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Виходить з 1939 року

Урожай-2015

Хліб душі

Від щирого серця вітаємо 
з Днем Ангела

отця Володимира ЗАБОЛОТНОГО 
УГКЦ Святої Покрови с. Сосулівка.

У світлий день 
          Володимира Великого
З Днем Ангела 
          ми всі вітаєм Вас,
Прийміть від нас 
                 вітання щирі 
І молитви, що шлем 
              до Господа за Вас.
Хай Бог пошле здоров’я 
                    Вам міцного,
Хоронить від усього злого.

Нас тішить наш храм, в який Ви вкладаєте свої за-
думи, мрії і тепло свого серця. Шануємо Вас, отче 
духовний, і просимо у Всевишнього для Вас і Вашої 
родини найкращих ласк та найкращих дарів. Благає-
мо Пречисту Діву Марію бути для Вас Матір’ю та За-
ступницею. 

Нехай Вам Творець всього світу 
                      шле ласки із неба і многая літа.

З повагою, вдячністю 
та християнською любов̀ ю – 

вірні греко-католики с. Сосулівка.

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»

Вступна кампанія-2015

Літо – гаряча пора. Особливо 
яскраво це відчувають 

абітурієнти, вчора ще школярі, 
яким зараз належить прийняти 
доленосне рішення – ким бути 
в майбутньому. Незважаючи на 

літню пору, в навчальних закладах 
різного рівня акредитації вирує 

життя – на повну працюють 
приймальні комісії та проходять 

вступні випробування. Проте 
не лише мегаполіси можуть 

похвалитися великим напливом 
майбутніх студентів, коледжі 

та профучилище Чорткова теж 
готуються прийняти у свої лави 

новачків. Редакції «Голосу народу» 
пощастило поспілкуватися із 

головами приймальних комісій цих 
закладів та отримати інформацію 

про вступну кампанію-2015, 
так би мовити, з перших вуст.

Читайте на 4-й стор.

Від абітурієнта до студента

Це слова з Акафіста Хресту Господньому, повторювані в усіх дванадцяти ікосах. 
А хіба не в них, скажіть, всуціль злучена благальна й благословляюча водночас сила, до котрої 

прибігаємо нині, в час особливих викликів для наших душ поодинці та України – спільного дому? 
Потвердженням тому стала помітна духовна подія в житті Чорткова 

й Чортківщини, цілого краю – освячення першого хреста на споруджуваний собор святого князя 
Володимира, що й сталося 28 липня, у Володимирів день. 

Той день є знаменням наших християнських начал (хрещенням України-Руси) 
та витоків українства (княжого тризуба, що ліг в основу Державного Герба).

Читайте на 5-й стор.

«Радуйся, Чесний Хресте, 
всерадісне знамення нашого спасіння»

Досить швидкими темпами 
проходить цьогорічна жнивна 

кампанія в нашому районі. 
Благо, погода цьому дозволяє. 
Комбайни в полі іноді ходять 

до пізнього вечора – 11-12-ї год. 
А бували роки, що й днями не 
могли виїхати в поле. Хоча на 

рясний дощ з нетерпінням очікує сьогодні селянин, 
за сприятливої сонячної днини чортківські хлібороби 

мали б упоратися зі збиранням ярих зернових 
десь за тиждень часу.

За інформацією головного агронома управління агропро-
мислового розвитку райдержадміністрації П.Березовського, 
станом на вчорашній день, 30 липня, стовідсотково обмолоче-
но озимий ячмінь (294 га), вал якого склав 1529 т при середній 
врожайності 52 ц/га, та горох, якого теж було посіяно небагато 
– 550 га. Він дав на круг дещо скромніше – по 33 ц/га, а всього 
зібрано 1925 т.

Ось-ось завершиться збір озимого ріпаку. У полі залишилося 
до збирання всього 160 га. Наразі по 33 ц з гектара дає ця тех-
нічна культура, якої засипано в засіки 9217 т.

Обмолочено 2050 т ярого ячменю (72 відсотки від посіяних 
площ), що наразі показує врожайність навіть вищу за озимий 
– по 54 ц/га, валовий збір складає 11070 т. І нарешті про голо-
вний хліб – озиму пшеницю. На вчора вже обмолочено 7150 
га (63 відсотки площ) й при цьому намолочено 39325 т збіж-
жя. І врожайність її на належному рівні – 55 ц з га. Загалом 
обмолочено 12997 га ранніх зернових, що складає 80,1 від-
соток від задіяних площ під ними. Отож, буде Чортківщина 
цього року з хлібом. А буде хліб, як то кажуть, буде й пісня!

Одночасно готується грунт під майбутній урожай.
Наталія КУХТА, 

студентка факультету журналістики Львівського 
національного університету ім. І.Франка

Буде хліб, буде і пісня
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На часі2
Пряма моваПостанова

Конкурс перевізників

Освіта – це найважливіше для того, щоб наша кра-
їна стала сильною, а наші діти добре заробляли і по-
чували себе вільно в цьому світі. Знання – це набага-
то дорожче, ніж нафта, газ, корисні копалини. Знання 
рухають світ.

На жаль, тільки половина українських дітей має 
можливість потрапити до дитячого садка. 20 ти-
сяч місць за минулий рік ми створили для того, щоби 
українські діти потрапили до дошкільної освіти. Але 
цього не вистачає. Ми прийняли закон, який дає мож-
ливість за спрощеною процедурою відкривати ди-
тячі садки. І так само очікуємо голосування за закон, 
що зменшує орендну платню для приватних дитячих 
садків. У місцевих бюджетах є кошти. Нагадаю, дохо-
ди місцевих бюджетів зросли на 40 відсотків. Не кабі-
нети чиновників треба ремонтувати, а створювати 
додаткові місця для наших дітей в дитячих садках.

Зателефонуйте, будь ласка, своєму меру і місцевому де-
путату і нагадайте йому, що гроші є, і діти потребують, щоб 
ці гроші йшли саме на дошкільну освіту.

Щойно завершилося зовнішнє незалежне оцінювання. 10 
відсотків наших дітей не здали тести з української мови. 25 
відсотків не здали тести з математики. Це означає, що в 
системі середньої освіти у нас криза, яка виникла не вчора 
і не позавчора, а десятки років. 

Цього року уряд додатково виділив 2,5 мільярда гривень 
на середню освіту. Щойно прийнято рішення за рахунок 
скорочення витрат на парламент та уряд виділити 180 
мільйонів гривень на придбання підручників для наших ді-
тей. Це 50 відсотків компенсації вартості такого підручника. 
Інших 50 відсотків повинна виділити місцева влада. І про-
шу органи місцевого самоврядування прийняти відповідні 
рішення.

Дуже складне питання про кількість шкіл. Але важливіше 
і складніше – це їх якість. Неприйнятно, коли більше 400 
шкіл в країні мають менше 10 учнів, а 1,5 тисячі – менше 40 
учнів. Тому якість освіти і якість школи – це завдання номер 
один для місцевої і центральної влади. Вчитель повинен 
добре заробляти, в школі повинен бути Інтернет, клас від-
повідно обладнаний. У наших спільних інтересах прийняти 
рішення, що ми хочемо – сотні неякісних шкіл чи реальну 
сильну якісну систему середньої освіти.

Уряд розробив відповідний закон і передав його на гро-
мадське обговорення. Шановні батьки і вчителі, нам по-

трібна ваша думка. Ми хочемо, щоб цей закон об’єднав 
учня, вчителя і батьків. І щоб він дав якісну середню освіту, 
яка потім переходить в якісну вищу освіту.

Що зроблено у вищій освіті? Ми прийняли закон про вищу 
освіту і він почав працювати. Цей закон дає можливість по-
будувати систему вищої освіти в країні на кшталт тої, яка 
є в Європі і США. Автономія вузів. Тепер не міністерство 
диктує, які навчальні плани повинні бути у вузі, а вуз має 
право самостійно визначити, з яких предметів і як вчити на-
ших студентів.

Фінансова автономія. Вузи можуть самостійно викорис-
товувати свої кошти. Додаткові права і повноваження для 
студентів.

Тепер про якість. Всім добре відомо, що низка вузів у нас 
просто друкує дипломи. Ми зробили перший етап, коли по-
збавили ліцензій 70 ВНЗ. Наступним етапом ми перефор-
матували систему державного замовлення. Нині кошти на 
державне замовлення, а це майже 18 мільярдів гривень, 
йдуть тільки до тих вузів, які в останні 3 роки продемон-
стрували високу якість в освіті. Також Закон «Про вищу 
освіту» надає можливість  кожному студенту самостійно 
визначитися, в який вуз іти за державні кошти.

Це еволюційний шлях того, щоб очистити українську сис-
тему вищої освіти від псевдоакадемій, псевдоуніверсите-
тів і професорів з трьома «ф».

Одна з найбільших проблем в системі освіти – це коруп-
ція, хабарі за знання. Кожен третій студент в Україні публіч-
но визнає, що він давав хабар. Зараз в країні немає реаль-
ного механізму захисту прав учнів та студентів.

Я ініціюю створення в Україні інституту освітнього ом-
будсмена, куди студент чи учень, права якого порушені в 
освітньому процесі, може звернутися, і такі права будуть 
захищені освітнім омбудсменом.

Зв’язок освіти і ринку праці – це основа в плануванні сис-
теми вищої освіти. Людина, яка вступає до вузу, повинна 
знати, що професія, яку вона отримає, потрібна для країни. 
Така система планування здійснюється на наступні 10 ро-
ків на базі служби зайнятості, Міністерства освіти та Мін-
соцполітики. 

Війна Росії проти України залишила сотні тисяч родин 
без домівок, а дітей без можливості отримати навчання. 
Але вже сьогодні 60 тисяч цих діток отримують навчання в 
середніх школах в Україні. 5,5 тисячі студентів навчаються 
у вищих навчальних закладах. 

У цьому році всі українські вояки, які боронять незалеж-
ність України, можуть вступити до вищих навчальних за-
кладів без здачі зовнішнього незалежного оцінювання, так 
як у них просто не було можливості це зробити, а через 
іспити.

Для того, щоб бути сьогодні конкурентним, треба знати 
багато іноземних мов. Саме тому я дав доручення збіль-
шити кількість годин в середній школі з вивчення інозем-
них мов. 10 днів тому ми ратифікували угоду з ЄС «Го-
ризонт-2020». Тепер українські вузи можуть разом з ЄС, 
використовуючи значні кошти європейських фондів, прово-
дити наукові дослідження в сфері охорони здоров’я, еколо-
гії, демографії, космосу, нанотехнологій. Тепер українська 
наука отримала доступ до високих і якісних стандартів єв-
ропейських знань. Нам треба цим скористатися. Ми маємо 
всі шанси стати сильною країною з якісними знаннями. Все 
залежить від нас.

(За матеріалами «Урядового порталу»)

Арсеній ЯЦЕНЮК: 
«Ми маємо всі шанси стати сильною 

країною з якісними знаннями»

Про проведення заходів 
з попередження спалаху 

гострих кишкових інфекцій 
серед населення 

м. Чорткова, пов’язаних 
з аварійною ситуацією 

на водогоні «Білокамінна»
Я, головний державний санітарний лікар м. Чорткова, Чорт-

ківського, Гусятинського та Підволочиського районів Чайчук 
Оксана Тимофіївна, розглянувши матеріали лабораторних до-
сліджень питної води з мережі водозабору «Білокамінна» від 28 
липня 2015 року, встановила, що в мережу міста подавалась 
вода негарантованої якості, яка не відповідала вимогам ДСан-
ПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною» за хімічними та бактеріологічними 
показниками, а саме:

за хімічними показниками: перевищення показників кольоро-
вості (40-50 градусів) та окиснюваності  5.6-8.0 мгО2/дм  куб.);

за бактеріологічними показниками: у всіх взірцях води ви-
явлено перевищення вмісту загальних колі форм (15.0-47.8 см 
куб.).

Окрім того, в порушення вимог чинного законодавства, про 
дану ситуацію начальником Чортківського ВУВКГ не повідомле-
но Чортківське міськміжрайонне управління Головного управ-
ління Держсанепідслужби у Тернопільській області.

З метою виконання ст. 18 Закону України «Про забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ст. 
23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», 
враховуючи вимоги санітарних правил та норм для підприємств 
водоканалізаційного господарства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Міському голові м. Чорткова Вербіцькому М.В., начальнику 
Чортківського ВУВКГ Вівчару В.В.:

1.  Негайно припинити подачу води з мережі водозабору «Бі-
локамінна» в мережу міста з 29.07.2015 р.

2. Негайно провести ревізію та при необхідності ремонтні ро-
боти мережі водозабору «Білокамінна».

3. Після ліквідації можливих проривів провести дезінфекцію 
і промивку мережі водозабору «Білокамінна» та збірників води.

4. Негайно оповістити населення через засоби масової ін-
формації про ситуацію, яка склалась з водою в м. Чорткові та 
про можливе обмеження її подачі на період проведення про-
філактичних заходів.

5. Лабораторії Чортківського ВУВКГ проводити щоденний 
лабораторний контроль за якістю питної води, яка подається 
населенню міста з водозабору «Білокамінна».

6. Використання води з мережі водогону «Білокамінна» 
розпочати після заключення лабораторії Чортківського місь-
кміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ ДСЕСУ» про 
відповідність води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні ви-
моги до води питної, призначеної для споживання людиною» та 
отриманого дозволу Чортківського міськміжрайонного управ-
ління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопіль-
ській області.

Про виконання даної Постанови інформувати мене  у термін 
до 1.08.2015 р. Контроль за виконанням Постанови залишаю за 
собою. 

29  липня  2015 р.                                                       №  1
Головний державний
санітарний лікар м. Чорткова,
Чортківського, Гусятинського 
та Підволочиського районів                О.ЧАЙЧУК

Взагалі-то засідання планували провести за круглим сто-
лом із обговоренням конкурсних кандидатур-перевізників 
лише членами комітету. Та ще заздалегідь до визначеного 
часу початку засідання приміщення райдержадміністрації 
дощенту заполонилося людом – сільські голови, переві-
зники та представники громад сіл, за маршрутами переве-
зення яких власне й розглядалося питання на конкурсній 
основі (Антонів, Капустинці, Милівці, Заболотівка, Косів, 
Свидова). 

