
Племпідприємство, що 

«прописане» у Шманьківчи-
ках, за словами начальника 
управління АПР РДА Івана 
Заболотного, як і колись, 
продовжує тримати руку на 
пульсі племіннної роботи з 
метою поліпшення розвитку 
тваринницької галузі району. 
Хоча ціла низка агропідпри-
ємств наразі поосібно пред-
метно займається цим про-
філем господарювання. На часі два ПАП – «Дзвін» та «Обрій» 
утримують ВРХ. А свинарство у «фаворі» ще 12-ти господарств. 
Є й поміж них найпотужніші, як от ПАП «Фортуна», де функціонує 
свинокомплекс на 8 тис. голів. Той же «Обрій», як і «Дзвін», а ще 
«Полівці», утримують по тисячі голів та більше. Є й такі, як про-
коментував І.Заболотний, що мають від сотні до трьохста голів 
– для продажу населення, а також забезпечення господарських 
потреб своїх господарств.

«Ручний» бузьок
Гадаєте, не буває таких? 

От і помиляєтесь. Бо якраз 
на таке диво ми й натрапили 
у Шманьківцях. Ні для кого 
не дивина, що на жнивному 
лані цих птахів з виключно 
українською ознакою можна 
уздріти досхочу. А дорогою з 
поля директор тамтешнього 
ПАП «Паросток» Євген Шка-
бар якраз і повідав: в господі 
місцевого ветеринарного лі-
каря Івана Підкови вже років 
три-чотири мешкає всуціль 

приручений бузьок. Його підгодовував, було, на ставі, як і зазви-
чай його «побратимів», Шманьківський війт Мирослав Човник. 
Відтак п. Іван забрав бузька додому – на якийсь час. Той пере-
зимував – і зостався. Вже нікуди не відлітає. Полюбляє щоранку 
завітати на сусідній тік.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.20 Казки Лiрника Сашка 
09.35 Мультфiльм 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
11.55 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою» 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.15 Вiкно в Америку 
13.40, 20.00 Про головне 
15.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
15.55 Х/ф «Владика Андрей» (1) 
18.15 Час-Ч 
18.50, 21.40 З перших вуст 
19.00 Дорогi депутати 
19.30 Перша шпальта 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.00 «Просто шоу» 
06.25 «Українськi сенсацiї» 
07.25, 07.40 «Маша i ведмiдь» 
07.50, 19.30 «ТСН» 
08.45 «Мiняю жiнку 8» 
10.00 «Чотири весiлля 4» 
11.10 Т/с «Асi» 
13.15, 13.50, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» 
20.15 Т/с «Свати 4» 
21.20 Т/с «Завтра буде 
завтра» 
23.30 Мелодрама «Просто 
Райт» (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок 
з Iнтером» 
09.10 Т/с «Янгол в серцi» 
13.15 «Судовi справи» 
14.00 Молебень на 
Володимирськiй горi. 
Пряма трансляцiя 
15.00 «Сiмейний суд» 
15.45 «Чекай на мене» 
17.50 «Новини» 
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.50 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 2: Повернення 
Сандри» (2) 
22.50 Т/с «Перше кохання» 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Менi тринадцятий 
минало...» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Мамина доля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Смакота» 
18.00 «Як на духу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 

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

07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.30, 08.40 Здоров’я 
07.35, 23.30 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.55 Як ваше здоров’я? 
12.35 Нотатки на глобусi 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.30 Святкове богослужiння бiля 
пам’ятника князю Володимиру 
15.30 Вiйна i мир 
16.15 Книга ua 
16.40 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.20 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
18.50 Спецпроект 
до 150-рiччя вiд дня 
народження Андрея 
Шептицького 
20.00 Про головне 
21.40 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Тепло. Ua 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.00 «Повернiть менi красу» 
07.10, 07.25 «Маша i ведмiдь» 
07.35, 19.30 «ТСН» 
08.30, 01.30 «Мiняю жiнку 8» 
09.40 «Чотири весiлля 2» 
10.50 Т/с «Асi» 
12.40, 20.15 Т/с «Свати 4» 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» 
21.20 Т/с «Завтра буде 
завтра» 
23.30 Комедiя «Рамона i 
Бiзус» 

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.50 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.40, 14.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Хатня робiтниця» 
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.50 Т/с «Шлюб за заповiтом 2: 
Повернення Сандри». (2) 
00.40 Т/с «Зцiлення любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
10.50, 16.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 Д/ф «Майстри 
великої родини» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 «Пiд дубом 
столiтнiм» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Наодинцi з усiма» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Любов гетьмана» 
17.30 «Генiї першого роду» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 «Мандри» 
19.30 «Актуально» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 ТНМК & МАСО 
Слобожанський 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Кришталевий камiнь» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
«Євромакс» 
20.30 Маестро моди 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Закон сили» (2) 

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 15.30, 16.20 Т/с 
«Вчора закiнчилася вiйна» 
11.50, 13.10 Т/с «Комiсар 
Рекс» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.45, 22.20 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 
23.20 Х/ф «Смертельна 
зброя-2» (2) 

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.25, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.10 «Зiркове життя. 
Врятованi дiтьми» 
09.05 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.00 «Холостяк 5» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 07.05 Kids’ Time 
05.43 М/с «Сiльвестр i 
Твiттi» 
07.10 Т/с «Друзi» 
10.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Щасливi разом» 
17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.20 Т/с «СашаТаня». (2) 
22.55 Т/с «Молодiжка». (2) 
01.35 Х/ф «Тiнь» 

2+2
06.00 Мульти. 
Мультфiльми 
06.30 «Нове Божевiльне 
вiдео по-українськи» 
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62» 
09.10, 23.50 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.30 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi 
iмперiї» 
12.10 Х/ф «Категорiя 8». 
Друга частина 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
15.50, 20.20 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
16.50 «Вiдеобiмба» 
17.25 «6 кадрiв» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
21.20 Х/ф «Робокоп: 
Воскресiння» 
00.20 Х/ф «Шiсть куль» 
02.30 Х/ф «Кам’яна душа» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25 Тепло. Ua 
07.40, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Як це? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.50 Свiтло 
11.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Надвечiр’я 
16.30 Д/с «Замки Європи» 
17.20 Український корт 
17.50 Зроблено в Європi 
18.50 Т/с «Новели Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Iнтерв’ю Директора 
Свiтового банку у справах 
України, Бiлорусi та 
Молдови Чiмяо Фан 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.10, 07.25 «Маша i ведмiдь» 
07.35, 19.30 «ТСН» 
08.30 «Мiняю жiнку 8» 
09.45 «Чотири весiлля 2» 
10.50 Т/с «Асi» 
12.40 Т/с «Свати 4» 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» 
20.15 Т/с «Свати 5» 
21.20 Т/с «Завтра буде завтра» 
23.30 Драма «Мене звуть Хан» 

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.50 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.40, 14.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Хатня робiтниця» 
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.50 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 2: Повернення 
Сандри». (2) 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Випробуй на собi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Постатi» 
14.00 «Дива цивiлiзацiї» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Вони прославили 
наш край» 
18.00 «Влада таланту» 
18.45 «До народних 
джерел» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
«Євромакс» 
08.00 Маестро моди 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 

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

ICTV
07.40, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05, 01.45 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро»-2» 
12.05, 13.10, 03.25 Т/с 
«Стрiла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.20 Х/ф «Ейр Америка» 
16.50 Х/ф «Вiчно молодий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.15 Х/ф «Той, хто знову 
виганяє» (2) 

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.50 «Зiркове життя. 
Обманути зiрку» 
08.50 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник» 
10.45 «Холостяк 5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна в 16» 
23.45 «Дочки-матерi» 
00.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 Т/с «Друзi» 
10.05 Х/ф «Принц Велiант» 
11.55 Т/с «Щасливi разом» 
19.00 Весiльнi битви 
20.25 Х/ф «Весiлля за 
обмiном». (2) 
22.15 Т/с «Молодiжка». (2) 
01.10 Х/ф «Конан-варвар». (2) 
03.10 Служба розшуку 
дiтей 
03.15 Ютьюбiнськ 
04.00 Зона ночi 
05.35 25-й кадр 

2+2
08.00 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-4» 
12.00 Х/ф «Вiрний пострiл» 
14.10 «Вайпаут» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
18.50, 23.50 «Люстратор 
7.62» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
21.20 Х/ф «Закон 
доблестi» 
00.00 Т/с «Секта» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Трансляцiя заходiв 
з нагоди Дня Хрещення 
Київської Русi-України 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.30 Про головне 
14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
15.30 Фольк-music 
16.35 Подорожнi 
17.35 Перша студiя 
18.50, 21.40 З перших вуст 
19.00 Трансляцiя Святкового 
богослужiння бiля 
пам’ятника хрестителю Русi 
рiвноапостольному князю 
Володимиру 
20.30 Першi на Першому 
(Євроiгри) 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.00 «Iнспектор Фреймут» 
07.15, 07.30 «Маша i 
ведмiдь» 
07.40, 19.30 «ТСН» 
08.35 «Мiняю жiнку 8» 
09.45 «Чотири весiлля 4» 
10.50 Т/с «Асi» 
12.40, 20.15 Т/с «Свати 4» 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» 
21.20 Т/с «Завтра буде 
завтра» 
23.30 Мелодрама 
«Родинне весiлля». (2) 

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
07.00, 08.00, 17.50 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
Iнтером» 
09.00 Божественна лiтургiя 
в Свято-Успенськiй Києво-
Печерськiй Лаврi 
11.00 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Хатня 
робiтниця» 
18.05, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.50 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 2: Повернення 
Сандри». (2) 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Ми українськi» 
14.00 Д/ф «Майстри 
великої родини» 
14.30 «Азбука смаку» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Пiлiгрим» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «У свiтi 
незвичайного» 
17.30 «Почерк долi» 
18.00 «Воїни миру» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
18.45 «Край, в якому я 
живу» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Одна 
чашка кави» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Дорога» (2) 

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 15.30, 16.20 Т/с 
«Вчора закiнчилася вiйна» 
11.50, 13.10 Т/с «Стрiла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.45, 22.20 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 
23.20 Х/ф «Смертельна 
зброя» (2) 

СТБ
06.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя. 
Зорянi байстрюки» 
09.45 «Зiркове життя. Я 
люблю тебе до слiз...» 
10.35 «Таємницi 
Х-Фактора. Життя як 
D-версiя» 
11.20 «Холостяк 5» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 07.05 Kids’ Time 
05.45 М/с «Сiльвестр i 
Твiттi» 
07.10 Т/с «Друзi» 
10.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
няня» 
17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с «СашаТаня». (2) 
22.15 Т/с «Молодiжка». (2) 
01.05 Х/ф «Принц Єгипту». (2) 

2+2
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 19.20 
«Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.25 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Категорiя 8». 
Перша частина 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.50, 20.20 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
16.50 «Вiдеобiмба» 
17.25 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Викрадення» 
23.50 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
00.20 Х/ф «Драконовi оси» 
02.00 Х/ф «Все перемагає 
любов» 

Відділ освіти Чортківської районної дер-
жавної адміністрації висловлює щирі спів-
чуття голові Чортківської районної держад-
міністрації Михайлу Федоровичу Сташківу з 

приводу непоправної втрати – смерті його батька 
Федора Франковича.

  Розділяємо гіркоту, біль і смуток. Хай світлою 
і незабутньою буде пам’ять про найдорожчу лю-
дину.
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.30, 08.25 Вiд першої 
особи 
07.30, 08.40 Здоров’я 
07.35, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Школа Мерi Поппiнс 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» (1) 
10.50 Вiра. Надiя. Любов 
12.00 Дорогi депутати 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Спогади 
16.00 Театральнi сезони 
16.30 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 
16.55 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
18.00 Першi на Першому 
(Євроiгри) 
18.50 Т/с «Новели Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.10 «Територiя обману 2» 
07.10, 07.25 «Маша i ведмiдь» 
07.35, 19.30 «ТСН» 
08.30 «Мiняю жiнку 8» 
09.40 «Чотири весiлля 2» 
10.50 Т/с «Асi» 
12.40 Т/с «Свати 5» 
13.45, 14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» 
20.20 «Мультибарбара 2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ» 
23.10 «Свiтське життя» 
00.10 Трилер 
«Пограбування казино» (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.00 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Хатня робiтниця» 
18.05 «Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.50 Х/ф «Я чекатиму 
тебе завжди» 
00.35 Т/с «Картковий 
будиночок 2» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Iз криницi роду» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Думки вголос» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Гурт «Рiка життя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Любов Сонцепоклонника» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «Актуально» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства.Iнфо» 
08.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма «Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Джованнi 
Фальконе» 
17.30 Програма «Гаджет Time» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Без тями вiд 
кохання» (2) 

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 15.30, 16.20 Т/с 
«Вчора закiнчилася вiйна» 
11.50, 13.10, 03.15 Т/с 
«Комiсар Рекс» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 
23.20 Х/ф «Смертельна 
зброя-4» (2) 

СТБ
06.50 Х/ф «Господар тайги» 
08.35 Х/ф «Трактир на 
П’ятницькiй» 
10.15 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 Х/ф «Доглядальниця» 
22.35 Х/ф «Iнше обличчя» 
00.30 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 Серця трьох 2 
17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Т/с «СашаТаня». (2) 
21.00 Х/ф «Дуже 
небезпечна штучка» 
22.45 Т/с «Молодiжка». (2) 
01.25 Х/ф «Чесна гра» 

2+2
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62» 
09.10 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.30 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Видалити». 
Друга частина 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.50 Т/с «Таксi: Бруклiн» 
16.50 «Вiдеобiмба» 
17.25 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «Повiтряний 
мисливець» 
21.20 Х/ф «Правдива брехня» 
00.15 Х/ф «Спорт майбутнього» 
02.05 Х/ф «Бравi хлопцi» 

УТ-1
06.00, 07.00 Пiдсумки 
06.25 У просторi буття 
07.25 На слуху 
07.50 Вертикаль влади 
08.20 АгроЕра. Пiдсумки 
08.35, 00.05 
Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.30 Мультфiльм 
10.00 Зроблено в Європi 
10.30 Книга ua 
10.55 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
12.10 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя 
12.20 Д/ф «Клуб пригод» 
13.00 Свiтло 
13.40 Д/с «Замки Європи» 
14.30 Х/ф «Жахливий Генрi» (1) 
16.05 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.00 Чоловiчий клуб 
17.40 Музичнi салони ARTE 
18.50 Д/с «Гра долi» 
19.25 Х/ф «Лiсова пiсня. 
Мавка» (1) 
21.00 Новини 
21.40 Iнтерв’ю Директора 
Свiтового банку у справах 
України, Бiлорусi та 
Молдови Чiмяо Фан 
22.20 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
07.05, 19.30 «ТСН» 
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» 
09.00 «Маша i ведмiдь» 
09.10 «Свiтське життя» 
10.10, 02.45 Комедiя 
«Травневий дощ» 
12.00, 01.00 Мелодрама 
«Моя любов» 
14.05 «Сказочная Русь» 
14.45 «Вечiрнiй Київ» 
16.35, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.00 Бойовик «Хижак 2». (3) 