Обговорення набирало надемоційності ще до засідання. 
Ґвалт посилювався. Відразу зрозуміти ті окрики було вкрай 
важко. Висловлювалася недовіра загалом конкурсному 
комітетові. І врешті-решт виокремилася єдина вимога: 
конкурс має відбуватися в абсолютній прозорості, люди – 
користувачі перевезенням – повинні самі собі обирати пе-

ревізників. Із будь-якої ситуації можна віднайти оптималь-
ний вихід, альтернативу. Заступник голови районної ради 
Л.Хруставка запевнив, що всі пропозиції громади будуть 
вислухані, візьмуться до уваги членами комітету, рішення 
виноситимуться виважено й об’єктивно. А тому засідання 
відбулося не за, як мовляли сільчани, зачиненими двери-
ма, а у сесійній залі райради, де вмістилася вся громадська 
група підтримки. 

Головуючий – перший заступник голови РДА В.Запухляк 
– висловив запевнення-гарантування, що всіх умов конкур-
су буде дотримано згідно з чинним законодавством і жоден 
із членів даної комісії не переступить букви закону. 

(Закінчення на 10-й стор.) 

Голос народу почутий, потреби вдоволені
23 липня ц. р. у райдержадміністрації відбулося засідання конкурсного комітету з визначення переможця 

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

На підставі наказів Чортківського районного управління юс-
тиції за №13/8 від 23.07.2015, №14/8 від 23.07.2015 та №15/8 від 
23.07.2015 реєстраційною службою Чортківського районного 
управління юстиції 23.07.2015 року зареєстровано Чортківську 
районну в Тернопільській області організацію ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», Чортківську міську ор-
ганізацію ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 
та Чортківську міську організацію Української республіканської 
партії відповідно»

Микола КРАСНОШТАН,
начальник реєстраційної служби Чортківського районного 

управління юстиції

Юстиція інформує
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Актуальне інтерв`ю

Україна в огні

Мобілізація

 – Шоста хвиля мобілізації стартувала 19 
червня ц. р., завершиться наприкінці серп-
ня. До 18 липня відбувалося оповіщення 
військовозобов’язаних, а далі розпочалися 
планові відправлення. Доволі прикро, та опо-
віщення проходило з проблематичними, скажі-
мо, потугами. Згідно з розпорядженням голови 
Чортківської райдержадміністрації М.Сташківа 
перед сільськими радами поставлено завдан-
ня щодо направлення військовозобов’язаних 
(мешканців району) на медичний огляд, опіс-
ля якого мало би чередувати розприділення 
призначення військовиків на комплектування 
Збройних сил України. Та не так сталося, як 
гадалося. Чоловіків, які підлягають мобілізації, 
в селах реально немає: більшість, у зв’язку зі 
складним економічним становищем у державі 
та зубожінням пересічних українців, подала-
ся на заробітки за кордон; меншість перехо-
вується деінде, аби не призвали до армії, на 
жаль…  У селах тепер проводиться, так би ска-
зати, антиоповіщення: тільки-но в сільській раді 
з’являється представник військкомату, звістка 
про його приїзд миттєво розноситься по селі 
– чоловіки, наче випаровуються, як вітром зду-
ває. Ось вам і патріотизм… 

 – Яке завдання покладено на наш район у 
часі шостої хвилі?

 – Завдання, як на наш район, надто велике – 
більше ста осіб. На часі дуже мало відправлено 
військовозобов’язаних. За підрахунками – вже 
мали би наблизитися до 70 відсотків мобілізо-
ваних у 6-ту чергу, а заледве наблизилися до 
20-ти. Снує хибна (!) думка: якщо чоловікові вру-
чено повістку, то неодмінно й безумовно його 

відправлять у зону бойових дій. Але ж це не є 
фактом! Містяни не відчиняють дверей пред-
ставникам військкомату, повістки вручити не-
має кому; на працюючих підприємствах (а їх у 
районі надзвичайно мало) особи, придатні до 
військової служби, позвільнялися. Патріотизм 
чортківчан, як не прикро про це думати, прак-
тично «впав до нуля». 

 – Гадаю, на всю Тернопільську область 
Чортківський район, скажімо, не пасе задніх 
щодо мобілізації? 

 – Ні! На жаль, не в числі перших, але й не, так 
би мовити, в хвості. 

 – Пане полковнику, якщо ж йде така бурх-
лива антиагітація, то чи не виникає непо-
розумінь із тими, хто все ж з’явився у війсь-
ккомат? 

 – Не виникає. Якщо хтось згарячу відразу й 
вишукував причини ухилення від мобілізації, то 
все ж людська свідомість, гідність беруть верх. 
Ми намагаємося надавати максимальну допо-
могу як мобілізованим, так і їхнім сім’ям. До речі, 
жодних скарг від тих, хто на часі проходить на-
вчальну підготовку чи вже повноцінно служить, 
боронячи рідний край зі зброєю в руках, немає. І 
це все завдяки нашим волонтерам і керівникам 
ПАПів Чортківщини, адже саме на їхній вельми 
доброчинності й тримається забезпечення на-
ших вояків. 

– Чому ж, на Вашу думку, так змілів запал 
патріотизму? 

 – Причин, як відомо, чимало. Перш за все – 
у ЗМІ (особливо в мережах Інтернету) забагато 
негативу щодо забезпечення української армії 
та й у власне відношенні влади до захисників. 

Але ж негативу завжди протиставляється мега-
позитив, якого люди чомусь не беруть до уваги. 
Не заперечую, проблем безліч, шила в мішку не 
сховати. Не можливо за півтора року відроди-
ти потужність армії, яка зумисне розвалювала-
ся упродовж 20-ти років. Тепер вочевидь – уся 
агресія на вигідність Росії готувалася заздале-
гідь, щоби повністю зруйнувати обороноздат-
ність нашої держави. 

 – Окрім здоров’я чи беруться 
до уваги інші фактори становища 
військовозобов’язаного? 

 – Слід сказати, значна кількість призваних, 
так би мовити, відпадає відразу ж при прохо-
дженні медичного огляду. Часті випадки – люди 
не знають і навіть не підозрюють про своє за-
хворювання (адже більшість із нас, направду, 
звертається до лікарів тоді, коли добряче «при-
тисне»). Ось, до прикладу, за статистичними 
даними: за останній відрізок часу лише з смт 
Заводське пройшли медогляд 17 осіб, а в ЗСУ 
зачислено й відправлено всього п’ятеро; з На-
гірянки – 14 проходили медогляд, а відправлено 
одного. Зважаємо звичайно ж на сімейні обста-
вини. Людський фактор – перш за все. Входимо 
в розуміння будь-якої ситуації. Якщо людина 
пройшла медогляд, скажімо, на відмінно, але 
є певні причини, які унеможливлюють на часі її 
мобілізацію, то така особа поповнить ряди са-
мооборони. Захисників потрібно завжди і всю-
ди.

– Леоніде Рішардовичу, конкретизуйте, 
будь ласка, особи якої категорії на часі по-
трапляють до числа мобілізованих.

 – Військовозобов’язані віком від 20-ти ро-

ків; офіцери – до 55-ти, солдати, сержанти – 
до 50-ти років. Не залежить від того чи особа 
проходила службу в ЗСУ чи ні. Тим паче, якщо 
військовозобов’язані мають цінний фах для 
служби в армії, то вони обов’язково будуть при-
звані. А на часі потрібні ЗСУ навіть бухгалтери, 
а також – водії, фельдшери, кухарі, інженери. Із 
військових спеціальностей необхідні танкісти, 
артилеристи, снайпери, сапери. Зауважу, жод-
ному військовозобов’язаному не дадуть відразу 
в руки зброю і не відправлять у зону бойових 
дій. Слід вказати, зараз стараємося не мобілі-
зовувати комбайнерів (хоча, до речі, вони теж 
проходять медогляд), бо, як-то кажуть, армія 
без хліба воювати не зможе, не буде. 

 – У числі мобілізованих є добровольці?
 – Звичайно є. здебільшого це ті військовики, 

котрі вже демобілізувалися. Та перепочивши, 
вони проявляють бажання продовжити зі збро-
єю в руках захищати Батьківщину. Ідемо їм на-
зустріч, уже, як-то кажуть, стріляними вовками 
вони повертаються до своїх побратимів у ті ж 
бригади, в яких воювали. Це щось на кшталт 
«афганського синдрому».

 – Пане полковнику, Вам як військовому – з 
огляду на всі події сьогодення нам слід очі-
кувати наступної хвилі мобілізації?

 – Прогнозувати щось надзвичайно важко. 
Передбачати й розкривати плани подальших 
бойових дій для військовика недопустимо. Про-
те скажу: хочеться, щоби врешті-решт визріла 
вже стабілізація, як загалом у ЗСУ, так і в бо-
йових діях. Бо, мовити, підвішаний стан, неви-
значеність, направду, призводять до певної 
нервозності населення. Та кожному слід усві-
домити: якщо ми не знищимо ворога на сході, 
то він воюватиме з нами на заході… Хоча не 
личить ділити Україну на схід і захід – держава 
українська у нас єдина. Захищати рідну землю 
потрібно всім миром вкраїнським, бо це є най-
важливіший обов’язок кожного з нас.  

Спілкувалися Тетяна ЛЯКУШ,
Наталія КУХТА, 

студентка факультету журналістики 
Львівського національного університету 

ім. І.Франка

Серед життєвих обов’язків є найважливіший – 
захищати Батьківщину

Вже більше року день у день в усіх на слуху – війна… мобілізація… Ніхто й гадки не припускав, що кращим синам України 
доведеться брати в руки зброю і ціною життя боронити рідну землю від ворога. Перша хвиля мобілізації, друга, третя… 

Ось на часі вже й шоста, яка супроводиться ще більшим острахом за наших воїнів-захисників. Ще скільки? Скільки?.. 
Як складається ситуація загалом із призовом у нашому районі, яке налаштування краян – чоловіків і їх рідних – щодо 

мобілізації? З цими та низкою інших запитань ми, кореспонденти районки, звернулися до військового комісара Чортківського 
об’єднаного міського військового комісаріату полковника Леоніда ПІДРУЧНОГО.

Єдиноголосо мовили новопризвані військовозобов’язані, 
котрих цього тижня (у вівторок і четвер) випроводжала Чорт-
ківщина в ряди Збройних сил України. 

Смуток, біль розлуки, а їхні погляди випромінюють честь і 
гідність українську: Степан Султанов і Юрій Костиков (с. Горіш-
ня Вигнанка), Ярослав Франків і Валерій Побуринний (м. Чорт-
ків), Андрій Воробель й Ігор Гарасимик (смт Заводське). 

Стриманість і мовчазність наших захисників закладає вели-
кий непідступний поріг до розмови. Та все ж ми віднайшли змо-
гу перед від’їздом поспілкуватися з військовиками, на жаль, 
лише з трьома із них. 

«Я знаю, що мені необхідно їхати!» 
Ствердно, наче відрізав, мовив Степан Султанов – висо-

кий, дужий, атлетичної статури молодий чоловік (поруч із ним, 
здавалось, і в пекло не страшно). Вже вдруге Степан добро-
вольцем відправляється у зону бойових дій. Вперше – відра-
зу ж із Майдану в березні 2014 року разом із побратимами-
«майданівцями» у складі батальйону «Айдар» штурмової 
роти. Тепер, не дивлячись, що його вже добряче «підсмажила» 
пекельна війна, не раз зустрічався віч-на-віч зі смертю, знову 
туди, бо, як каже, тиша незвично ріже вухо…  

Хтось мусить змінити тих, хто вже наскрізь пропах порохом 
війни… 

Без краплі вагань сказав Ярослав Франків – юнак 1982 р. н., 
за фахом програміст. Цілком усвідомлює те, що його допомога 
вкрай потрібна. Тому, не зважаючи ні на вмовляння матері, ні 
на сльози сестри (до речі, її чоловік також на часі, отримавши 
повістку, проходить медогляд), ні на фактажний негатив щодо 
забезпечення та підтримки української армії, Ярослав твердо 
вирішив поповнити ряди захисників. 

«Є таке поняття – «треба!» 
Лаконічно висловився Валерій Побуринний – головний спе-

ціаліст відділу розвитку інфраструктури Чортківської райдер-
жадміністрації. Якщо при першій хвилі мобілізації на держ-
службовців поширювалася бронь, то тепер відмовлятися від 
призову Валерій і думки не припускає. Тим паче у нього така 
необхідна військова спеціальність – мінометник, навідник (під 
час строкової служби в армії був командиром відділення).

Уже з інших уст ми дізналися дуже скупу інформацію про 

решту призваних. 
Юрій Костиков (1968 р. н.) доволі тривалий час займався во-

лонтерською діяльністю в зоні АТО, тепер твердо вирішив піти 
добровольцем. 

Андрій Воробель – колишній військовий контрактної служ-
би; Ігор Гарасимик – за фахом кухар (до речі, обидва є близь-
кими родичами військового комісара, полковника з гідним бо-
йовим минулим Л.Підручного; оце достойне насліддя звитяги 
армійської!). Хлопці служитимуть у складі прикордонного за-
гону охорони західних рубежів України. 

Нехай береже вас Господь, наші герої-захисники. 
Тетяна ЛЯКУШ 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

(на фото: зліва – Ярослав Франків із сестрою Юлею; 
справа – Валерій Побуринний з колегами по роботі)  

«Не хтось, а – я! 
Україна вкрай потребує захисту»… 
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Крок до Європи

Вступна кампанія-2015

Перше і незабутнє близьке знайомство 
чортківської делегації розпочалося із відо-
мої туристичної мекки Польщі, колиски ко-
ролів – Кракова. Нестаріючий Вавель над 
Віслою, Маріацький костел, Ринкова площа 
– відкрили для наших подорожуючих дух 
умиротворення польської землі. 

…І спогад про рідну землю, 
і символ єднання

А далі була дорога вглиб на захід, до До-
бродзеня, де у часі урочистого відкриття 
святкування Дня цього міста радо вітали 
наших краян бургомістр Ружа Ковалік та її 
заступник Марек Вітек,  директор осередку 
культури і спорту Агнєшка Гурнік. Усі обміня-
лися пам’ятними подарунками.

Пахучим щедрим короваєм славиться 
українська земля, зрошена молитвами і 
потом наших хліборобів. Красивий коро-
вай подарувала чортківська делегація ке-
рівникам міста Добродзень, а ще іншими 
скибками короваїв почастували дівчата в 
національних одностроях усіх присутніх. Та 
найзворушливішим був момент, коли до на-
шої делегації підійшов український заробіт-
чанин зі словами: «Я 13 років не був вдома, 
не чув давно запаху українського хліба. Ви 
подарували мені найкраще – спогад про рід-
ну землю і запашний хліб, який є особливим 
і незабутнім…».