ІНТЕР
06.30 Х/ф «Кур’єр» 
08.00 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
11.10 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю» 
13.10 Х/ф «Люблю, тому 
що люблю» 
15.00 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» 
17.00, 20.30 Т/с «Одеса-мама» 
20.00 «Подробицi» 
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 Д/ф «Музей книги 
та книгодрукування мiста 
Острога» 
13.40 «Обереги» 
14.00 «Свiт особистостi» 
15.00 «Здоровенькi були» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Кiт Фiнiк» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Подорожнi замальовки» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 20.10 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Україна. 
Перезавантаження 
14.00 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Володар сторiнок» 
16.20 Програма «Гаджет Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.40 Унiкальна Україна 
21.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
21.30 Х/ф «Пам’ятай про мене» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Дорога Велвiлл» (3) 

ICTV
08.25 Провокатор 
10.15 Секретний фронт 
11.10 Антизомбi 
12.10 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.20 Громадянська оборона 
14.20 Iнсайдер 
15.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Заборонений 
прийом» 
22.10 Х/ф «Епiдемiя страху» 
00.10 Х/ф «Невидимка» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Х/ф «Найпривабливiша 
i найсимпатичнiша» 
11.40 Т/с «Коли ми вдома» 
14.00 Х/ф «Доглядальниця» 
15.55 Х/ф «Iнше обличчя» 
18.00 Х/ф «Навчаю грi на гiтарi» 
21.45 Х/ф «Вечiрня казка» 
23.40 «Давай поговоримо 
про секс 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.50 Kids’ Time 
06.05 М/с «Пригоди 
Джиммi Нейтрона» 
08.00 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.55 Файна Юкрайна 
10.30 Весiльнi битви 
11.55 Х/ф «Рок у лiтньому таборi» 
13.50 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi» 
15.45 Х/ф «Дуже 
небезпечна штучка» 
17.30 Х/ф «Шахраї» 
19.15 Х/ф «Гонитва» 
21.00 Х/ф «Рейд» 
23.00 Х/ф «Рейд 2» 

2+2
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00, 22.45 Т/с «Екстант» 
16.00 Х/ф «Онг Бак» 
18.00 Х/ф «Правдива 
брехня» 
21.00 Х/ф «Тринадцятий 
район» 
00.45 Х/ф «З-пiд землi» 
02.20 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
07.20 Шеф-кухар країни 
08.10 Агровектор 
08.20 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.Ua 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Школа Мерi Поппiнс 
10.15 Хочу бути 
10.40 Спогади 
11.15 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка» (1) 
13.05 Спецпроект до 150-рiччя 
вiд дня народження Андрея 
Шептицького 
14.10 Д/с «Гра долi» 
14.40 Фольк-music 
15.50 Д/ф «Перша свiтова. 
Принцип «Домiно» 
16.45 Театральнi сезони 
17.10 Т/с «Новели 
Мопассана» 
18.55 Х/ф «По сигарети» (1) 
21.00, 05.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика 
23.00 День Янгола 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.35 Х/ф «Попелюшка. 
Повний вперед» 
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска 2: 
пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» 
10.15, 19.30 «ТСН» 
11.00, 12.05 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
13.15 «Iнспектор Фреймут» 
14.50 «Територiя обману» 
15.45 «Повернiть менi 
красу» 
16.55, 18.05 «Чотири 
весiлля 4» 
20.15 Мелодрама «Коли 
зацвiтає багульник». (2) 
00.00 Драма «Янгол» 

ІНТЕР
08.15 «Вдалий проект» 
09.05 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 Х/ф «Люблю, тому 
що люблю» 
13.00 Х/ф «Я чекатиму 
тебе завжди» 
16.50, 20.50 Т/с «Одеса-мама» 
20.00 «Подробицi» 
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.30 «Спортивнi меридiани» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.00 «Храми Подiлля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Гурт «Ходаки» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Живi сторiнки» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

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

ICTV
06.40 Т/с «Леся+Рома» 
08.30 Зiрка YouTube 
11.10 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Старi пси» 
14.40 Х/ф «Епiдемiя 
страху» 
16.40 Х/ф «Заборонений 
прийом» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.30 Х/ф «Кiнець свiту» (2) 
21.50 Х/ф «Стирач» (2) 
00.00 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» (2) 

СТБ
07.10, 00.35 Х/ф 
«Стережися автомобiля» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.20 «Караоке на Майданi» 
11.20 Х/ф «Навчаю грi на 
гiтарi» 
15.10 «Мiстичнi iсторiї 4 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.45 «Я соромлюся свого тiла» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 09.45 Kids’ Time 
06.15 М/с «Пригоди Джиммi 
Нейтрона» 
08.15 М/ф «Скубi Ду: 
Музика вампiра» 
09.50 Х/ф «Рок у лiтньому таборi» 
11.45 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi» 
13.40 Х/ф «Перша дочка» 
15.40 Х/ф «Гонитва» 
17.10 Х/ф «Чесна гра» 
19.00 Х/ф «Конвоїри». (2) 
21.00 Х/ф «Невловимi». (2) 
22.55 Х/ф «Як я тепер 
люблю» (2) 

2+2
09.00 «Бушидо» 
09.45 «Легенди кiкбоксiнгу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне завтра» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.25 Х/ф «Ронин» 
16.50 Футбол. ЧУ 3 Тур. 
«Металург» - «Волинь» 
19.15 Футбол. ЧУ. 3 Тур. 
«Чорноморець» - «Динамо» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Онг Бак» 
01.15 Х/ф «Спорт 
майбутнього» 
02.50 Х/ф «Дорога на Сiч» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Для досягнення високих 

результатів необхідно ви-
користати дипломатичність, 
гнучкість і вміння йти на ро-
зумний компроміс. Ви з легкіс-
тю переборете всі перешкоди і 
виявитеся переможцем.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Тиждень більше підхо-

дить не для активності та 
спілкування, а для роздумів 

і споглядання. Оточуючим 
захочеться допомогти вам у 
просуванні до бажаного. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

У вас з’явиться можли-
вість продемонструвати 
свої уміння та таланти і 
справити враження на ро-
ботодавця. Не кидайтеся 
відразу ж виконувати за-
вдання, не виключено, що 
вони можуть змінитися. 

РАК (22.06-23.07)
Вам необхідно бути 

уважними та ретельними 
при роботі з фінансовою 
документацією. Вам знадо-
биться терпіння та спокій. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Бажано зосередитися на служ-

бових справах. Не вдаватись ні до 
чого, що могло б привести до сі-
мейної сварки. Зміни в особисто-
му житті зараз ні до чого.  

ДІВА (24.08-23.09)
Намагайтеся не витрача-

ти дорогоцінний час на сум-
ніви і розмови. Якщо щось 
задумали, дійте. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Інтуїція - ваш вірний і надійний 

друг. Варто навчитися їй довіряти, 
принаймні - на цей період. Не пла-
нуйте занадто багато роботи. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Важливо уважно стежити 

за новинами. Можливе над-
ходження корисної інформа-
ції. На роботі намагайтеся 
бути в курсі останніх подій, 
співробітничайте з колегами, 
а не конфліктуйте з ними. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Добрий період для реаліза-

ції найсміливіших планів. Якщо 
ви хочете влаштуватися на 
нову роботу або знайти нове 
кохання, зараз саме той час. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Не варто приймати нія-

ких категоричних рішень, 
залишіть собі шляхи до від-
ступу. Уникайте конфліктів і 
з’ясування стосунків. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не робіть швидких ви-

сновків і не кваптеся з 
однозначними оцінками. 
Близькі люди можуть вас 
здивувати. Нестандартне 

мислення дозволить вам 
упоратися з будь-якою 
проблемою та вийти на 
новий рівень. 

РИБИ (20.02-20.03)
Усе у вас йде зараз бла-

гополучно, тільки не лінуй-
теся і не сумуйте. Пропо-
нуйте начальству свої ідеї, 
плани та проекти, вони ре-
алістичні, а виходить, неза-
баром втіляться в життя. 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Джованнi 
Фальконе» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
20.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «Зеленi рiзники» (2) 

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 15.30, 16.20 Т/с 
«Вчора закiнчилася вiйна» 
11.50, 13.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
23.20 Х/ф «Смертельна 
зброя» (2) 

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.00 «Зiркове життя. Тiло 
напоказ» 
09.00 «Зiркове життя. 
Нещаснi в любовi» 
10.00 «Таємницi Х-Фактора. 
Мамо, не горюй!» 
10.55 «Вагiтна в 16» 
11.55 «Дочки-матерi» 
12.50 «Холостяк 5» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюся свого 
тiла» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «Друзi» 
10.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
няня» 
17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Т/с «СашаТаня». (2) 
21.00 Х/ф «Шахраї» 
22.55 Т/с «Молодiжка». (2) 
01.35 Х/ф «Людина в 
залiзнiй масцi» 

2+2
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 19.20 
«Люстратор 7.62» 
09.10, 23.50 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.30 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Видалити». 
Перша частина 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
15.50, 20.20 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
16.50 «Вiдеобiмба» 
17.25 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Повiтряний 
мисливець» 
00.20 Х/ф «Чорний рiй» 
02.10 Х/ф «Чорна 
Рада» 
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Основними моментами, на які слід звер-
нути увагу при застосуванні Порядку обчис-
лення середньої заробітної плати для роз-
рахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням, є:

– З дати набрання чинності змін розра-
хунковим періодом для обчислення серед-
ньої зарплати стали 12 календарних міся-
ців, а не півроку, як було до цього.

– Оновлена методика знадобиться для 
обчислення середньої зарплати (доходу, 
грошового забезпечення) для розрахунку 
виплат за страхуванням на випадок безро-
біття, від нещасного випадку на виробни-
цтві та профзахворювання, які спричинили 
втрату працездатності, у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності, а також опла-
ти перших 5 днів лікарняних за рахунок 
коштів роботодавця. Середньоденна заро-
бітна плата (дохід, грошове забезпечення) 
обчислюється шляхом ділення нарахова-
ної за розрахунковий період (12 календар-
них місяців) заробітної плати (доходу, гро-
шового забезпечення), на яку нарахований 
ЄСВ/або страхові внески на відповідні 
види загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, на кількість ка-
лендарних днів зайнятості (відповідно до 
видів страхування – період перебування у 
трудових відносинах, виконання робіт (по-
слуг) за цивільно-правовими договорами, 
проходження служби, провадження підпри-
ємницької або іншої діяльності, пов’язаної 
з отриманням доходу безпосередньо від 
такої діяльності) у розрахунковому періоді 
без урахування календарних днів, не від-
працьованих з поважних причин, — тимча-
сова непрацездатність, відпустка у зв’язку 
з вагітністю та пологами, відпустка по до-
гляду за дитиною до досягнення нею три-
річного віку та шестирічного віку за медич-
ним висновком, відпустка без збереження 
заробітної плати.

– Середня заробітна плата (дохід) 
для призначення допомоги по безро-

біттю обчислюється органами Фонду 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування України на випадок 
безробіття (далі – Фонд) за даними реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування. У разі коли відомості 
про застрахованих осіб Державного реє-
стру загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування не містять усіх не-
обхідних даних для обчислення середньої 
заробітної плати (винагороди за цивільно-
правовими договорами), такі дані за від-
повідні періоди надаються роботодавцем 
протягом п’яти робочих днів за зверненням 
органів Фонду або застрахованої особи.

– Відомості, необхідні для обчислення 
середньоденного грошового забезпечення 
військовослужбовцям та іншим особам, які 
отримують грошове забезпечення, нада-
ються за зверненням застрахованої особи 
військовими комісаріатами, де такі особи 
перебувають на обліку, або військовими 
частинами, підприємствами, установами, 
організаціями, органами, де такі особи про-
ходили службу, протягом п’яти робочих 
днів.

Також  звертаємо вашу увагу, що По-
рядком затверджено нову форму до-
відки про заробітну плату (грошове 
забезпечення, винагороду за цивільно-пра-
вовим договором) для розрахунку виплат 
за загальнообов’язковим державним соці-
альним страхуванням. 

Для страхових випадків, які настали до 4 
липня ц. р., обчислення середньої зарпла-
ти для розрахунку допомоги по безробіттю 
здійснюється без урахування змін, внесе-
них Постановою № 439.

     
Любов СИМЧАК, 

провідний бухгалтер відділу 
бухгалтерського обліку районного 

центру зайнятості       

До уваги роботодавців
У газеті «Урядовий кур’єр» від 4 липня ц. р. за № 119 опубліковано постанову 

Кабінету Міністрів від 26 червня ц. р. за № 439, якою викладено в новій редакції 
Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) 

для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням.

Наші кореспонденти стали свідками цікавого 
футбольного видовища у Ридодубах, де в умо-
вах неймовірної спеки (градусник сягав позна-
чки + 33 за Цельсієм!) зустрічалися провідні ко-
манди зони «А» другої групи – місцеві аматори 
шкіряного м’яча із Джурином. 

Фактично лише перемога давала шанс гос-
тям наблизитися впритул до лідера. Тож, за-
ряджені на боротьбу, вони вже у першій атаці 
добилися успіху. У середині першої половини 
зустрічі Ридодубам вдалося відновити рівнова-
гу, однак на перерву команди пішли за рахунку 
1:2.

У другій половині матчу команди немов по-
мінялись ролями і після двох влучних пострілів 
уже господарі вийшли вперед. Здавалося, матч 
так і закінчиться, адже один із гравців Джурина 
за грубе порушення правил був змушений до-
строково покинути поле. Та в одній із позицій-
них атак наприкінці матчу джуриняни отрима-
ли право на одинадцятиметровий удар. Однак 
16-річний кіпер ридодубівської команди Андрій 
Огаль виграє нерівний двобій і переводить м’яч 

на кутовий. Завчасно повіривши у перемогу, 
господарі прогледіли футболіста у чорно-пома-
ранчевій формі, який влучним ударом головою 
поставив остаточну крапку в цьому матчі – 3:3.

Інші матчі 8-го туру у цій зоні завершилися з 
такими рахунками: «Фортуна» Свидова – Рома-
шівка – 1:0; «Максимум» Чортків – Білобожниця 
– 1:0; Скородинці – Палашівка – 1:1.

Зона «Б». 10-й тур. Залісся – М.Чорнокінці 
– 4:1; Заводське – Товстеньке – 0:2; Пробіжна – 
Давидківці – 4:1; Кривеньке (ця команда висту-
патиме у другому колі замість Товстенького 2 з 
доробком результатів останньої) – В.Чорнокінці 
– 0:2; Угринь – вихідний.

Перша група. 14-й тур. Звиняч – Ягільниця 
– 1:2; Косів – «Калічівка» Чортків – 2:5; Поділля 
– Бичківці – 0:2; Гадинківці – Нагірянка – 3:0; Гор. 
Вигнанка – Шманьківчики – 2:2; матчі Біла – Ба-
зар і Улашківці – Шманьківці перенесено. Нато-
мість відбувся матч 15-го туру між командами 
Шманьківці – Базар, який закінчився з рахунком 
2:1. (Турнірна таблиця команд першої групи 
буде опублікована у наступному номері газети). 

Футбол
Поки в обласній футбольній першості триває перерва, 

основна увага уболівальників прикута до подій у районному чемпіонаті, 
де минулої неділі команди першої групи перетнули екватор, 

а у іншому ешелоні стартували матчі другого кола.