Впродовж двох днів тривали урочистості 
з нагоди Дня міста Добродзєнь, в яких взяли 
участь наші творчі колективи, а заключного 
дня виступ означився годинним концертом 
чортківчан. Усі були в захопленні від розма-
їття талантів Чортківщини. «Браво!», «Біс!» 
– лунало повсякчас, люди вставали з крісел 
і гучними оплесками виявляли своє захо-

плення.  Наприкінці концертної програми 
на знак єднання під час пісенної композиції 
«Ми – Україна» (солістка Юлія Шпиндак) ра-
зом з усіма нашими учасниками програми в 
українських одностроях вийшли й польські 
аматори сцени. Мовою музикантів – це була 
висока кода, як символ нашої дружби і єд-
нання.

А на підтвердження подальших тісних 
братніх стосунків делегація з Чортківщи-
ни отримала запрошення на святкування 
20-річчя міста Добродзень у 2016 році та 
450-річчя Дому осередку культури і спорту.

Як поляки втілили в життя 
адміністративну реформу

Начальник відділу культури, туризму, на-
ціональностей та релігій Чортківської РДА 
Галина Чайківська, будучи держслужбов-
цем, поцікавилася у польської сторони про 
те, як  на прикладі  громади Добродзеня 
пройшла адмінреформа і як це спроектова-
но у сьогодення. І ось що вона дізналася.

Раніше на теренах Польщі було 49 воє-
водств (областей), а тепер залишилося 16. 
Добродзень належить до Опольського во-
єводства Олеського повіту і його громада 
нараховує сім тисяч населення. Районний 
центр (повіт) нараховує 7 громад – гмін. 
Гміна Добродзеня (об’єднує 7 сіл) живе в 
основному за рахунок проектів Євросоюзу. 
Нещодавно вона виграла грант і отримала 
від Німеччини 10 тисяч євро на розвиток 
соціальної сфери. У гміні є 4 бібліотеки та 
осередок культури і спорту, гімназія, 9 шкіл, 
4 з яких – початкові. Гімназія з трирічним 
навчанням та одна школа організовані гро-
мадськістю і підтримуються її коштами. Бю-
джет гміни на рік становить 30 млн. злотих. 

Половина з них йде на освіту і два мільйони 
в рік – на центр культури і спорту, що в по-
рівнянні на гривні становить 12 млн. грн. Це 
в той час, коли на всю структуру культури 
нашого району спрямовується лише 6 млн. 
95,8 тис. грн. Для проведення Дня міста До-
бродзеня було закладено коштів у перера-
хунку на наші гривні у сумі 600 тис. грн. За-
робітна плата директора осередку культури 
і спорту – від 5 до 6 тис. злотих (трохи біль-
ше як 1000 доларів США). А у нас керівник  
культури району та директор будинку куль-
тури з усіма надбавками тягнуть (у перера-
хунку на рідну валюту) лише на 100 доларів 
в місяць...

Попри те, що наші художні колективи 
значно сильніші професійно і більша різ-
новидність заходів-фестивалів, культура 
Добродзеня проводить лише три щорічних 
фестивалі – «Джерело», «Польські пісні» та 

започатковано кінний фестиваль.
Приємно вразило нашу делегацію те, що 

у часі святкувань ніде не було алкогольних 
напоїв, усі – від малого до людей похилого 
віку – танцювали у парах; не було такого, 
щоб танцювали у колі самі жінки чи чолові-
ки, що є правилом низької культури. В усьо-
му проглядалася толерантність і повага 
один до одного. Довкола – доброзичливість 
і повна відсутність грубості. Можливо, тому 
рівень тривалості життя у Польщі зростає: в 
порівнянні з 2000 роком – на 4, а з 1980-им 
– 7 років і становить в середньому, як зазна-
чає «Радіо Польща», для чоловіків – 73,8, а 
для жінок – 81,6 року.  То ж віриться, що й 
на нашій чудовій і талановитій українській 
землі засяє сонце, але і ми самі маємо змі-
нитися.

Олександра ІВАНЦІВ

Загальною позитивною тенденцією є збільшення кількості 
абітурієнтів, які хочуть навчатися у тому чи іншому закладі, 
та розширення географії вступників. Зокрема в Чортківський 
державний медичний коледж подано 886 заяв на 5 спеціаль-
ностей: «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Фарма-
ція», «Стоматологія ортопедична» та «Акушерська справа». 
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів) подано 

720 заяв, решту 166 – на основі повної загальної середньої 
освіти (11 класів). Широкою є географія вступників до цьо-
го закладу, яка охоплює 16 областей, в тому числі Дніпро-
петровську, Донецьку, Миколаївську та Одеську. Стосовно 
різниці між цьогорічною вступною кампанією та попередніх 
років голова приймальної комісії Чортківського ДМК і керів-
ник цього закладу Любомир Білик з неприємністю зазна-
чає, що раніше діти-сироти та інші пільговики мали право 
на зарахування поза конкурсом, цього ж року Міністерство 
освіти залишило за ними лише право на першочергове за-
рахування. 

Не бракує охочих стати студентами і в Чортківському 
гуманітарно-педагогічному коледжі ім. О.Барвінського, в 
який подано близько 300 заяв на спеціальності «Початко-

ва освіта», «Соціальна 
педагогіка» та «Музичне 
мистецтво». Голова при-
ймальної комісії ЧГПК 
й водночас директор 
педагогічного Роман 
Пахолок коментує це на-
ступним чином: «У нас є 
певна стабільність щодо 
кількості вступників. 
Батьки довіряють нам і 
ми, на щастя, не відчу-
ваємо браку бажаючих 
навчатися у нашому за-
кладі». Як повідомила 
відповідальний секре-
тар приймальної комісії 
ЧГПК Оксана Жара, крім 
абітурієнтів із Терно-
пільської області в ЧГПК 
хочуть навчатися також 

жителі Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької об-
ластей. 

Хоч і юний відносно вищезгаданих навчальних закладів, 
Чортківський коледж економіки та підприємництва впевнено 
розвивається, пропонуючи абітурієнтам навчання на наступ-
них спеціальностях: «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кре-
дит», «Оціночна діяльність», «Інформаційна діяльність підпри-

ємства». Всього до цього закладу надійшло 474 заяви, що, як 
зазначила директор коледжу Тетяна Жовковська, є безсумнів-
но позитивною тенденцією, оскільки це на 20 відсотків більше 
порівняно із вступною кампанією попередніх років. Крім того, з 
кожним роком у коледжі збільшується кількість місць держав-
ного замовлення. Для порівняння – минулого року 115 студен-
тів могли навчатися безкоштовно, тепер ця цифра зросла до 
131. 

Досить є охочих навчатися і в Чортківському вищому про-
фесійному училищі. Як нам повідомив директор ВПУ Олег Іва-
нілов, у даний заклад подано 151 заяву, але зважаючи на те, 
що прийом документів у них досі триває, ця цифра ще зміню-
ватиметься. у Чортківському ВПУ абітурієнти можуть навчати-
ся на основі базової та повної загальної середньої освіти на 
наступних спеціальностях: «Тракторист-машиніст», «Кухар-
кондитер», «Кухар-бармен», «Оператор з обробки інформа-
ції», «Касир торгівельного залу», «Муляр. Маляр. Штукатур», 
«Машиніст холодильних установок», «Опоряджувальник буді-
вельний». 

Отож, загальну картину цьогорічної вступної кампанії в 
Чорткові можна вважати досить позитивною для навчальних 
закладів, з деякими неприємними змінами для абітурієнтів, 
які втратили можливість бути зарахованими поза конкурсом. 
А загалом хотілося б побажати навчальним закладам знайти 
своїх студентів, а студентам – свої навчальні заклади. Ні пуху!

Олена ГРЕБЕНОЖКО,
студентка Чернівецького національного університету 

ім. Ю.Федьковича, спеціальність «Журналістика»
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Добродзень – осередок гостинності і дружби
Коли вимірювати глибиною серця, то наше місто-побратим Добродзень (Польща) не таке вже й далеке. Ось уже більше десятиліття тягнуться ниточки спогадів, 

приятельських стосунків і добрі враження про гостину то в Чорткові, то в Добродзені. І хоч у вимірі кілометражу до Добродзеня доволі не близько, усе ж таки дуже часто 
наші делегації обмінюються візитами. Тож і тепер, у другій половині липня, відвідала це чудове місто делегація з Чортківського району у складі начальника відділу культури, 

туризму, національностей та релігій райдержадміністрації Галини Чайківської, начальника міського відділу культури, туризму, національностей та релігій Ірини Радко, 
директора районного будинку культури ім. К.Рубчакової Йосипи Овод, художніх колективів – народного аматорського ансамблю танцю «Чайка» (керівник – Тетяна Жук), 

дитячого зразкового ансамблю танцю «Галицькі візерунки» (балетмейстер – Ольга Дембіцька), солістів-вокалістів Юлії Шпендак (учениця ЗОШ № 5) та Павла Червінського 
(викладач музичної школи) і представника від громадськості нашого міста – Олександра Хотюка.

Від абітурієнта до студента
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Хліб душі

Мітинг-реквієм

Скріпилися вуста у поминальній молитві… 
Промовлення священнослужителів і всіх 

виступаючих в’язалися єдністю помислів. 
Цей день не повинен бути лише днем смут-
ку й скорботи. Він має вирізнятися як день 
слави, тому що кращий цвіт нації української 
віддав своє життя за майбутнє України. На 
стражданнях і терпінні наших предків зараз 
виростає нова держава. І хоча вона не така, 
про яку мріяли діди, батьки, та все ж вона є, 
вона – наша; і ми повинні за неї боротися. Не 
можливо не провести паралелі між агресією 
до українського народу в минулому і тією, що 
вже більше року триває в сьогоденні. Герої 

України гинули і гинуть за ідею волелюбності, 
за незалежність; за те, щоби свідомість гід-
ності утвердилася-вкорінилася в помислах 
усього українства. Тож просімо Господа тієї 
свідомості, щоби вповні винести. Вистояти 
гіркі уроки історії, збудувати світле майбутнє 
для наших дітей. 

Усе мовлене повнилося віршованою та ви-
співаною патріотикою. 

Сонячний полудень, щедро овіяний липне-
вим вітром, був обперезаний не лише скорбо-
тою, а й прикрістю. Прикрістю за те, що вкрай 
мало зійшлося чортківського люду віддати 
шанобливу пам’ять невинно закатованим на-

шим краянам. Невже байдужість шириться 
поміж нас?.. Людина, котра поважає себе, по-
винна знати і берегти не лише історію своєї 
нації в цілому, а й історію тих фрагментів, із 
яких складається велика розповідь про на-
род. 

У часі хвилин пам`яті мала місце й слушна 
заувага, яка неодноразово акцентувалася 
громадськими активістами: допис надпису на 
меморіальній плиті пам’ятника – загинули від 
рук нелюдів НКВС. Правді завжди властиво 
поставати з попелу. Нащадки повинні знати 
ким (!) закатована еліта українства. 

Хочеться вірити, що жовтогаряче полум’я 
свіч поминальних зворушить пам’ять людську 
і спопелить закрадену байдужість… 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Не згубиться в віках нетлінна пам’ять
«Життя безсмертне – це нащадки, і вічності іншої немає…» – викарбовувалося 

в подумах кожного присутнього на мітингу-реквіємі, який проходив у Чорткові 26 
липня з нагоди увіковічення пам’яті невинно закатованих в’язнів Чортківської тюрми 

у сквері Скорботи і Надії, біля пам’ятника жертвам більшовицького терору.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
І будова собору, й тимчасова капличка, у 

котрій вже два десятки літ провадяться Бого-
служіння, громадяться немовби на острівці 
поміж завсякчас стрімкуючих врізнобіч авто-
шляхів-магістралей. Гуркіт двигунів, шум, сує-
та, а тут – умиротворення й молитва. І це так 
повчально-символічно й заклично: спинімось 
в круговерті часів та епох, услухаймося в ду-
ховне й вічне, прихилімо помисли і коліна, од-
нак піднесімо душі... Тим паче такого дня, коли 
стольний град Київ, вся Україна та й всенький 
прогресивний світ вшановують 1000-ліття 
успіння хрестителя Руси. Благо, Чортків із 
плином часу таки матиме і свій Володимир-
ський собор. Он вже виструнчився упівсотні 
метрів заввишки підмурівок для одного з ку-
полів. Тож посвячується й хрест на нього, при-
дбаний на палкі пожертви вірних. Зініціював 
їх датком в означенні $ 1 тис. один з парафіян 
Василь Зявін, котрий нині проживає у США. 
Ставши першим меценатом, він своїм іменем 
започаткував довгу низку жертводавців. Та-
ких нині численно – направду вражає перелік 
імен (щоправда, чимало не афішують своїх 
благих намірів), а особливо сум, котрі люди, 
за сутужності сьогочасся, ревно спонукують 
на величну споруду Божої домівки. 

Ще 1993 р. Б. з благословення архиєпис-
копа Тернопільського і Бучацького Василія 
(Боднарчука), опісля торжественної хресної 
ходи містом, того, першого, хреста на місці 
майбутнього храму урочисто посвячено. Дво-
ма літами пізніше розпочато будову. І вона не 
стоїть на місці – попри надзвичайно потужний 
проект. Вірні тягнуться серцями й душами, а 
ще, звісно ж, – гаманцями. Тому дух особли-
вого піднесення витав у цім осерді молитви 
поміж найгустіше заселеного мікрорайону 
Чорткова, злітаючи в піднебесся величними 
божественними піснеспівами, радісним пере-
гуком церковних дзвонів, палким декламуван-
ням патріотичних строф із відданих дитячих 
уст. Святкову Літургію та чин водосвяття, а 
відтак посвяти хреста з благословення ар-
хиєпископа Тернопільського, Кременецько-
го і Бучацького УПЦ КП Нестора відслужили 
дванадцятеро священиків (троє Володими-
рів-іменинників) – і з Тернопільщини, й Закар-
паття. Обіцяли свою присутність ще майже 
стільки душпастирів, однак завадили духовні 
торжества у столиці, в тамтешньому Володи-
мирському соборі – туди й вирушили очікувані 
духовні гості з Борщева та Заліщиків, і інші. 
Богослужіння очолив благочинний Чортків-
ського району Тернопільської єпархії УПЦ КП 
митрофорний протоієрей Богдан Верхомій. 
Він і нарік у слові до вірних їх храмовий праз-
ник, означений освяченням першого хреста 
на храм, священною історичною подією. А ще 
побажав духовній спільноті здоров`я духовно-
го й тілесного, щоби дочекатися входин до но-
возбудованого собору і прославлення в його 
стінах Христа-Бога та хрестителя України – 
рівноапостольного князя Володимира. Було 
й окроплення злучених духовним настроєм 
парафіян свяченою водою, і оливопомазання, 
й отримані поосібно кожним охочим часточки 
зілля та стрічок, прикрашаючих освячуваний 
купольний хрест. Святочні настрої не прига-
сили палкої молитви за здоров`я поранених, 
визволення полонених українських вояків су-
часся, за здоров`я всіх воїнів, що нині служать 

в зоні АТО (з парафії собору – понад двісті 
осіб). До слова, чин капелана-волонтера має 
один із духівників храму – о. Богдан Гагавчук: 
там, поміж українського воїнства, здійснює й 
хрестини (трапляються неохрещені до зрілого 
віку), і вінчання...

– Багато було парафіян, котрі не дочекали-
ся побачити перший хрест на собор, – не без 
суму констатував трохи згодом у невеличко-

му інтерв`ю настоятель храму о. Василь Сен-
чишин. – Та молитва за жертводавців зажди 
линула й линутиме в цих стінах. Не кожному 
поколінню випадає будувати храм Божий і 
внести свою цеглину на будову. Це – Божий 
дарунок для кожного з нас, хоча й нелегкий. 
Подібно до того, як Христос ніс Хреста на Гол-
гофу, так і наші парафіяни і даючи, і збираючи 
пожертви за нинішніх скрутних часів. Нерідко 
стукаємо у відчинені двері, а вони тут же за-

чиняються... 
Принагідно душпастир закликав до вза-

єморозуміння поміж християнами і склав 
віртуальний (бо через газетні шпальта) уклін 
парафіянам собору за їх милостивість й жерт-
водавство. І так само уклінно просив всіляким 
видом помочі долучатися до діяння милої 
Богові справи. Укупі зі ще одним духівником 
парафії – о. Володимиром Максимлюком спо-

вістили втішну вість: одразу після чину по-
святи хреста на малий купол (а таких буде 
чотири) зголосився перший жертводавець на 
центральний, найвищий та найбільший купол 
– то парафіянин з вул. Незалежності. Воісти-
ну: блаженні милостиві, бо вони помилувані 
будуть (Мф. 5, 7).

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Радуйся, Чесний Хресте, всерадісне знамення нашого спасіння»
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До ювілею

Ось вони – молоді, ініціативні, прагнучі 
знань. «Талановиті. Наполегливі. Ерудова-
ні. Успішні» – це гасло, що його сповідує 
Тернопільський національний економічний 
університет, активно пропагується і у нас, 
в Чорткові, студентами коледжу. Про своїх 
«дітей» з очима, що палають вогнем пізнан-
ня нового, любовно говорить директор за-
кладу Тетяна Тарасівна Жовковська, відра-
зу ж, з перших хвилин зустрічі, оголосивши 
принцип роботи коледжу: паритет студен-
тів і викладачів – 50 на 50, причому перших 
півсотні – це думка вихованців, а решта 
– підтримка педагогами. «Ми й акцент у 
вихованні й навчанні ставимо на тому, що 
спеціаліст – це не тільки професійно осві-
чена людина, не тільки науково підкована, 
а, згідно з галицькими традиціями, шля-
хетна, зі знанням етикету, з усвідомлення 
свого входження у соціум, який обрала для 
себе», – твердить керівник вузу.

Нашу розмову із директором коледжу 
Тетяною Жовковською ми запланували до 
п’ятиріччя від початку діяльності навчаль-
ного закладу – для кращого ознайомлення 
жителів краю і не тільки із роботою ще од-
нієї «колиски» нашої молоді, що рік у рік 
прогресує, розвивається, діє у спільному 
приміщенні старовинної споруди по вул. 
С.Бандери, 46. Чим живе коледж, яких спе-
ціальностей навчає нашу юнь, чого досяг-
нув за такий строк і чого прагне осягнути 
в майбутньому – такими були основні тези 
нашої розмови.

– За сприяння та клопотання керівництва 
Тернопільського національного економічного 
університету у 2010 році на базі ЧІПБ було від-
крито економічний коледж. Це було актуально 
для ТНЕУ, адже більшість університетів вже 
мають свої коледжі. Якщо от зараз побутує 
думка серед громадськості, що з наступного, 
2016-го, таке поняття, як підготовка молодшо-
го спеціаліста, не буде актуальним, то хочу 
запевнити, що це аж ніяк не означатиме за-
криття чи ліквідацію нашого закладу. Навіть, 
можна сказати, навпаки, адже ведеться мова 
про розвиток профільних коледжів, як-от наш: 
від економічного університету – економічний 
коледж. 

На сьогодні ми готуємо молодших спеціаліс-
тів з таких спеціальностей, як: бухгалтерський 
облік, фінанси і кредит, оціночна діяльність, 
інформаційна діяльність підприємства. За ці 
5 років ми вже випустили близько 300 осіб, з 
них майже дев`ять десятків студентів різних 
років випуску продовжує навчання у структурі 
університету за спорідненими спеціальностя-
ми. 10-15 відсотків випускників вже працюють. 
А після закінчення нашого вузу студенти ма-
ють змогу працювати  у сфері бухгалтерсько-
го обліку підприємств, установ та організацій 
різних форм власності, комерційних структу-
рах, сфері малого та середнього бізнесу, ви-
конувати допоміжну діяльність у сфері фінан-
сів та страхування, операції в банківських та 
фінансово-кредитних установах й ін. Нашим 
завданням є підготовка здібних фахівців із 
високим рівнем професійних та організатор-
ських функцій. У тому є величезна праця пе-
дагогічного колективу, що невпинно зростає 
професійно: більш ніж 30 відсотків викладачів 
– спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії.

Підкреслю, бо в цьому є заслуга усього на-
шого колективу та колег із ТНЕУ: перевага 
навчання в коледжі в тому, що у результаті 
набутих знань та практичних умінь можна й 
продовжувати навчання у вишах, й успішно 
працевлаштуватися, бо тривала практика дає 
потужну базу для них, як спеціалістів у різних 
галузях  їхньої діяльності. Тренінги, практич-
ні завдання, відвідини підприємств, установ, 
організацій, що запроваджені вже з першо-
го року навчання, дають позитивний ефект 
– наші студенти якнайкраще підготовлені до 
своєї безпосередньої роботи. Це відзначають 
і працівники кафедр університету, котрі оціню-
ють у ході освітнього процесу колишніх випус-
кників чортківського коледжу.

Не тільки досягненнями своїх вихованців у 
професійній сфері ми тішимося. Відрадно, що 
і дівчата, і хлопці у нас соціально активні, вони 
задіяні у волонтерському русі, опікуються 
спілкою ветеранів Чортківщини, співпрацюють 
на добровільних засадах із районним Това-
риством Червоного Хреста, є членами моло-
діжних християнських організацій. Це – прояв 
тих пріоритетів, яких ми дотримуємося у своїй 

І над склепіннями старого зростають 
Такими поетичними рядками можна охарактеризувати оті дві потужні гілки, які активно розвиває у нашому місті над Серетом імперія під назвою ТНЕУ – 

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу та Чортківський коледж економіки та підприємництва. В ошатній будівлі з давньою історією 
знайшли прихисток два вузи зі спільним корінням – Тернопільський національний економічний університет.

Сьогодні поговоримо про наймолодшу його вітку – коледж. Цьогоріч цей навчальний заклад святкуватиме свій маленький ювілей – 5 років від дати заснування. 
Небагато, правда ж, порівняно із чортківськими коледжами з 75-річною історією? 

Але, погодьтеся, стати за цей короткий час альма-матер більш ніж чотирьом сотням студентів – немало, еге ж? 

Ольга БАРНА, кандидат педагогічних наук, викладач-мето-
дист, спеціаліст вищої категорії дисципліни «Інформатика»:

– Невід’ємною складовою професійної підготовки майбутніх економіс-
тів та підприємців є вивчення загальноосвітніх дисциплін. Адже, окрім 
отримання атестата про повну загальну середню освіту, що передба-
чено наявними ліцензіями на основі результатів підсумкового контролю 
та державної підсумкової атестації з української мови, математики та 
інформатики, студенти коледжу отримують навички організації на-
вчальної діяльності у ВНЗ, уміння навчатись та комунікувати у студент-
ському колективі, розв’язувати навчальні проблеми та здобувати знання. 
А ці навички є запорукою подальшого успішного навчання та здобування 
майбутньої професії. Здійснюють загальноосвітню підготовку студен-
тів висококваліфіковані викладачі, які володіють сучасними інноваційни-
ми методиками навчання, використовують мультимедійні технології та 
комп’ютерні лабораторії. Серед них 4 кандидати наук, доценти, 4 викла-
дачі з вищою категорією, викладачі-методисти, 4 викладачі з першою та 
другою кваліфікаційними категоріями.

В рамках декади загальноосвітньої підготовки викладачами загально-

освітніх дисциплін було проведено низку виховних занять, тренінгів та 
олімпіад. Уже стало доброю традицією завершувати цикл загальноос-
вітньої підготовки масовим розвивально-пізнавальним заходом. 2 червня 
було проведено квест «Молодь – Україні». Загальне шикування учасників 
квесту та одноголосне виконання державного гімну засвідчили готов-
ність молодого покоління увесь свій патріотичний дух, силу волі та міц-
ність знань віддати служінню своєму народові та докласти максимум 
зусиль до розбудови міцної європейської держави. Після привітального 
слова директора коледжу Т.Т.Жовковської, пронизаного патріотичними 
нотами та позитивною енергетикою, учасники квесту мали змогу про-
йти спортивні випробування, виконати завдання на орієнтування за ком-
пасом та картою на місцевості, відшукати та виконати завдання між-
дисциплінарної інтелектуальної вікторини. На завершення дійства усі 
учасники під звуки українських пісень взяли участь у флешмобі та виклали 
слова, які є цінностями для кожного українця – Україна, мир, Бог, віра, дім. 
Усі команди-учасники отримали відзнаки, а збірна команда груп Фк-21,22, 
яка у командному заліку набрала найбільшу кількість балів, за сприяння 
народного депутата України О.Барни була відзначена цінним призом. 
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роботі з вихованцями і про які я вже говорила 
на початку: виховання різносторонньо розви-
неної особистості. Наші діти успішні у спорті. 
Ось бачите, кубки, медалі, грамоти (показує на 
заставлену ними полицю в директорському ка-
бінеті – авт.), – то усе досягнення спортсменів 
коледжу. А як вони танцюють, співають, про-
бують себе в ораторському мистецтві! У травні 
місяці Василь Копистинський, голова студент-
ської ради, виборов ІІІ місце серед навчальних 
закладів області І – ІІ рівнів акредитації (а та-
ких є 24) у конкурсі читців художнього читання.

Можемо похвалитися студентською радою 
і роботою студентського активу, профспілко-
вого бюро. Наші студенти активно приймають 
участь у студентському парламенті серед ВНЗ 
І – ІІ рівнів акредитації області і беруть активну 
участь у громадському житті Тернопільщини.

У коледжі функціонує профспілкове бюро: 
діти організовують самі собі екскурсії (не без 
опіки педагогів), допомогу потребуючим, ма-
ють свій дорадчий орган.

Звичайно, без сприяння педагогічного, сту-
дентського колективів, взаємопідтримки, зла-
годженості у роботі, без, як то кажуть, «гри в 
одні ворота», цього не вдалося б досягнути. 
Нас дуже підтримує ТНЕУ, ставлячись до ко-
леджу, як до свого дітища (що, зрештою, так і є 
насправді): Особливо хочу подякувати ректо-
ру, професору Андрію Ігоровичу Крисоватому, 
тому що саме завдяки його ініціативі відбува-
ється багато позитивних, прогресивних змін 
у підготовці молодшого спеціаліста у нашій 
структурі.

Кожна дія тягне за собою якусь похідну. Так 
ми формуємо свої традиції – традиції педаго-
гічного та студентського колективів державно-
го коледжу І – ІІ рівнів акредитації ТНЕУ.

У цей непростий для України час хочу поба-
жати навчальним закладам і усім людям зага-
лом довгого й благополучного життя насампе-
ред в мирі, добрі, дружбі, спокої. 

Для довідки. Тетяна Тарасівна Жовков-
ська – директор коледжу, кандидат економіч-
них наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист (дисципліна – «Основи 
економічної теорії»). У 1989 р. закінчила Тер-
нопільський фінансово-економічний  інститут, 
спеціальність: «Бухгалтерський  облік і аналіз 
господарської діяльності». З 1996 року працює 
у Чортківському інституті підприємництва і біз-
несу ТНЕУ.  В 2007 році навчалася у Центрі до-
вузівської післядипломної та магістерської під-
готовки в ЧІПБ Тернопільського національного 
економічного університету за спеціальністю 
«Правознавство». Науковий ступінь: кандидат 
економічних наук, доцент. Тема дисертації: 
«Розвиток підприємств з виробництва продо-
вольчих товарів в Україні» у Київському наці-
ональному університеті харчових технологій. 
Автор більше 30 наукових публікацій, співав-
тор навчальних посібників, автор 5 методич-
них видань. Нагороджена нагрудним знаком 
«Подякою Президента асоціації навчальних 
закладів України приватної форми власності», 
грамотою Тернопільської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України, 
ректором ТНЕУ А.Крисоватим висловлена по-
дяка за особистий внесок у становлення та 
розвиток навчального закладу, вагомі здобут-
ки в організації навчально-виховного процесу, 
високий професіоналізм та збереження слав-
них традицій ТНЕУ. 

Підготували Оксана СВИСТУН
Наталія КУХТА, 

студентка факультету журналістики 
Львівського національного університету 

ім. І.Франка
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

та з архіву коледжу

паростки нові, що пнуться вгору

Світлана СНІГУР, кандидат філософських наук, доцент, ви-
кладач з дисциплін «Основи філософських знань», «Політоло-
гія», «Соціологія» коледжу ТНЕУ:

– У нашому коледжі велика увага приділяється національно-
патріотичному вихованню студентів. Так, у часі сьогоднішніх 
подій, у травні місяці відбувся навчально-виховний захід «Маки 
пам’яті» з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі і 
з метою вшанування пам’яті жертв нацистських переслідувань, 
реабілітованих жертв політичних репресій та нинішніх захисни-
ків Вітчизни. Захід проводився у формі другого етапу історичної 
мандрівки ХХ століттям. (Історична мандрівка проходила двома 
етапами. Перший етап мандрівки розпочався у листопаді 2014 р. 
і був приурочений до 100-ї річниці початку Першої світової війни). 