Цього тижня нам, кореспон-
дентам районки, випала нагода 
познайомитися власне з такою 
альтернативою економії на опа-
ленні. Споглядали, отримували 
з перших уст інформацію про 
піролізний котел, який змонтува-
ли майстри ВАТ «Чортківський 
завод «Агромаш», очолюваний 
Ярославом Журбою, на замов-
лення пп Ігоря Герчака. 

Власне п. Герчак (на знімку 
вгорі), який просто «запалився» 
виготовленням даного пристрою 
(вишукував креслення, мудру-
вав із місцевими умільцями над 
доопрацюванням), репрезенту-
вав виготовлений чортківськими 
самородками-«асами» котел. 
Про технічні умови та якість ви-
конання розповів заступник ди-
ректора заводу Петро Сеньків.

Довідково. Піроліз, або те-
плова деградація — від «піро» 
– вогонь, «лізис» – розчинення, 
що означає «розчинення вог-
нем» – хімічна реакція, під час 
якої органічні сполуки розпада-
ються. 

Піролізні котли закордонного виробни-
ка надто дороговартісні – 1,5 тис. євро, й 
зовсім немає потреби «ганятися» за іно-
земними котлами, адже у наших майстрів 
– золоті руки, достатньо вміння і снага до 
вдосконалення своєї роботи. Якщо ж чорт-
ківським виробникам вдасться поставити 
таке виробництво на конвеєр, то ціна на пі-
ролізні котли буде значно меншою, а еконо-
мія для споживачів зростатиме. Зваживши 
всі позитиви користування піролізним кот-
лом, доходимо до висновку, що витрати на 
його придбання (та ще виготовленого тут, у 
Чорткові) окуповують себе за доволі корот-
кий період часу. 

Спробуємо роз’яснити принцип роботи й 
економічну вигідність піролізного котла. 

Перш за все зауважимо позитив: коли 
зненацька припиняється електропостачан-
ня, то котел переключається в інший режим 
горіння, який дає можливість йому працю-
вати без живлення електроенергії.  

В основі цього обладнання лежить техно-
логія піролізного спалювання палива. Суть 
в тому, що під впливом підвищеної темпе-
ратури і в умовах браку кисню закладена 
деревина починає розкладатися на твер-
дий залишок і летючу частину – піролізний 
газ. Піроліз деревини відбувається при тем-
пературі в межах від 250 до 750 градусів. 
Слід врахувати, що цей процес є екзотер-
мічним, іншими словами: він характеризу-
ється виділенням тепла, завдяки чому під-
вищується підсушування і прогрів палива в 
котлі. Змішування кисню з піролізним газом 
при значній температурі призводить до зго-
рання останнього, який застосовується з 
метою отримання теплової енергії. Якщо ж 
температура горіння деревини становить 
приблизно 700-800 градусів, то температу-
ра горіння піролізу – 1100. 

До прикладу, щоби обігріти 100 кв. м по-
мешкання у 20-ти градусний мороз, по-
трібно приблизно 400 куб. газу (в місяць). 
Нинішня ціна газу становить більше семи 
гривень; помножимо на 400… Ого-го!!! А 1 
кг дров дає 1-1,2 кубів газу; 1 складометр 
деревини важить близько 400 кг, що й до-
рівнює 400 кубів газу. На 1 місяць потрібно 

2 складометри дров, а це – близько 450 грн. 
Отож розміркуємо… Економія фактова.  

Як показує практика, піролізне горіння 
гарантує котлу коефіцієнт корисної дії, що 
знаходиться на рівні 86-89 відсотків. Крім 
цього, в піролізних котлах можна застосо-
вувати як вугілля, так і дрова.

Вирушаючи на ринок в пошуках гарного 
опалювального пристрою, а саме – піроліз-
ного котла, користувачам варто звернути 
увагу на те, що наші місцеві спеціалісти аж 
ніяк не поступаються в умінні закордонним. 
Слід виокремити цих умільців, які власне й 
створили побачений нами піролізний котел: 
електрогазозварювальники Володимир 
Криса й Олександр Акушев, штампуваль-
ник Іван Гордій, фрезерувальник Володи-
мир Іванишин, токар Роман Корчинський, 
слюсар Богдан Вишнівський, майстри 
Ярослав Дмитришин і Михайло Павлов-
ський. Надто зацікавило виготовлення 
піролізного котла й колишнього інженера 
«Агромашу» Ярослава Остапчука, який уже 
на волонтерських засадах працював над 
виготовленням технічної документації. 1,5-
2  місяця спільних зусиль, ще кілька штри-
хів косметичної роботи і – котел готовий до 
експлуатації. Доречно зауважити, у витво-
реному є певні установки-деталі, які ще не 
використовуються іноземними виробника-
ми (лише 10-15 відсотків закупних деталей, 
решта – сотворені власноручно). Варто за-
значити, працюють умільці над удоскона-
ленням піролізного котла під індивідуальне 
замовлення, тобто є можливість виробляти 
їх різної ємкості. Якщо би фортуна оберну-
лася обличчям до «Агромашу», то втілився 
би в життя великий вагомий проект на до-
бробут людей.

Твердопаливні піролізні котли, як запев-
нили наші спеціалісти, є надійними й енер-
гонезалежними джерелами тепла. Кожен 
господар, який дбає про заощадження сі-
мейного бюджету, а саме – у такій складній 
ситуації сьогодення щодо високовартості 
газу, гадаємо, зважить усі «за» і «проти»… 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Шукаємо альтернативу 
на опалювальний сезон…

Сумуючи всі негаразди сьогодення в нашій державі, зважаючи на стрімке 
подорожчання всього, завтрашнє не висвітлюється на добре. Опалювальний 

сезон – «на носі», а ціна на газ, електроенергію, ой як (!), кусається, б’є по кишені… 
Назріли клопоти – вишукування альтернативи, – щоби і тепло було в домі, 

і гаманець не спорожнілий.
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земельна ділянка

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

куплю
склотару, склобій, макулатуру, поліетилен. 

Дорого. Тел. 097-932-90-78. 

макулатуру – 1,20-1,50 грн./кг, плівку поліетиле-
нову – 5-7 грн./кг, склотару та склобій – 0,20 грн./кг. 
Пластик – 1,5 грн./кг. Тел. 097-700-05-12.

Пропозиція

Вважати недійсними:

Подяка

половина будинку по вул. Б.Хмельницького, 47. 
Дві кімнати, кухня, санвузол загальною площею 65 м. 
кв. Замінені євровікна, нове опалення, після ремон-
ту, утеплена пінопластом. Площа ділянки 4 сотих. На 
подвір’ї є цегляний гараж. Ідеальний альтернативний 
варіант квартирі. Тел.: 050-719-70-31, 063-978-60-03.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу нової школи. 
Є газ, світло, вода, сарай; 2 гаражі для бусів; 18 сотих 
землі. Недорого. Земельна ділянка – 28 сотих у с. Горіш-
ня Вигнанка. Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

газифікований будинок у с. Ягільниця по вул. 
Миру, 2 (біля церкви та костелу) житловою площею 74 
кв. м. (4 кімнати і кухня). Загальна – 160 кв. м. Будинок 
дворівневий (перший – господарські споруди, другий 
– житлова зона). Є город, криниця, земельна ділянка 
0,8 сотих. Ціна 13 тис. у. о. 

Тел.: 067-131-37-11, 097-505-26-80. 

половина будинку по вул. Броваровій, біля заліз-
ничного вокзалу. Загальна площа – 31,6 кв. м. У бу-
динку є газ, вода в дворі, підвал. Поряд присадибна 
ділянка і фруктові дерева. Дім потребує капітального 
ремонту. Ціна договірна. Тел. 097-220-00-49.