Студенти коледжу підготували презентаційні роботи, в яких 
розкрили основні історичні події Другої світової війни. В сьогод-
нішніх умовах студентство виховане в дусі патріотизму, націо-
нальної свідомості та гідності дійсно активніше цікавиться іс-
торією, і тому доповідачів на заході було чимало: Іванна Кулик, 

Арсен Шумка, Олег Кузьо, Михайло Семчишин, Михайло Чайка, 
Ірина Кілімник, Віталій Галущак, Юлія Червона, Христина Тка-
чук, Владислав Гринишин. На захід були запрошені поважні гості 
– ветерани війни та діти війни, яким судилося пережити ці важкі 
часи. Спогадами поділилися  Микола Стефанишин, котрий брав 
участь у бойових діях 1944-1945 роках, і в своєму поважному віці 
відмінно пам’ятає правдиву історію тих часів; Георгій Хадзара-
гов – осетин за національністю, другою батьківщиною для якого 
стала Україна; Олександра Решетар педагог за спеціальністю, 
дитина війни і учасник бойових дій. Пані Олександра розповіла 
про свої прожиті дитячі роки під час війни, поневіряння родини в 
Польщі, про перенесений тиф, голод… На завершення присутні 
вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв ІІ світової війни, 
запалили символічну свічку пам’яті.

Третій етап буде приурочений  боротьбі за незалежність Укра-
їни у теперішній час. Захід запланований на наступний навчаль-
ний семестр 2015-2016 н. р. 



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
КАНАЛУ!!! 
15.00 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.55 Вiкно в Америку 
16.30 Х/ф «Жахливий 
Генрi» 
18.15 Час-Ч 
18.45, 21.40 З перших вуст 
19.00 Дорогi депутати 
19.30 Перша шпальта 
20.00 Цикл «Вимушенi». 
Проект Громадського 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.30, 19.30 ТСН
08.25 «Мiняю жiнку - 8» 
09.40 «Чотири весiлля 4» 
10.50 Х/ф «Коли зацвiте 
багульник» 
14.20 «Ворожка» 
15.00 «Слiпа» 
15.25 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.15 Т/с «Свати - 5» (1) 
21.20, 22.20 Т/с «Смiх i 
грiх» (2) 
23.20, 23.55 Т/с «Мiсцевi 
новини» (2) 
00.20 Х/ф «Ангел» 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.10 Х/ф «Пiгулка вiд 
слiз» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
14.40 «Сiмейний суд» 
16.30 «Жди меня» 
17.50 «Новини» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 3. Танцi на 
вугiллi» (2) 
23.50 Т/с «Перше кохання» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Чернiгiвщина в 
життi славетних» 
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 «Випробуй на собi» 
15.30 «Чернiвцi.На полотнi 
життя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Приходьте у мiй 
свiтлий сад...» 
17.15 «100 шедеврiв» 
17.30 «Хатинка Василинки» 
18.00 «Наодинцi з усiма» 
18.30 «Земля Подiльська, 
яку сходив Тарас» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
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4 серпня, вівторок 5 серпня, середа 6 серпня, 3 серпня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20 Казки Лiрника Сашка 
09.35 Мультфiльм 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Як ваше здоров’я? 
11.30 Д/ф «Клуб пригод» 
13.15, 18.20 Час-Ч 
13.40 Цикл «Вимушенi». 
Проект Громадського 
15.30 Д/ф «Трипiлля. Забута 
цивiлiзацiя старої Європи» 
16.30 Книга ua 
16.55 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.25 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
19.05 Х/ф «Залiзна сотня» 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Тепло. Ua 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Мiняю жiнку - 8» 
10.00 «Чотири весiлля - 2» 
11.15, 00.20 «Хочу у ВIАгру» 
13.15, 20.15 Т/с «Свати - 5» (1) 
14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.20 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.20, 22.20 Т/с «Смiх i 
грiх» (2) 
23.20, 23.55 Т/с «Мiсцевi 
новини» (2) 

ІНТЕР
05.50, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 17.45 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 3. Танцi на 
вугiллi» (2) 
00.45 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «А у нас кiно знiмали...» 
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 «Подорож гурмана» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Зелений Бум» 
17.30 «Iмена» 
18.00 «Село на нашiй 
Українi» 
18.30 «Азбука смаку» 
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 Європа у фокусi 
08.00 Унiкальна Україна 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 

«Щоденник для батькiв» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Ветеринар» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Акла» (2) 

ICTV
05.20, 14.20 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 15.30, 16.20 Т/с 
«Вчора закiнчилася вiйна» 
12.00, 13.20 Т/с «Комiсар Рекс» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.50, 22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 
23.20 Х/ф «Стирач» (2) 

СТБ
06.15, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.50, 16.00 «Все буде добре!» 
08.45 «Зiркове життя. 
Самогубцi-невдахи» 
09.40 «Зiркове життя. 
Вижити пiсля смертi» 
10.25 «Таємницi 
Мастершефу. Марина 
Шевченко. На голцi» 
11.15 «Таємницi 
Мастершефу. Одна за всiх» 
12.15 «Битва екстрасенсiв» 
14.05 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
10.10, 16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
12.00 Т/с «Щасливi разом» 
18.00, 03.25 Абзац! 
19.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна» 
20.45 Х/ф «Годзилла» 
23.10 Х/ф «Пегас проти 
Химери» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 14.20, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.25 Т/с «Тiльки про любов» (1) 
18.00 Т/с «Королева гри» (2) 
21.40 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. «Шахтар» 
(Україна) - «Фенербахче» 
(Туреччина) 
23.40 Т/с «Прокинемося 
разом?» (2) 

2+2
08.20, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62» 
09.10, 23.50 «Реал-Бодрiт» 
09.40 Д/п «Надзвичайнi вiйни» 
10.30 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Єва-руйнiвниця». 
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 «Цiлком таємно» 
21.20 Х/ф «Точка 
падiння» 
00.20 Х/ф «Дикий Схiд» 
02.20 Х/ф «Захар Беркут» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.40, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.40 Як це? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Свiтло 
11.55 Авторський проект 
«Вересень» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.25 Музична програма 
15.30 Надвечiр’я 
16.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.00 Д/с «Замки Європи» 
17.50 Зроблено в Європi 
18.50 Д/ф «Уроки росiйської» 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Мiняю жiнку - 8» 
10.00 «Чотири весiлля - 2» 
11.10, 00.20 «Хочу у ВIАгру» 
13.10, 20.15 Т/с «Свати - 5» (1) 
14.15 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.20 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.20, 22.20 Т/с «Смiх i 
грiх» (2) 
23.20, 23.55 Т/с «Мiсцевi 
новини» (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.45 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 3. Танцi на 
вугiллi» (2) 
22.50 Т/с «Перше кохання» 
00.45 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Витоки» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Життя на дотик» 
18.00 «Велика мандрiвка» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Маестро моди 
12.40 Модна правда 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Ветеринар» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
20.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 

12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Пам’ятай про мене» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Турбулентнiсть - 3» (2) 

ICTV
07.35, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Стоп-10 
11.05, 13.10, 02.20 Т/с 
«Комiсар Рекс» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Провокатор 
14.35, 16.20 Х/ф «Дiстати 
коротуна» 
17.00 Х/ф «Старi пси» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Невидимка» (2) 

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.35 «Зiркове життя. 
Недолюбленi дiти» 
08.25 «Зiркове життя. 
Випробування алкоголем» 
09.25 «Зiркове життя. З 
чудовиська в красуню...» 
10.20 Х/ф «Вечiрня казка»(1) 
12.20 «Битва екстрасенсiв» 
13.20 «Х-Фактор» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 
00.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.07 Т/с «Друзi» 
10.05 Х/ф «Перша дочка» 
12.05 Х/ф «Конвоїри» 
14.05 Х/ф «Невловимi» 
15.55 Т/с «Щасливi разом» 
18.00, 01.40 Абзац! 
19.00 Весiльнi битви 
20.25 Х/ф «Принцеса i 
жебрак» 
22.15 Х/ф «Кiнопобачення» (2) 
23.55 Х/ф «Як я тепер 
люблю» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.10 Х/ф «Почуй моє 
серце» (1) 
13.00 Х/ф «Руда» (1) 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» (1) 
18.00 Т/с «Королева гри» (2) 
21.00 Т/с «Лист 
очiкування» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Хеллбой II: 
Золота армiя» (2) 

2+2
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.00 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-4» 
12.00 Х/ф «Такер: Людина 
та її мрiї» 
14.10 «Вайпаут» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
18.50 «Люстратор 7.62» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Таксi: Бруклiн» 
21.20 Х/ф «Тринадцятий 
район» 
23.50 «Реал-Бодрiт» 
00.20 Х/ф «З-пiд землi» 
02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

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 Вiчне 
09.35 Мультфiльм 
09.40 Хочу бути 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Подорожнi 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.40, 20.00 Цикл 
«Вимушенi». Проект 
Громадського 
15.30 Фольк-music 
16.35 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.35 Перша студiя 
18.45, 21.40 З перших вуст 
19.00 Першi на Першому. 
Євроiгри 
19.30 Авторський проект 
«Вересень» 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
07.20, 07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Мiняю жiнку - 8» 
09.55 «Чотири весiлля 4» 
11.15, 00.20 «Хочу у ВIАгру» 
13.50, 20.15 Т/с «Свати - 5» (1) 
14.55 «Слiпа» 
15.20 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.20, 22.20 Т/с «Смiх i 
грiх» (2) 
23.20, 23.55 Т/с «Мiсцевi 
новини» (2) 

ІНТЕР
05.50, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 08.00, 17.45 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.00 «Новини» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 3. Танцi на 
вугiллi» (2) 
00.45 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

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 «Мiкс» 
14.00 «Закохана в небо» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 Д/Ф «Двi долi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Немов сльозинка на 
щоцi землi» 
17.30 «Там, де ти живеш» 
18.00 «Влада таланту» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
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 «Сiльський 
календар» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 

«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Бренда Стар» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Унiкальна Україна 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Жiнка з тiнi» (2) 

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 15.30, 16.20 Т/с 
«Вчора закiнчилася вiйна» 
12.00, 13.20, 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 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 
23.15 Х/ф «Кiнець свiту» (2) 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Зiркове життя. 
Зiрковi схуднення» 
09.50 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша»(1) 
11.20 «Битва екстрасенсiв» 
13.15 «Х-Фактор» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
10.10, 16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
18.00, 02.05 Абзац! 
19.00 Х/ф «Санктум» (2) 
20.55 Х/ф «Озеро страху: 
Тихi води» (3) 
22.40 Х/ф «Озеро страху: 
Остання глава» (3) 
00.30 Х/ф «Рейд» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 14.20, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.25 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 04.00 Зiрковий шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.25 Т/с «Тiльки про любов» (1) 
18.00 Т/с «Королева гри» (2) 
21.00 Т/с «Лист очiкування « (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «Прокинемося 
разом?» (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, 23.50 «Реал-Бодрiт» 
09.40 Д/п «Зброя майбутнього» 
10.30 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Єва-руйнiвниця». 
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 «Ронiн» 
00.20 Х/ф «Янголи неба» 
02.20 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.45 Школа Мерi Поппiнс 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
11.35 Вiра. Надiя. Любов 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.35 Iнтерв’ю мiнiстра 
економiки України 
Айвараса Абромавичуса 
15.30 Спогади 
16.00 Театральнi сезони 
16.35 Концерт Гiї Канчелi 
17.35 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя 
18.00 Першi на Першому. 
Євроiгри 
18.40 Д/ф «Серпнева вiйна» 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.20, 23.10 «Свiтське життя» 
07.20, 07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Мiняю жiнку - 8» 
10.00 «Чотири весiлля - 2» 
11.15 «Хочу у ВIАгру» 
13.15 Т/с «Свати - 5» (1) 
14.20 «Ворожка» 
14.55 «Слiпа» 
15.20 «Не бреши менi» 
16.20 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.20 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.20 «Мультибарбара 2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
00.10 Х/ф «Нокаут» (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.00 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.40 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Домробiтниця» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Метелики» 
Заключна 
00.40 Т/с «Картковий 
будинок 2» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Сторiнками iсторiї» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Велика мандрiвка» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Професiйнi iгри» 
15.30 «Свiт квiтiв» 
17.00 «Мелодiя цимбалiв» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.30 «Симфонiя дерева» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
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 «Прокляття 
нефритового скорпiону» 
17.30 Унiкальна Україна 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
20.40 Програма «Золоте 
стремено» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Мiсiя» (2) 

ICTV
05.20, 14.25 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 15.30, 16.20 
Прокурорськi розслiдування 
12.05, 13.20, 04.05 Т/с 
«Комiсар Рекс» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.50, 23.15 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 
00.10 Х/ф «Вбити Бiлла. 
Том перший» (2) 

СТБ
08.55 Х/ф «Бережiть 
чоловiкiв!»(1) 
10.35 Х/ф «Скарлет»(1) 
18.00, 21.55 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.00 Х/ф «Домробiтниця»(1) 
22.35 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання»(1) 
00.55 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
10.05, 16.05 Т/с «Не родись 
вродлива» 
11.55 Т/с «Щасливi разом» 
17.55, 01.55 Абзац! 
18.55 Х/ф «Блакитна 
лагуна 3» 
20.40 Х/ф «Цунамi» (2) 
22.35 Х/ф «Перемагаючи 
час» (2) 
00.30 Х/ф «Озеро страху: 
Тихi води» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 14.20, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.25 Т/с «Тiльки про любов» (1) 
18.00 Т/с «Королева гри» (2) 
21.00 Х/ф «Мiй бiлий i 
пухнастий» (1) 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.20 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30 Новини «Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Надзвичайнi вiйни» 
10.30 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Смерч з Космосу» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.50 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
16.50 «Вiдеобiмба» 
17.25 «6 кадрiв» 
18.50 Футбол. ЧУ. 4 Тур. 
«Волинь» - «Металiст» 
21.00 Х/ф «Аутсайдер» 
23.00 Х/ф «Рiчард: 
Левине серце»

УТ-1
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.25 Мультфiльм 
09.45 Хочу бути 
10.30 Книга ua 
10.55 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
12.00 Д/ф «Пiвнiч. Париж 
прокидається» 
13.00 Свiтло 
13.40 Д/с «Замки Європи» 
14.25 Д/ф «Уроки 
росiйської» 
16.30 Йоган Брамс. Концерт 
для скрипки з оркестром 
17.20 Х/ф «Залiзна сотня» 
19.05 Гра долi 
19.40 Х/ф «Подарунок на 
iменини» 
21.00 Новини 
21.40 До ювiлею Гiї 
Канчелi. «Маестро тишi» 
23.00 День Янгола 

1+1
07.05, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.10 «Свiтське життя» 
10.10 Х/ф «Героїня свого роману» 
12.00 Х/ф «Роман вихiдного дня» 
14.10 «Сказочная Русь» 
14.55 «Вечiрнiй Київ» 
16.45, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.00 Х/ф «Чужий проти 
хижака» (3) 

ІНТЕР
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Мiмiно» (1) 
11.20 Х/ф «Самогонники» (1) 
11.40 Х/ф «Пес Барбос i 
незвичайний крос» (1) 
11.50 Х/ф «Любов та голуби» (1)
20.00 «Подробицi» 
14.00, 20.30 Т/с «Одну тебе 
кохаю» (1) 
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» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Спадщина» 
13.40 «Концерт пам’ятi 
Iвасюка» 
14.50 «Апостольська нива 
Леонiда Тоцького 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
09.00 Час-Tайм 
09.30, 23.00 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.15 Програма «Про нас» 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Україна. 
Перезавантаження 
14.00 Культура i мистецтво 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 

15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Твої, мої, нашi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Унiкальна Україна 
21.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
21.30 Х/ф «Провулок Д’ю 
Кашало» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.45 Секретний фронт 
09.45 Антизомбi 
10.40 Дiстало! 
11.35 Громадянська 
оборона 
12.35, 13.00 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Вiдчайдушний» 
22.05 Х/ф «Вбити Бiлла. 
Том перший» (2) 
00.10 Х/ф «Вбити Бiлла-2. 
Том другий» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Х/ф «Вiй»(1) 
11.35 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
13.45 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання»(1) 
16.00 Х/ф «Домробiтниця»(1) 
18.00 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм»(1) 
22.30 Х/ф «У Бога свої 
плани»(1) 
00.20 «Давай поговоримо 
про секс 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
09.12 Kids Time 
09.15 Файна Юкрайна 
11.30 Весiльнi битви 
13.10 Х/ф «Блакитна 
лагуна» 
15.15 Х/ф «Повернення в 
блакитну лагуну» 
17.10 Х/ф «Блакитна лагуна 3» 
19.00 Х/ф «Однокласники» (2) 
21.00 Х/ф «Мiльйонер 
мимоволi» (2) 
22.45 Х/ф «Угадай, хто» 
00.50 Х/ф «Озеро страху: 
Остання глава» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 07.15, 03.20 Т/с 
«Жiночий лiкар» (1) 
07.00, 15.00, 19.00, 01.15 
Подiї 
10.15, 01.55 Реальна 
мiстика 
11.10 Х/ф «Мiй бiлий i 
пухнастий» (1) 
13.00, 15.20 Т/с «Любка» (1) 
16.50, 19.40 Т/с «Скриня 
Пандори» (1) 
21.20 Х/ф «Любов iз пробiрки» (1) 
23.25 Iсторiя кримiналiстики. 
Судова медицина 

2+2
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Т/с «Екстант» 
16.00 Х/ф «Пiрати семи 
морiв: Чорна борода» 
19.20 Футбол. ЧУ. 4 Тур. 
«Карпати» - «Чорноморець» 
21.30 Х/ф «Шостий день» 
00.00 Х/ф «Лабiринт 
Фавна» 
02.10 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!» 

УТ-1
08.40 Тепло.Ua 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Спогади 
11.10 Х/ф «Подарунок на 
iменини» 
12.25 Д/ф «Загубленi у 
винограднiй лозi» 
13.25 Гра долi 
13.55 Фольк-music 
15.05 Д/ф «Серпнева вiйна» 
17.20 Театральнi сезони 
17.50 Х/ф «Новий кiнотеатр 
«Парадiзо» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика 
23.00 День Янгола 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15, 19.30 ТСН
11.00, 12.05 «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 Х/ф «Темнi лабiринти 
минулого» (2) 
00.05 Х/ф «Роман 
вихiдного дня» 

ІНТЕР
08.15 «уДачный проект» 
09.05 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 «Орел i Решка» 
12.00 Т/с «Метелики»
16.00, 20.40 Т/с «Одну тебе 
кохаю» (1) 
20.00 «Подробицi» 
01.15 Х/ф «Про нього» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi « 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.00 «Храми Подiлля» 
17.00 «Мамина доля» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Дива цивiлiзацiї» 
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 «Перлини свiтової 
класики» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Твої, мої, нашi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Золоте 
стремено» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Святковi 
велоперегони» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.20 Зiрка YouTube 
12.00, 13.00 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Перший удар» 
15.15 Х/ф «Мiстер Крутий» 
16.55 Х/ф «Шпигун по 
сусiдству» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.30 Х/ф «Година пiк» (2) 
21.20 Х/ф «Година пiк-2» (2) 
23.05 Х/ф «Година пiк-3» (2) 
00.45 Х/ф «Полiцiя 
майбутнього» (2) 

СТБ
07.00 «Все буде добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50 «Караоке на 
Майданi» 
10.50 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм»(1) 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с «Пригоди 
Джиммi Нейтрона» 
10.35 М/ф «Скубi Ду: 
Музика вампiра» 
11.02 Х/ф «Принцеса i жебрак» 
12.50 Х/ф «Угадай, хто» 
14.55 Х/ф «Однокласники» 
16.55 Х/ф «Мiльйонер мимоволi» 
18.45 Х/ф «Дружина напрокат» 
(2) 
21.00 Х/ф «Свекруха-монстр» (2) 
22.50 Х/ф «Санктум» (2) 
01.00 Х/ф «Перемагаючи час» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 19.00, 01.50 Подiї 
07.40 Т/с «Жiночий лiкар» (1) 
08.30 Т/с «Любка» (1) 
12.00 Т/с «Скриня 
Пандори» (1) 
15.45 Х/ф «Любов iз 
пробiрки» (1) 
17.50, 21.00 Т/с «Я поруч» (1) 
19.55 Спецiальний 
репортаж 
23.10 Реальна мiстика 
00.45 Зiрковий шлях 

2+2
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Богатирi» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне 
завтра» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 Х/ф «Шостий день» 
16.45 Х/ф «Книга Iлая» 
19.20 Футбол. ЧУ. 4 Тур. 
«Динамо» - «Днiпро» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Щелепи» 
01.00 Х/ф «Рiчард: Левине 
серце» 
02.50 Х/ф «Дорога на Сiч» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Будь-який упущений дріб’язок 

може привести до непередбаче-
них наслідків. З ризикованими 
планами та діями бажано поче-
кати, не випереджайте час. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Імовірні несподівані змі-

ни у вашому професійному 
житті. Питання кар’єри за-
лежать лише від вашої ре-
тельності. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Якщо ваше завдання 

здається занадто склад-
ним, розділіть шлях досяг-
нення мети на дрібні части-
ни, і все вийде.

РАК (22.06-23.07)
Начальство виявить до вас 

прихильність, чим рекомендуєть-
ся невідкладно скористатися. Ви 
багато чого встигнете зробити на 
роботі, якщо вона вам цікава. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
З’явиться шанс надолу-

жити упущені можливості. 
Навіть якщо до цього ваша 
кар’єра не ладилася, тепер 
вам можуть запропонувати 
керівний пост. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ваші зусилля не пропа-

дуть даром, ви зможете ви-
братися з болота поточних 
проблем і зайнятися більш 

приємними справами. Ба-
жано не метушитися, не ба-
лакати зайвого і не брехати. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви зможете поліпшити своє 

становище, розвиваючи спо-
стережливість і інтуїтивне 
розуміння інтересів навко-
лишніх. Важливо приховувати 
негатив і роздратування. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
У вас з’явиться шанс зна-

чно просунутися кар’єрними 
сходами. Не варто лестити 
начальству та сваритися з 
колегами. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам буде необхідно утрима-

ти високий темп роботи. Впев-
неність у своїх можливостях і 
послідовність у діях допомо-
жуть завоювати прихильність 
навколишніх і зміцнити гарні 
відносини з начальством. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам навряд чи призна-

чено відпочити від пра-
ведних праць. Для втілен-
ня в життя всіх планів, вам 
знадобиться сприяння 
впливових знайомих і на-
дійних друзів. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Якщо ваші партнери 

роблять крок назустріч, то 
не обов’язково шукати в 

цьому підступ. Це майже 
ідеальний період для під-
готовки і реалізації сер-
йозних планів. 

РИБИ (20.02-20.03)
Удача на вашому боці, 

постарайтеся почути голос 
розуму. Вам придасться по-
чуття гумору. У вихідні до-
бре б зробити заміську про-
гулянку і подихати свіжим 
повітрям.

ЧАСУ 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «Довiрся 
чоловiковi» (2) 

ICTV
05.20, 14.20 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
10.10 Т/с «Вчора закiнчилася 
вiйна» 
12.00, 13.20 Т/с «Комiсар Рекс» 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.20 Прокурорськi 
розслiдування 
17.45, 23.15 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Останнiй бронепоїзд» 
00.05 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» (2) 

СТБ
06.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Зiркове життя. 
Життя пiсля слави» 
09.30 «Зiркове життя» 
10.25 «Моя правда 
Зважитися на батькiвство» 
11.20 «Моя правда. 
Зваженi та Щасливi. 
Жертви жiночого щастя» 
12.15 «Битва екстрасенсiв» 
14.05 «Вагiтна у 16» 
15.00 «Доньки-матерi» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
10.10, 16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька» 
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Повернення в 
блакитну лагуну» 
20.55 Х/ф «Останнiй день» 
00.35 Х/ф «Пегас проти 
Химери» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 14.20, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.25 Т/с «Тiльки про любов» (1) 
18.00 Т/с «Королева гри» (2) 
21.00 Т/с «Лист очiкування» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «Прокинемося 
разом?» (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, 23.50 «Реал-Бодрiт» 
09.40 Д/п «Надзвичайнi вiйни» 
10.30 Д/п «Гнiв планети» 
11.20 Д/п «Iнженернi iмперiї» 
12.10 Х/ф «Точка падiння» 
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 «Розплата» 
00.20 Х/ф «Пейнтбол» 
02.05 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 
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Різне10
Крик душі

Милосердя

Проблема дитячого сирітства з кожним 
днем стає все більш актуальною і 
болючішою темою для нашого суспільства. 
Однак останніми роками змінилися 
пріоритети державної політики. Перевага 
надається вихованню дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у 
родині (усиновлення, опіка, передача на 
виховання у дитячі будинки сімейного типу 
та прийомні сім’ї).

Спільними зусиллями служби у справах 
дітей райдержадміністрації та районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді проводиться значна робота з 
пропаганди і створення прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу.

Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно 
взяла на виховання і спільне проживання 
від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Порядок прийому дітей в сім’ї встановлено 
Постановою Кабінету міністрів України за № 
565 від 26 квітня 2002 р. «Про затвердження 
Положення про прийомну сім’ю». Ті, хто 
взяв дітей у прийомну сім’ю, є прийомними 
батьками, а влаштовані діти – прийомними 
дітьми.

Дитячий будинок сімейного типу –
окрема сім’я, що створюється за бажанням 
подружжя або окремої особи, яка не 
перебуває у шлюбі, які беруть на виховання 
та спільне проживання не менш як 5 дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Загальна кількість дітей у 
дитячому будинку сімейного типу не 
повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи 
рідних дітей.

Порядок створення дитячих будинків 
сімейного типу та влаштування в них 
дітей регулюється Постановою Кабінету 
Міністрів України за № 564 від 26 квітня 
2002 р. «Про затвердження Положення про 
дитячий будинок сімейного типу».

Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного 
типу постійно перебувають в полі зору 
спеціалістів, які їх відвідують, проводять 
бесіди з батьками та прийомними дітьми, 
надаються поради щодо вирішення деяких 
загальних та соціальних питань.

У нашому районі нараховується 4 
прийомні сім’ї, 2 дитячих будинки сімейного 
типу, в яких виховується 14 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Діти – це наше майбутнє, і не важливо чи 
то твоя рідна дитина, чи просто маленька 
особистість, яка хоче відчути твою 
підтримку та часточку любові. Ми повинні 
пам’ятати, що для щастя цих дітей потрібно 
так мало: добре слово, привітна посмішка і 
надія на краще майбутнє.

Василь КОРНАК,
начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації

Всі діти мають право 
на виховання в сім`ї

Родина – яке близьке та зрозуміле для нас слово. Ми з дитинства відчуваємо 
материнську ніжність і тепло, батьківську допомогу та мудре слово. 

Та є діти, які недобровільно позбавлені цього почуття. І хто виріс у рідній сім’ї, 
тому важко уявити, що відчуває маленька дитина, яка залишилася 

без батьків. Вони позбавлені любові і піклування та один на один постають 
перед життєвими труднощами.

(Закінчення. 
Поч. на 2-й стор.)

Відтак, кожен із 
бажаючих представ-
ників сільських гро-
мад і перевізників 
мав змогу висловити 
узагальнені зауваги, 
рекомендації та ба-
чення щодо обрання 
як власне самих пе-
ревізників, так і ви-
значення перевезень 
пасажирів на окремих 
приміських автобус-
них маршрутах за-
гального користування, а ще – безумовного 
дотримання чітко зазначеного маршруту.

Вислухавши громадськість, члени кон-
курсного комітету приступили до конкрети-
ки за порядком денним засідання. Рішення 
прийнято із вдоволенням вимог сільських 
громад. За результатами проведеного кон-
курсу визнано переможців на наступних 
приміських маршрутах: Чортків – Тарнавка 
– перевізник С.Дмитрик; Чортків – Пастуше 
– перевізник З.Ген; Чортків – Капустинці – 
перевізник І.Мерена. 

Наприкінці засідання Л.Хруставка озву-
чив прохання: подавати будь-яку інфор-
мацію щодо перевезень (чи негативну, чи 
позитивну); зауважив і на тісну співпрацю 
комісії та сільських громад; а перевізникам 
– дотримання умов договору.