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. Є земель-
на ділянка 49 сотих, великий сад, вся земля приватизо-
вана. Є гараж, хлів. Будинок газифікований. Ціна дого-
вірна. Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

2-поверховий будинок по вул. Граничній-Бічній, 
42 (коробка і дах). Площа – 226 кв. м, земельна ді-
лянка – 6 сотих. Підведений газ, світло, є колодязь. 
У наявності – інші будматеріали, бетономішалка. 
Можливий обмін на квартиру з  доплатою. Ціна – 38 
тис. у. о. Тел. 097-546-72-00. 

напівособняк із можливістю прибудови з земель-
ною ділянкою в центрі міста по вул. Пітушевського. 
Ціна договірна. Тел. 098-628-83-82.

будинок у м. Чорткові по вул. Верхній Сонячній (біля 
автостанції). Земельна ділянка і будинок приватизова-
ні. Підведено всі комунікації. Тел. 096-258-88-00.

земельна ділянка під забудову в районі синяків-
ської заправки площею 0,07 га. Усі комунікації поруч. 
Можливий обмін на авто. 

Тел.: 063-978-60-03, 096-764-34-40.

 2-кімнатна квартира по вул. Коновальця, 4. Євро-
вікна, всюди лічильники, автономне опалення (котел), 
постійна вода. 4-й поверх, кімнати непрохідні. Загальна 
площа 40,5 кв. м, є підвал. Дві вбудованні шафи. Термі-
ново. Торг можливий. Тел.: 050-023-61-25, 050-758-74-19. 

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

2-кімнатна квартира  в м. Чорткові по вул. Шев-
ченка, 3-й поверх. Загальна площа – 50 кв. м, індиві-
дуальне опалення. Ціна договірна. 

Тел. 096-258-88-00.

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.

ЧИСТИМО КОЛОДЯЗІ 
ДО ТВЕРДОГО ДНА

Тел.: 066-590-14-77,
 096-665-99-09

Великому українському видавництву, 
лідеру на ринку методичної та навчаль-
ної літератури потрібні енергійні пра-
цівники для роботи в ефективній ко-
манді торгових представників. 

Задача: реалізація методичної та на-
вчальної літератури в школах та дошкіль-
них навчальних закладах. 

Вимоги: готовність кожного дня працю-
вати з педагогами навчальних закладів: 
директори, завучі, вчителі і т. п. Активна 
життєва позиція, працювати на результат 
та заробляти. Автомобіль обов’язково. 

Заробітна плата від 4000 грн.+%+бонуси+ГСМ. 
Тел.: 067-684-68-72, 099-196-80-20

ВИГОТОВЛЯЄМО КАМІНИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ 
будь-якого будинку. Широкий вибір 

чавунних топок. Консультація та 
дизайн каміну безкоштовні
Тел.: 099-930-45-58, 097-334-17-50

Прошу повернути за винагороду: 
загублене посвідчення тракториста-ма-

шиніста на ім`я: Грабець Степан Петрович.
Тел. 068-421-34-81

свідоцтво на право власності на житло, яке зна-
ходиться за адресою: м. Чортків, вул. Носса, 14, кв. 
6, видане 14 жовтня 1999 року Чортківським міжра-
йонним бюро технічної інвентаризації на ім`я: ДА-
ШЕВСЬКА Стефанія Яківна і ТИРКАЛО Олександр 
Семенович.

державний акт на земельну ділянку, яка знахо-
диться на території Кривеньківської сільської ради, 
серії ТР за № 029679, виданий 30 жовтня 2003 р. 
Чортківським районним відділом земельних ресурсів 
на ім`я: ПРОКОПЧУК Текля Якимівна.

державний акт на право власності на земельну 
ділянку, яка знаходиться на території Великочор-
нокінецької сільської ради, серії ЯА за № 795123, 
площа – 2,45 га, виданий на ім`я: ГАЛУШКА Марія 
Петрівна.

Вдячність
Рада районного відділення Всеукра-

їнського об`єднання ветеранів вислов-
лює щиру подяку директору ПАП «Дзвін» 
В.С.Градовому за надану фінансову допо-
могу для виконання членами громадської 
організації Статутних вимог.

22 липня минає рік, як несподівана 
і болюча звістка прийшла у наш дім, 

невимовним болем обпекла наші 
серця. Перестало битися серце 

нашого дорогого синочка, братчика, 
люблячого татуся

ШПОРТАКА Миколи Дмитровича.
Ти був хороший, 
    милий, добрий...
Як страшно від 
одного слова «був»!
Музичний, 
артистичний, щирий,
Найбільше в світі 
  рідних ти любив!
Родився ти 
  в велике свято,
Чом ангел твій 
      тебе не уберіг?
Чом так примусив 
  маму плакать,
Ти не хотів, 

                                        ми знаєм, не хотів.
Життєрадісний, щирий, талановитий, з 

надзвичайно красивим голосом, завжди 
усміхнений, таким ти назавжди залишиш-
ся в нашій пам’яті. Ти багато мріяв і швид-
ко всього добивався. Було ще стільки пла-
нів, але все обірвалося в одну мить.

Як жаль, що йдуть у небеса такі молоді 
хлопці і красиві. І не повернуться назад, 
щоби батьків обняти і родину.

«Чому пішов з життя так рано, сину?» –
і плаче мати без упину. Синочок сльози 
витирає, у мріях тата він чекає. Ти більше 
не прийдеш, лиш вітер заспіває: «Мамо, 
моя голубка сива, пробач, що я тебе поки-
нув, пробач за біль, та я не винен. Пробач. 
Я в небо пташкою полину».

Вогонь любові і втрати біль не згасне 
ніколи в серцях рідних. Ти був і будеш най-
кращим для своїх друзів і близьких. Спи 
спокійно, наш дорогенький, нехай рідна 
земелька буде тобі пухом, а душі – вічний 
спокій і Царство Небесне.

Просимо всіх, хто знав і пам`ятає Мико-
лу, пом`янути його душу щирою, тихою та 
світлою молитвою.

З глибоким сумом і вічною скорботою – 
твої рідні: мама, тато, синочок, сестричка 

з сім`єю, брат з сім`єю, друзі.

Жмуток слів, 
помережаних печаллю

29 липня минає 20 років відтоді, 
як ступила за межу вічності 
ЯВОРСЬКА (БЛАЖЕНКО) 

Людмила Петрівна
7.04.1953 – 29.07.1995 р.

Розпачливим зойком 
здійнявся десь аж в під-
небесся і впав долілиць 
у траву навпіл рваний 
гарячий липневий день. 
Тебе враз не стало. Не 
йняли віри: як? Хіба мож-
ливо – у розпал 42-го 
літа?.. І так зненацька, 
так несподівано... Та жах-
лива, підступна швидкісна іномарка, уві-
рвавшись в розмірений плин родинного 
життя, безжально зруйнувала, понівечила 
його, не зоставивши каменя на камені...

Відтоді минуло двадцять зим і літ, весен 
та падолистів. Без тебе виросли-вивчи-
лись і поодружувалися сини, без тебе зо-
ставив цей світ, так і не навчившись жити 
самотою, чоловік – твоя половинка. Там, 
на місці твоєї загибелі, як і тоді, під спе-
котним липневим сонцем та пружними 
вітрами, хиляться додолу шовкові тра-
ви. І ми просимо всіх, хто знав, пам`ятає 
тебе, пом`янути в ці дні тихою молитвою.

Вічно сумуючі – сестра Анна, сини 
Тарас і Назар з сім`ями із Тернополя.