  На наступні вакантні маршрути загаль-
ного користування незабаром буде оголо-
шено почерговий конкурс.  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Конкурс перевізників

Голос народу почутий, 
потреби вдоволені

Зволікати з оформленням документа не 
слід. Зробити це потрібно не пізніше ніж через 
місяць з дня народження, адже проживання 
без паспорта особи, якій виповнилося 16-ро-
ків – адміністративне правопорушення, за яке 
передбачено покарання у вигляді штрафу від 
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 17-ти до 51-ї грн.). Окрім 
того, відсутність паспорта тягне за собою цілу 
низку клопотів, адже без нього не можна вчи-
няти жодних юридично-значимих дій.

Аби отримати паспорт громадянина України, 
слід звернутися до територіального підрозділу 
міграційної служби чи Центру надання адмі-
ністративних послуг (ЦНАП) за місцем прожи-

вання з відповідною заявою. Із необхідного з 
собою слід мати свідоцтво про народження та 
дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см. Послуга з 
оформлення паспорта громадянина України у 
зв’язку з досягненням 16-річного віку надаєть-
ся безкоштовно. Міграційна служба просить 
батьків прослідкувати, щоб їхні діти вчасно 
отримали свій перший паспорт.

Довідково: з початку року міграційною служ-
бою Тернопільщини видано 4767 паспортів грома-
дянина України особам, які досягли 16-річного віку.

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМС України 
в Тернопільській області 

Написати про давно минулу подію – руйну-
вання клубу – нас спонукав лист Мирослави 
Антонівни Українець. Вірніше, передували лис-
ту розповідь-сповідь у редакції, згодом – на-
писаний нею й висланий, теж по пошті, вірш-
звернення до нащадків «Голос народу, голос 
землі, голос наших дідів з-під землі», і врешті – 
власне лист. Так наполегливо хотіла, щоб голос 
її предків таки був почутий. 

Змальовану вище картину застала у рідно-
му селі, в якому давненько не бувала, бо по 
закордонах десятки років гарувала, пані Мирос-
лава Українець. Ця жінка, колишня жителька с. 
Шманьківчики, звернулася в районку, щоб вили-
ти на її сторінках свій біль, розпач від побаче-
ного. Довго переповідала нам історію зведення 
будинку, що десятиліттями служив громаді як 
осередок культури, як люди підтримували ви-
ліплену з глини, як ластівки гніздечко, хатину 
«Просвіти», які гуртки там діяли, як весело гу-
ляла там молодь, сходилися на розмови, збо-
ри, концерти, перегляд кінофільмів старожили. 
Тепер – пустир. «То символ чого? – не може 
зрозуміти жінка. – Нашого убозтва духовного 
чи небаченої байдужості?».  «Діди наші, бідні 
селяни, зуміли збудувати хату-читальню, глину 
ногами місили, валькували, докупи тулили, аби 
прийдешні покоління вчилися свого, рідного, 
аби про них пам’ятали, а ми?» – розпачливо го-
лосила пані Мирослава під час розмови. У вірші 
пише, звертаючись до сучасних жителів Шмань-
ківчиків ніби устами їхніх предків: 

Хто дав вам право руйнувати,
Як ви не вміли збудувати?!
Ночами крісла розтягати,
Валити стіни, вікна бити – 
Ви що, не мали що робити?
Ви, наші правнуки, – не люди!
Нещодавно ми побували в селі Шманьківчи-

ки, щоб у розмові із жителями, оглядом того, що 
на даний момент залишилося від колишнього 
осередку культури, з`ясувати істину. Скажу, що 
ото скільки людей – стільки думок на цю тему. 
Для справедливості зауважу, що чи не всі, з ким 
зустрічалися, жалкували про те, що будівля по-
вністю зруйнована. Хоча щодо причин того, що 
сталося більш ніж десять років тому, то тут уже 

версії розходилися:  хто запевняв, що та спору-
да була в аварійному стані і її направду потріб-
но було зносити, інші твердили, що, за бажання, 
можна би було й підрихтувати, прозвучало та-
кож, що готувалися за виручені від продажу ава-
рійного клубу кошти переобладнати одне із на-
явних адмінприміщень під осередок культури. 
Були навіть такі, що налаштовані геть песиміс-
тично: дітей все менше й менше, для кого новий 
будувати? Зрештою, село досі все-таки не обхо-
дилося без культурних масових заходів. Їх орга-
нізовував клубний працівник, що його наймала 
на сезон (літній період) сільрада, на місцевому 
стадіоні. Пам`ятається, що й гучні дні села тут 
справляли, й тематичні вечори, танці під живу 
музику. Цього року, зважаючи на те, що на сході 
війна, навіть завклубу на літо не приймали на 
роботу, а отже, й заходів не проводили. 

Це нам повідав сільський голова Віталій Гіль. 
Він також з сумом у голосі констатує, що, на його 
думку, клуб можна було зберегти: побудований 
ще у 1927-му, як свідчать документи, мав залу 
на 120 місць, окрім різноманітних вечорів, там 
«крутили» кіно, а кіномеханік-«золоті руки» під-
тримував приміщення, робив ремонт, та не про-
стий, а вимальовував стіни квітами-завиточка-
ми. Були й костюми, й інструменти різні – нічого 
не стало. Війт пожертвував свою музичну апа-
ратуру для того, щоб, як стверджує, проводили-
ся культмасові заходи на рівні, щоб село таки 
жило. Хоча так само переймається долею своїх 
Шманьківчиків, та запевняє, що новий клуб збу-
дувати було не під силу ні коштами громади, ні 
із місцевого бюджету. А тепер, думається, після 
адміністративно-територіальної реформи, на-
вряд чи нагальним буде саме це питання у но-
воствореній громаді. 

Голоси прадідів, що будували хату-читальню, 
– Юрія, Івана, Франки Українців, речать (пише у 
вірші Мирослава Українець): 

Віддайте клуб, віддайте селу серце, 
Віддайте труд наших дідів,
Збудуйте те, що зруйнували,
Віддайте дорогу реліквію віків.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Приходьте, люди, на вечір 
у клуб, там будуть танці»

Витягує простенький мотив давно знаної пісні Олег Скрипка. От і пішли б кудись 
ввечері молодь села Шманьківчики, та й старші люди, але ж куди? 

Ото хіба на стадіон м’яча поганяти чи час від часу (цього року ще й не було, 
бо ж війна) влітку – на танці на тому ж сільському футбольному полі.  

«А клуб де?» – запитаєте. А ось він, перед вами, у всій красі – споглядайте 
на знімку. Не розгледіли? Правильно, бо від отого «клюбу», ще сотню літ тому 

побудованої хати-читальні, тепер залишилося лиш це пустище. 

Міграційна служба інформує

Виповнилось 16 – час отримувати 
український паспорт

Паспорт громадянина України – основний документ, який посвідчує особу власника. 
Якщо закордонний паспорт можна оформити за власним бажанням, то отримати 

внутрішній – обов’язок кожного українця, якому виповнилося 16 років.
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земельна ділянка
ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Футбол

Вважати недійсними:

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.

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

ОДПІ інформує

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Богдана Лепкого, 9, у п’ятиповерховому будин-
ку. Загальна площа – 56,8 кв. м, житлова – 32,3 
кв. м, кухня – 6,9 кв. м. Два балкони, кладовка, 
індивідуаль не опалення.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

3-кімнатна квартира в м. Чорткові на тре-
тьому поверсі 8-поверхового будинку з гара-
жем біля будинку (площа гаража – 21,3 кв. м). 
Новобудова. Документи готові для продажу. 
Адреса: вул. Монастирська, 22 а. Загальна 
площа – 89,9 кв. м, житлова – 51,8 кв. м, кухня 
– 14,1 кв. м. Два балкони, три кладовки, підвал. 
У будинку є ліфт. Сонячна сторона.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

терміново 1-кімнатна квартира по вул. 
В.Великого, 4 а (4-й поверх), 35 кв. м. Індивіду-
альне опалення (двоконтурний котел), бойлер, 
поміняні лічильники, засклений балкон, є підвал.

Тел. 066-086-21-60. 

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

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

Тел. 095-779-60-77. 

2-кімнатна квартира  в м. Чорткові по вул. 
Шевченка, 3-й поверх. Загальна площа – 50 кв. м, 
індивідуальне опалення. Ціна договірна. 

Тел. 096-258-88-00. 

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, по 
вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усіма зруч-
ностями; зроблений євроремонт, є 6-метровий 
обшитий вагонкою, з євровікнами балкон, за-
вдовжки через дві кімнати; є і третій балкон, за 
рахунок якого збільшено площу кухні. Ванна 
кімната, обладнана всією необхідною сантехні-
кою. Тел. 066-080-20-08.

терміново приватний глиняний будинок у 
с. Білобожниця. Є господарські будівлі з каменю, 
підвал, криниця, газ, світло, 23 сотих землі. При-
ватизовано. Ціна договірна. Тел. 096-837-22-32

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

Тел.: 098-917-13-01, 050-377-28-50. 

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

Тел.: 066-577-82-86, 093-449-68-96. 

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

Тел.: 067-131-37-11, 097-505-26-80. 

напівособняк із можливістю прибудови з зе-
мельною ділянкою в центрі міста по вул. Пітушев-
ського. 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. 

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. 

2-поверховий будинок по вул. Граничній-
Бічній, 42 (коробка і дах). Площа – 226 кв. м, зе-
мельна ділянка – 6 сотих. Підведений газ, світло, 
є колодязь. У наявності – інші будматеріали, бе-
тономішалка. Можливий обмін на квартиру з  до-
платою. Ціна – 38 тис. у. о. Тел. 097-546-72-00. 

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. Є зе-
мельна ділянка 49 сотих, великий сад, вся земля при-
ватизована. Є гараж, хлів. Будинок газифікований. 
Ціна договірна. Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86. 

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

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

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

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

СУПЕРМАРКЕТ «НАШ КРАЙ» 
(м. Чортків, вул. Коновальця, 6)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
працівників на посади: 

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, 
КУХАР, ПЕКАР

Офіційне працевлаштування, 
соцпакет

Звертатись за тел.: 095-612-25-37, 
098-785-21-70

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯД за № 212863, виданий 
рішенням сесії Чортківської міської ради від 
23 березня 2007 р. за № 214 на ім`я: СЛОБО-
ДЯН Любов Михайлівна.

свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно на 1/3 частки будинку, видане Скородин-
ською сільською радою 5  листопада 2010 р. на 
ім`я: ГОЛОВАТИЙ Борис Михайлович.

свідоцтво про право на спадщину на 2/3 
частки будинку за заповітом, видане 23 верес-
ня 2014 р. за № 691 Чортківською районною 
державною нотаріальною конторою на ім`я: 
ГОЛОВАТИЙ Борис Михайлович.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 019552, виданий 
Чортківським районним відділом земельних 
ресурсів на ім`я: ШМИГЕЛЬСЬКИЙ Роман 
Євстахович.

сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії ТР за № 0336076, виданий розпоря-
дженням Чортківської райдержадміністрації 
за № 309 від 27 липня 1998 р. на ім’я: САВЕРА 
Галина Ярославівна (1/2), СИМАНЦІВ 
Богдан Ярославович (1/2). 

посвідчення учасника війни серії Д-1 за № 
479408, видане 20 серпня 2005 р. УСЗН Чорт-
ківської РДА на ім`я: АРТИМ Роман Мико-
лайович.

ПАТ Чортківське РВП 
«Агропромтехніка» 

здає в оренду офісні, 
складські та виробничі 

приміщення різних площ
Тел.: 3-33-35, 067-151-47-58

Прошу повернути за винагороду загублені  
документи 17 липня ц. р. на ім`я: Фарбота 

Андрій Степанович. Звертатися за 
адресою: м. Чортків, вул. Чайковського, 27.

Тел. 066-441-73-46.

автомобіль ВАЗ-2107, випуску 1986 р., в 
хорошому стані. Ціна договірна. 

Тел.: 095-003-40-07, 097-732-37-11.

Пом`янімо
1 серпня минає 40 днів 

світлої пам`яті 
РУЩАКА Романа.

Материнська душа завжди ніби пе-
редчуває те, що чекає її дитину. Вона, 
налаштована на хвилі серця своєї 
кровиночки, радіє, коли радісно, об-
ливається кров`ю, коли заплаче боліс-
но дитя. І то не залежить від віку, бо й 
сивими будемо для батьків їхніми ма-
ленькими синами й доньками. Серце 
Анни плакало-тужило, ніби відчуваючи 
біду, коли вона, разом з іншими матеря-
ми, відправляла на війну свого єдиного 
сина Романа, її руками виплеканого, бо 
ж батько хлопця, пройшовши Афган, 
залишив цей світ багато років тому. 
«Романе, синочку, сину мій єдиний, як 
тебе не стане, для кого мені жити», – го-
лосила проводжаючи. Недарма рида-
ла, обнімала, до серця притискала. Ще 
й року не минуло, як повернувся Роман 
до рідного дому у домовині. Загинув 
трагічно у зоні АТО.

Сум, розпач, туга оповили материне 
серце. Лише підтримка небайдужих лю-
дей допомогла пережити горе. Вдячна 
за допомогу словом й ділом своїм коле-
гам з їдальні «Варенична» (особливо її 
директору Лідії Іваніловій), працівникам 
військкомату, міськради, РДА, духовен-
ству та парафіянам собору Верховних 
Апостолів Петра і Павла, рідним, роди-
ні зі Львівщини, сім`ї Шаранів, близь-
ким, знайомим. Хай Господь засилає 
добродіям Свої Ласки та Благодаті.

Завтра, у 40 днів від дня смерті, мама 
Анна та уся опечалена родина просять 
усіх, хто знав Романа, згадати покійно-
го молитвою за упокій його душі.

ЧОРТКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГУ ДФС 
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(м. Чортків вул. Шевченка, 23, тел. 2-27-89)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантної посади: головного бухгалтера-завідувача сектора фінансово-
економічної роботи та бухгалтерського обліку.

Умови конкурсу: громадянство України, знання державної мови, навички роботи на ПК, 
освіта – вища економічна, стаж роботи бухгалтером – З роки. Тим, хто бажає взяти участь у 
конкурсі, подати заяву, облікову картку, автобіографію, копії документів про освіту, паспорта, 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру встановлено-
го взірця за 2014 рік.

Прийом документів – протягом місяця з дня оголошення конкурсу.

Друга група

Зона «А» 
9-й тур 
Ридодуби – «Фортуна» Свидова – 

2:0; Джурин – Скородинці – 3:1; Біло-
божниця – Ромашівка – 2:1; Палашів-
ка – «Максимум» Чортків – 2:2. 

Зона «Б»
11-й тур 
Давидківці – Заводське – 4:1; 

М.Чорнокінці – Угринь – 1:3; Товстень-
ке – Кривеньке – 9:0; В.Чорнокінці – 
Залісся – 1:0; Пробіжна – вихідний.

Команди В Н П М О

Ягільниця 11 2 0 47-13 35

«Калічівка» 10 3 0 45-14 33

Шманьківчики 8 3 2 37-16 27

Бичківці 8 1 4 22-13 25

Горішня Вигнанка 6 3 4 36-20 21

Біла 6 2 5 29-21 20

Звиняч 5 4 4 25-27 19

Гадинківці 4 4 5 29-25 16

Улашківці 5 1 7 22-35 16

Косів 4 2 7 30-37 14

Базар 3 2 8 20-40 11

Нагірянка 1 5 7 20-30 8

Шманьківці 1 3 9 14-43 6

Поділля 1 1 11 15-57 4

Варто зауважити, що зазнала змін ст. 9 Закону 
України від 6 липня 1995 р. за № 265/95-ВР «Про 
застосування реєстраторів розрахункових опе-
рацій у сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг» (далі – Закон № 265), яка встановлює 
остаточний перелік юридичних та фізичних осіб-
підприємців, що можуть не використовувати ре-
єстратори розрахункових операцій (далі – РРО) 
для проведення розрахунків з покупцями.

Так, п. 1 ст. 9 Закону № 265 відтепер не стосуєть-
ся незастосування РРО при наданні послуг. З 1 січ-
ня ц. р. із Закону № 265 виключено п. 13 ст. 9 щодо 
звільнення від застосування РРО та розрахункових 
книжок при продажу товарів у системах електронної 
торгівлі (комерції), тобто мережі Інтернет.

Нагадаємо, що до 2015 року всі суб’єкти гос-
подарювання, які надавали послуги, не повинні 
були застосовувати РРО за умови, що такі суб’єкти 
проводили розрахунки у касі з оформленням при-
буткових і видаткових касових ордерів та видачею 
відповідних квитанцій. Однак з цього року Законом 
України від 28 грудня 2014 р. за № 71-VIII «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України та де-
яких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи» такі суб’єкти були виключені з переліку 
тих, які звільнені від застосування РРО. У зв’язку з 
цим розширюється сфера застосування РРО під-
приємствами, які надають послуги (перукарні, са-
лони краси, спортклуби, хімчистки, сервісні центри 

з ремонту побутової техніки тощо), що також спри-
ятиме захисту прав споживачів у разі отримання 
недоброякісних послуг.

Таким чином, з 1 січня ц. р. підприємства сфе-
ри послуг під час проведення розрахунків повинні 
були застосовувати РРО на загальних підставах 
(якщо вони не підпадають під інші виключення За-
кону про РРО).

Однак варто звернути увагу, що тимчасово до 
1 липня 2015 року суб’єкти господарювання звіль-
няються від санкцій за порушення вимог Закону 
№ 265 при наданні послуг при проведення роз-
рахунків у касах з оформленням прибуткових і 
видаткових касових ордерів та видачею відповід-
них квитанцій, підписаних і завірених печаткою у 
встановленому порядку; при виконанні операцій 
з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо 
ці операції виконуються у касах уповноважених 
банків з оформленням розрахункових документів 
відповідно до нормативних актів НБУ, та операцій 
комерційних агентів банків з приймання готівки 
для подальшого її переказу; при продажу товарів 
у системах електронної торгівлі (комерції).

Отже, з 1 липня ц. р. настає відповідальність за 
порушення вимог Закону № 265 в частині незасто-
сування РРО при наданні послуг за готівку в касах 
підприємств, установ, організацій.

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ

транспорт

куплю

Надання послуг без РРО: штрафні санкції у дії

Чемпіонат району
Перша група 
Пропущені матчі 13-го туру. Біла – Базар – 7:0; Улашківці – Шманьківці – 3:0.

Турнірне становище команд після І кола
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СЕРЕДА
5 серпня
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ЧЕТВЕР
6 серпня

+19 ... +30

П`ЯТНИЦЯ
7 серпня

Сьогодні, у цей чудовий літній день, 
вітаємо із ювілеєм Залісянського 

сільського голову
Ольгу Василівну КОПИСТИНСЬКУ.

Нехай душа у Вас 
    ніколи не старіє,
На білій скатертині 
 будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас 
  завжди сонце гріє,
Слова подяки 
 линуть звідусіль.
В житті нехай 
   все буде, 
           що потрібно.

Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба 
Та вічно нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, 
                 ще краще газдуйте,
Хай думи ніколи 
                      спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, 
                  внучат пригортають. 
Хай серце ще довго тріпоче у грудях –
Живіть до ста років 
                 на поміч всім людям. 
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра 
На многії і щасливії літа!

Колектив працівників 
Залісянської сільської 

ради.

29 липня відсвяткувала свій ювілей 
доброзичлива, привітна, 

щира і просто добра людина
Люба Федорівна ПЕТРАШИК

зі с. Коцюбинчики.
На килимі життя, 
 немов пахуча  м’ята,
Розквітла Твоя 
        ювілейна дата
І сумніватись 
            тут не слід.
Нехай сьогодні 
      наші привітання
У серці Твоєму 
   залишать 
          добрий слід,

Отож, прийми найкращі побажання
Здоров’я, щастя на багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо Тобі здоров’я, щастя й сили,

Радості земної і тепла.
З повагою – Галина, 

цьоця Степанія.

2 серпня 
на весільний рушничок стають

Василь ЯНЧИШИН 
та Мар̀ яна БОЙКІВСЬКА.

Працівники госпрозрахункового 
ринку  Чортківського райСТ. 

щиро вітають молодят.

То ж хай, дорогі молодята, хрещатим 
барвінком і вишитим рушником сте-
литься ваша доріжка у спільне сімей-
не життя, а любові між вами не буде 
кінця-краю, як не мають його ті золоті 
обручки, що одягнете одне одному під 
присягою Богові!

Щастя вам, довголіття, вірного ко-
хання!

Живіть у злагоді, мирі, лю-
бові, продовжуйте та звели-
чуйте свій рід на землі у донь-
ках і синах!

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм,
який він відсвяткував 29 липня,

 люблячого чоловіка, тата і дідуся
Романа Михайловича БАРТКОВА

зі с. Шульганівка.
Спинити час ніхто 
            не взмозі.
І грає ліс, 
         і квітне сад. 
На Твоїм сонячнім 
             порозі 
З’явилось мудрих 
                       50. 
Твій ювілей – 
     поважна дата. 
Про це нагадувать 

                                         не слід,
А краще щиро побажати 
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоби завжди жив Ти у мирі 
У колі рідної сім`ї,
Хай пісні веселі та щирі
Тобі співають солов`ї.

З повагою і любов̀ ю – 
дружина, син, донька 

з чоловіком і онуки 
Анастасійка та 

Станіславчик.

Щиро вітаємо 
із 50-річчям від Дня народження 

дорогу хресну
Любу Федорівну ПЕТРАШИК

із с. Коцюбинчики.
Зичимо Вам 
 здоров’я міцного, 
Щастя, добра і миру,
Достатку – в хаті,
На столі – хлібину.
Нехай радість 
          приносить 
Вам кожна днина.
Від горя хоронить 
        молитва свята! 
І будні, і свята 

                                    хай будуть такими,
Як чиста й прозора 
                       джерельна вода.

Ніжно-ніжно 
   Вас обнімаємо – 

похресник Андріан, 
   племінниця Таня, 

    сестра Надія.

29 липня відсвяткувала своє 50-річчя 
кохана дружина

Люба Федорівна ПЕТРАШИК
зі с. Коцюбинчики.

Добра, достатку, 
          довголіття,
Щоб обминали 
             лихоліття,
Любові, 
         Віри 
            і Надії
І хай здійсняться 
           усі мрії.

З найкращими побажаннями – 
чоловік Олег.

29 липня відсвяткувала 
своє День народження 
найкраща в світі мама

Люба Федорівна ПЕТРАШИК.
Найдорожча, 
  найрідніша в світі,
Сьогодні Вас 
  вітають Ваші діти.
Для кожного з нас 
   мати – наймиліша 
               людина.
Добра і любляча, 
 ніжна, чесна 
 і щира, розуміюча,
лагідна й мила, 

співчутлива, турботлива, працьовита, ду-
ховно мужня, а водночас дуже вразлива, 
мудра і ласкава, справедлива й самовід-
дана. Низький уклін Вам, дорога мамо, за 
терпіння, за перші колискові, турботу та 
мудру пораду, сердечне тепло та ласку. 
Ваша молитва та любляче серце є нашим 
оберегом, нашим Ангелом-охоронцем. 
Тож нехай Небеса дарують Вам многая 
літа, добрих дітей та онуків. Нехай у Ва-
ших оселях завжди панують радість, до-
бро, душевний спокій і достаток.

О, Господи, нам маму бережи,
Даруй енергію, завзяття, сили.
В цей день для неї многая літ пошли
І дай їй те, чого б не попросила.

З любов̀ ю, повагою – 
сини Володя і Василь.

29 липня відсвяткував свій День 
народження директор ПАП «Дзвін» 

Василь Степанович ГРАДОВИЙ.
Хай квітами 
  простелиться 
             дорога,
Хай сонце 
   зморшки 
 розрівняє на чолі,
Хай 
Ангел-Охоронець 
          до родинного 
          порога
Веде й турботою 

                                            огорне у житті.
Хай завжди Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість майбутні роки,
Хай щастя й здоров`я не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання, думки.
В ці дні Вам бажаємо щастя без ліку,
Гарного настрою та довгого віку.

З глибокою повагою і вдячністю 
– колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів.

Щиро вітаємо з 50-літнім ювілеєм
люблячу та турботливу матусю,

лагідну бабусю
Наталію Богданівну СЕНЮК

зі с. Палашівка.
Найрідніша, 
  найкраща матусю 
             рідненька,
В цей день 
   ми вклоняємось 
      дуже низенько
За сонечко ясне, 
за серце прекрасне,
За те, що в щасливу 
   і скрутну хвилину 
Ми можемо всі 

                                   прихилитись до Вас.
За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу 
Вам, люба матусю, низенький уклін.
Хай болі й тривоги минають Ваш дім,
До Вас не забудем ніколи дороги 
І нині вітаєм сімейством усім.
Тож будьте, рідненька, 
                 Ви завжди здорові.
Чистого неба, радості в хаті,
Будьте веселі, щирі й багаті.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою і любов̀ ю – донька 
Уляна, зять Нестор, син Іван, 
невістка Марія, онуки Вікуся, 
Несторчик, Тетянка, чоловік 

та вся велика родина.

Колектив Ридодубівської ЗОШ І – ІІ 
ступенів щиро здоровить хлібороба,  
висококваліфікованого спеціаліста, 

щедрого мецената, 
директора ПАП «Дзвін»

Василя Степановича ГРАДОВОГО.
Прийміть найщиріші вітання з Днем на-

родження. У цей святковий день бажає-
мо Вам міцного здоров’я, довголіття, щоб 
віра, надія та Божа любов не залишала 
Вас у наш бурхливий час, щоб доброта 
та злагода зігрівали Ваше серце. Нехай у 
Вас вистачить сил для продовження Вашої 
справи і разом завжди будуть щирі одно-

думці й вірні друзі. А ще хай 
люблять Вас у сім’ї, шанують і 
цінують у суспільстві.

Колектив Чортківського державного 
медичного коледжу 
вітає з одруженням 
викладача коледжу 

Тетяну ФИК 
та ї ї нареченого Юрія ДАНКО. 

Від усієї душі бажаємо вашому сімей-
ному екіпажу любові, щастя, достатку, 
здоров’я, успіху, благополуччя та радос-
ті, опіки і ласки від Господа Бога.

Хай дороги ваші стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна.
І добро не оминає хату, 
Як не оминає світ весна!

Хай здоров’я, радість і достаток 
Стеляться веселкою весь вік.
Хай малює доля з буднів свято   
 І дарує вам многая літ.

29 липня відсвяткував 
свій День народження 

Василь Степанович ГРАДОВИЙ –
директор ПАП «Дзвін».

Ми всі, котрі Вас 
добре знаємо і за не-
легку працю поважа-
ємо, вітаємо із Днем 
народження. Нехай 
у Ваших задумах за-
вжди буде мудрість, 
на роботі – підтрим-
ка, вдома – повага, 
у серці – світло від 
людської вдячності. 

Нехай завжди Вас супроводжує щаслива 
зоря удачі, Боже благословення, у домі 
панують затишок, любов і злагода.

З найкращими вітаннями – 
парафіяни УГКЦ с. Скомороше.

Коли повнозерний колос лягає 
у туге перевесло і вступає у права 

місяць серпень, подвійне свято, 
День Ангела та 35-річчя,  

завітало до доброї людини – 
дяка церкви св. Покрови

Володимира КОЛОДЮКА.
Прийміть вітання від нас щирі
На довгий вік, на многая літа.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла.
В здоров`ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо у вічній, далекій дорозі.
Щоб спокій 
             і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось 
                                    при кожній хвилині.
Хай Ангел-хоронитель 
 з плеча Вашого ніколи не злітає,
Матір Божа Вас охороняє,
Господь Бог здоров`я посилає
На многії і благії літа.

З повагою – церковний  
хор та парафіяни церкви 

Св. Покрови.

Колектив Чортківського державного 
медичного коледжу 

щиро вітає з одруженням 
викладачів коледжу 
Олену ПАВЛІШИНУ 

та Віктора ЦІЛІНСЬКОГО.
Чи є у світі година, щасливіша за ту, 

коли стрічаються два серця, щоб усе 
життя битися поруч; коли дві пісні злива-
ються в єдину – пісню Великого Кохання. 
Тож нехай веде вас, молодята, щаслива 
доля спільною дорогою життя, встеленою 
калиновим цвітом любові і подружньої 
вірності. Хай зійде на вас благодать Гос-
подня щирим батьківським благословен-
ням, осяє своєю святістю, щоб жили ви в 
радості і щасті, злагоді і достатку, в поша-
ні від людей і в правді перед Богом. Нехай 
завжди звучить у ваших серцях мелодія 

весільного вальсу і сонцем 
сяють веселкові кольори 
рушничка спільної долі.