Подяка
Спільнота районної Спілки колишніх 

воїнів-«афганців» складає щиру подяку 
голові ради аграрних підприємств району, 
директорові ПАП «Дзвін» В.С.Градовому 
за патронат у проведенні літературного 
фестивалю «СлОвія», а директорові Чорт-
ківського державного медичного коледжу 
Л.С.Білику – за сприяння у зустрічі членів 
Спілки з групою афганської пісні «Долг» у 
палаці культури «Березіль» м. Тернопіль.

Смерть завжди несподівана і підступна, бо ніколи 
не буває очікуваною. Та трапляються ситуації, коли 
вона перевершує саму себе і, немов зловісний яструб 
кістлявими кігтями, зненацька вихоплює з-поміж нас 
рідних і близьких. Так сталося й позаминулої неді-
лі, коли враз, так недоречно, жалоба напнула чорну 
хустку над нашою родиною, навік забравши чолові-
ка й батька, дідуся та прадідуся Богуцького Степана 
Микитовича. Нізащо не здолати б нам ту невимовну 
тугу, якби не рятівна поміч головного лікаря ЦКРЛ 
Р.Чортківського, лікарів реанімаційного відділення 
А.Оленюка, О.Гуменюка та середнього медперсона-
лу (які до останнього боролися за життя дорогої нам 
людини, та на жаль…). Нізащо не знести б той важ-
кий тягар, якби не підставили плече, не перебрали 
на себе його ваговиту частку, не поспішили б із до-
конче потрібною підтримкою найближчі друзі – сім’я 
Безпальків, М.Юхим; активісти РО ВО «Свобода» 

та ГО Антикорупційного Комітету Майдану; колеги-
«голосонародівці» – вони найперші поділилися жер-
товною розрадою. Відчутною підтримкою й опорою 
найчорнішої для нас хвилини стали представники 
бюро ритуальних послуг (пп Шевчук), військовики 
Чортківського ОМВК, бригада господарської частини 
ЦКРЛ; сільчани с. Турильче, зокрема сім’ї Никирсів і 
Гоцуляків; рідні, друзі, сусіди. Сили, аби витримати, 
не зламатися, не впасти під хрестом, додали священ-
нослужитель УГКЦ с. Турильче Володимир Старик і 
душпастир катедрального собору Верховних Апосто-
лів Петра і Павла о. Роман Герасимів разом зі спіль-
нотою храму.

Щиро благаємо Всевишнього, аби щедро винаго-
родив Своїми благодатями всіх, хто розділив наше 
горе, відчувши його немов своє власне. Молимося за 
ваше спасіння та здоров`я на многії, благії літа.

Опечалені Тетяна Лякуш і вся родина покійного

Продовжуючи орієнтацію на клієнта, Тер-
нопільська дирекція УДППЗ «Укрпошта» роз-
ширює спектр послуг, які можна отримати у 
відділеннях поштового зв’язку. Через мережу 
відділень поштового зв’язку здійснюється при-
ймання платежів з торговельною виручкою.

Відтепер, завітавши до найближчого відді-
лення Укрпошти, представник юридичної особи 
може зручно перерахувати отриману виручку 
на рахунок компанії – юридичної особи. Завдя-
ки присутності Укрпошти у найвіддаленіших 
куточках області та вигідному місцерозташу-
ванню поштових відділень, процедура зараху-
вання коштів через національного оператора є 
комфортною та безпечною.

Приймання платежів з торговельною вируч-
кою на рахунок юридичних осіб здійснюється 
Укрпоштою на договірних умовах, зокрема на 
основі договору-доручення. Обов’язковою умо-
вою укладання таких договорів є встановлення 
графіка подання до відділень Укрпошти плате-
жів з торговельною виручкою.

Розмір винагороди, яку сплачуватиме одержу-
вач коштів за здійснення приймання платежів, ви-
значатиметься умовами договору, з урахуванням 
даних про орієнтовні обсяги та суми платежів.

Телефон для довідок: 0352 52 45 20, 067 244 
18 04 – відділ продажу фінансових послуг ТД 
УДППЗ «Укрпошта».

ТД УДППЗ «Укрпошта»

Правління Чортківського райСТ 
здає в оренду:

– приміщення під офіс у м. Чортків, вул. За-
лізнична, 85;

– приміщення їдальні с. Джурин;
– складські приміщення у м. Чортків, вул. 

Залізнична, 85 та с. Білобожниця.
продає:

– склади в с. Білобожниця;

– магазини в селах:  Залісся, ГІереходи, 
Кривеньке, Базар;

– на демонтаж магазин у с. Ромашівка за 
залишковою ціною;

– забійні пункти у с. Колиндяни та с. Про-
біжна.

За довідками звертатися за тел.: 
2-13-64; 2-23-49; 067-354-10-11.

Перерахування торговельної виручки 
через Укрпошту: зручно та надійно!

Чортківська районна державна адміністрація 
(організатор перевезень) оголошує конкурс на 
право здійснювати перевезення пасажирів на 
приміському автобусному маршруті загального 
користування, що не виходить за межі району.

№ маршруту:16-2. Назва: Чортків – Шмань-
ківці. Протяжність – 11 км. К-сть оборотних 
рейсів – 7. Мін. к-сть автобусів – 2. Періодич-
ність виконання – щоденно.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на авто-

бусному маршруті загального користування про-
водяться відповідно до Закону України «Про ав-
томобільний транспорт» та Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 3 
грудня 2008 р. № 1081 (зі змінами), Правил надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 18.02.1997 р. за № 176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якості та безпеки 
перевезень пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не вихо-
дять за межі району, згідно з Порядком визначення 
класу комфортності автобусів, сфери їхнього ви-
користання за видами сполучень та режимів руху, 
затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України 

від 12 квітня 2007 р. за № 285, на приміських ав-
тобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі району, допускається ви-
користання автобусів категорій М 2 (повна маса до 
5 т) та М 3 (повна маса понад 5 т). 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних 
маршрутах перевізники зобов’язані мати не мен-
ше одного транспортного засобу, пристосованого 
для перевезення осіб з обмеженими можливос-
тями, а також здійснювати пільгові перевезення 
пасажирів згідно з чинним законодавством. При 
здійсненні перевезень перевізник зобов’язується 
перевозити кожним рейсом трьох пільгових паса-
жирів за власні кошти.

Документи для участі в конкурсі приймаються у 
закритому конверті з позначкою № 1 та конверті з 
позначкою № 2, який містить документи з інфор-
мацією про те, на який об’єкт конкурсу надає до-
кументи перевізник-претендент.

Документи на конкурс приймаються до 11 
серпня  2015 р. включно з 8-ї до 17-ї  год. 15 хв. (у 
п’ятницю – до 16-ї  год.) за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка, 23, каб. 16, відділ розвитку інфраструк-
тури райдержадміністрації  (замовник перевезень).

Довідки за телефоном 03552 2-27-82.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2015 р. о 10-й 

год. у приміщенні райдержадміністрації.
Чортківська райдержадміністрація

Конкурс
До уваги власників автотранспорту!

робота
на будівництво котеджів та фітнес-клубів у м. 

Київ та області потрібні: муляри, штукатури, маля-
ри, кровельщики, різноробочі. З/п договірна. 

Тел.: 066-444-35-48, 067-505-04-30.
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Насліддя

Таборове гасло «Пам`ятаймо, що ми на-
щадки князя Володимира Великого» пере-
гукується з присвятою 1000-літтю упокоєння 
рівноапостольного великого князя Київського 
Володимира, Хрестителя Руси-України. Табір 
зібрав майже дві сотні юних вірян (щоправ-
да, різного віку – від дошкільного до підліт-
кового) з Тернополя, Бучацького і, звісно ж, 
Чортківського деканатів. У церкві Святої По-
крови Чорткова – одному з найкрасивіших та 
найбільш знаних храмів Галичини і Поділля 
спершу відправлено акафіст до святого рівно-
апостольного князя Володимира, відтак – за-
упокійну літію за загиблими Героями Небесної 
Сотні та новітніми Героями, загиблими за не-
залежність України на Донбасі.

Настоятель храму, отець-декан митрофор-
ний протоієрей Михаїл Левкович ознайомив 
юних вірян з історією церкви. Душпастирі різ-
них парафій зазначених деканатів соборно 
поблагословили таборове товариство.

А згодом табір перебрався суттєво на 
місце своєї «дислокації» – територію замку 
Гольських, котра останнім часом, що надто 
відрадно, все відчутніше обживається. Здій-
снити історичний екскурс цими мурами, де за-
стигла сивина століть й котрі ще не до кінця 
досліджені, спонукав дітвору фронтмен міс-
цевого краєзнавства – директор Чортківсько-

го краєзнавчого музею Яромир Чорпіта. 
Відтак захазяйнувало дозвілля. Одначе не 

задля пустопорожнього часопроведення, а 
духовно-пізнавальне та навчально-виховне. 
Одне слово, збалансоване задля гармоній-
ного розвитку юних громадян України. Цікаві 
конкурси, вміло й креативно, власне з «про-
екцією» на вік їх учасників, зорганізовувані 
отцем Андрієм Левковичем, передбачали то 
пригадування й запам`ятовування заповідей 
Блаженства, то відгадування назв всуціль 
українських народних пісень, то розгадування 
кросвордів історичного змісту.

До участі в таких змаганнях долучилося аж 
10 (!) команд. Учасники їх отримували лоте-
реї, котрі потому розігрувалися. Таборовим 
розкладом було передбачено і флешмоби, 
що потребувало ініціативи дітвори, й спортив-
ні змагання – перетягування каната, віджи-
мання, армрестлінг. А куди ж без ранкової ру-
ханки, яку вимогливо провадив отець Мирон 
Заяць? Були й відвідини купальні Всецариці 
побіля храму, й обід зі справжнісінької польо-
вої кухні. І виступи кожної команди по темі, й 
вечірня дискотека, причому пісні, музика – ви-
нятково українські. Відтак близько півтораста 
таборян (звісно, крім найменших) заночувало 
в наметовому містечку на території замку.

Другого дня о четвертій годині пополудню 

було підведено підсумки функціонування табо-
ру. Призи дітворі самочинно дарував владика 
Павло. А потому відправлено водосвятний мо-
лебень біля каплички церкви Святої Покрови.

Як вдячно зазначає отець Андрій, табір 
відбувся за доданком зусиль помічників-бла-
годійників: військовиків за очільництвом ко-
мандира частини підполковника А.Вівсяного, 

«еменесників» під орудою В.Закалова, Білів-
ського сільського голови В.Шматька, директо-
ра Чортківського замкового відділу НЗ «Замки 
Тернопілля» В.Грицика. Бо ж мета, що пере-
слідує влаштування подібних намірів, у нас 
спільна – насліддя молодої України.

Записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото о. Андрія ЛЕВКОВИЧА

Найщиріші вітання з Днем 
народження чарівній, милій жінці, 

мудрій, добросердечній колезі 
і наставниці 

Марії Олексіївні РИСАК, 
заступнику директора з навчальної 

роботи, вчителю української мови та 
літератури Милівецької ЗОШ І –ІІ ступенів.

В цей дорогий 
      для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів –
    щирих привітань,
Від зірок –
здійснення бажань!
Нехай щастя квітне 
               веселково,
І хай лунає скрізь 
     привітне слово,
Хай Бог благословляє Вашу долю
І вбереже Вас від розчарування й болю.
Достатку, щастя, радості й любові

Родині Вашій в доброму здоров’ї.
З повагою – колектив 

школи.

У розмаї літа свій чудовий ювілей, 
що долю прикрасив щедротами 

серця, святкує 
Рая СИМАНЦІВ 

з Чорткова.
З ювілеєм Вас вітаєм, мила, ніжна, золота,
Сьогодні щиро Вам бажаєм 
Здоров’я, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб не було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот.
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі-довгії літа.
І у вінок привітань, як зерно до зернини,

Низький уклін Вам 
              від усієї родини.

З повагою –  стрийна 
Марія, сім’ї Симанцівих та 

Величенків з Гусятина.

Відпочинок по-княжому
Зініціювання літніх дитячих духовно-патріотичних таборів – то вже усталена 

традиція для духівництва Чортківського деканату Тернопільсько-Теребовлянської 
єпархії УПЦ КП. А упродовж минулих понеділка-вівторка було влаштовано 

такий же табір для дітвори майже всієї єпархії.

24 липня своє 5-річчя 
від Дня народження святкує 

Арсенчик ЛЕЦАН.
В цей день 
 барвистий 
          і прекрасний
П`ять рочків 
 сповнилося Тобі.
І радості, 
і усмішок, і щастя,
Доріг легких 
          Тобі в житті.
Десь у лісі 
          серед трав 
Зайчик квіточок 
                    нарвав,
Цілу нічку йшов він пішки,
Аж втомились його ніжки.
Двері лапкою шкребе:
«З Днем народження Тебе!».
Виростай здоровим, мудрим,
Щоб завжди пишалися 
                   Твої тато й мама.
Хай промінчик сонця, 
                 як ангелик з неба,
Прилетить до Тебе 
                      й сяде на плече,
Принесе здоров’я, щастя й добру долю,
Пам’ятай – ми дуже любимо Тебе.

З любов̀ ю – мама, тато, сестричка 
Соломійка, бабуся і дідусь 
з Косова, бабуся і дідусь з 

Ромашівки, тьотя Оксана, 
дядько Віталій, хресні батьки.

21 липня святкувала свій 55-річний 
ювілей любляча дружина і найкраща 

у світі матуся й бабуся 
Лідія Романівна КОЗАК.

Нехай сяють очі 
          з ніжністю,
А серце розквітне  
              радістю,
Хай доля красива, 
      як соняшник, 
Дарує Вам щастя 
         райдугу.
Хай сонечко 
світить із ясного неба, 
Бажаєм усього, 

                                  чого тільки треба, 
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я 
                        і щастя без ліку,
Хай обминають дім 
                         Ваш тривоги, 
Цвітом і рястом проляжуть дороги. 
Щоб серце Ваше 
                      зігрівало тепло, 
Щоб завжди в душі панувало добро, 
Краси і наснаги, здоров’я 
                                без ліку 
І довгого, довгого щедрого віку.

З найкращими побажаннями 
– чоловік Ігор, доньки 
Наталя і Леся, внуки 

Арсенчик та Максимко, 
зяті Сергії, свати 

і вся родина.

Щиро вітаємо з 20-річчям,
яке вона святкуватиме 28 липня, 

Ірину Ігорівну 
КОВАЛЬСЬКУ.

З Днем народження 
         щиро вітаєм 
І бажаєм 
     на довгі літа: 
Будь такою, 
   як ми Тебе знаєм,
Добра, щедра, 
      уважна 
              й проста. 
Будь щодня, 
          як весна, 
               молодою,
Літом теплим 
               для всіх і завжди. 
Королевою снігу – зимою,
Будь красивою 
                  і восени. 
Хай і щастя, 
                 і сонця вітрила 
Мчать Твій човен 
               до тої землі,
Де панує лиш 
                    радості сила,
Де збуваються мрії Твої.
Де щасливі світанки 
                              бувають
Й вечори романтичнії 
                              ждуть,
Де казковії сни 
                пропливають,
Де хорошії люди живуть.
Нехай горнеться доля
                            до Тебе,
Не краде 
            нехай щастя Твоє,
Ми повторюєм
                     знову і знову:
Як же добре, 

що Ти у нас є!

З любов̀ ю – дідусь, бабуся, 
мати, батько, сестра, 

чоловік.


