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Виходить з 1939 року

СвятоВітання

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

компанії (офіційне працевлаштування, 
широкий соц. пакет, кар’єрний ріст), 

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

за телефонами:
0-800-508-708, 095-260-07-03, 067-670-35-20

resume@sebn.com
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

22 січня – День Соборності України
Шановні мешканці краю!

Цьогоріч 22 січня ми відзначаємо 97-у річницю з часу 
проголошення Акта злуки Української Народної Респу-
бліки і Західноукраїнської Народної Республіки – День 
Соборності України. Це свято нагадує нам, а особливо 
підростаючому поколінню, що Україна не розділена, а 
що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Отже, при-
йміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свя-
та українського народу!

Нехай цей день стане символом не лише територіаль-
ного єднання, а й єднання українців у думках і серцях, 
адже лише в консолідації – сила народу!

Ми повинні бути гідними місії, покладеної на нас до-
лею, мусимо підтримати й продовжити героїчні досяг-
нення наших предків, виправдати сподівання і стати гор-
дістю для наших нащадків.

Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують 
нас для здійснення високої мети – процвітання соборної 
незалежної демократичної могутньої України.

Впевнені, що день прийдешній принесе нам світле по-
чуття радості від усвідомлення власної причетності до 
розбудови наших сіл, селищ, міста, району, області та 
усієї України!

Вітаючи  з Днем Соборності України, бажаємо всім нам 
миру, сили та енергії для того, щоб успішно пронести ес-
тафету волелюбності і єднання у майбутнє.

Слава Україні!

Актуальне, зважаючи на паніку, якою 
охоплене чи не все свідоме населення 

краю сьогодні, інтерв’ю із заступником 
головного лікаря Чортківського КРЦ 
ПММСД Світланою ГРАБОВЕЦЬКОЮ 
щодо захворювання на грип та ГРВІ 
на Чортківщині, характер вірусу та 

способи застереження від вірусу.
(Читайте на 3-й стор.)

Голова 
райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

Голова 
районної ради 

В.ШЕПЕТА

Лікарі застерігають

Не так страшний 
грип, як його 

ускладнення?

Своїм водохрещенням у Йордані Спаситель започатку-
вав Таїнство водохрещення – одне із семи головних цер-
ковних таїнств, через яке людина ніби наново народжу-
ється для життя во Христі. На честь євангельської події в 
цей день, а також напередодні (у водохресний Святвечір) 
у всіх храмах східного обряду відбувається чин Великого 
водоосвячення.

Вважається, що на неї сходить благодать Святого Духа і 
вода вбирає усі божественні сили. Цю воду заведено при-

носити до оселі на добро та злагоду. Її також дають випити 
хворим. Кажуть, що освячена на Водохреща вода може 
вилікувати навіть тяжкі хвороби. Йорданській воді припи-
сують чудодійну силу і люди зберігають її цілий рік. Най-
більш сміливі відчайдухи намагаються навіть зануритися 
у воду, оскільки вважається, що захворіти цього дня не-
можливо. Масові купання у прорубаній крижаній водоймі 
останнім часом стають все більш традиційними.

(Закінчення на 6-й стор.)

«А той третій празник…»

Богоявленням Господнім або як ще його більше називають у народі Водохрещею (Йорданом), 
яке щорічно припадає на 19 січня, завершується різдвяний цикл свят у греко-католиків і православних. 
На відміну від багатьох інших, що поєднали традиції народні й церковні, це суто християнське свято, 

яке прийшло до нас із запровадженням християнства. 
Коли Ісусу Христу виповнилося тридцять років, 

він прийняв хрещення від Івана Хрестителя на річці Йордан. Християнські перекази оповідають, 
що коли Син Божий виходив із води, небеса розкрилися, і в цю саму мить на плече Його опустився голуб. 

Це був Святий Дух. Звідси й пішла традиція хрещення у воді. 
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На часі2
СоцзахистУ райдержадміністрації

Що ж нового у частині зміни виплат сім’ям з дітьми? Першою 
хорошою новиною є те, що виплати при народженні і усинов-
ленні дитини, на дітей-сиріт та дітей, чиї батьки позбавлені 
батьківських прав, на дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, 
а також малозабезпеченим сім’ям залишили без змін. Більше 
того, всі суми, що залежать від прожиткового мінімуму, цього 
року будуть збільшені вдвічі – у травні і грудні.

Другою, так би мовити, не дуже хорошою новиною  є те, що 
два види допомог, тобто допомога одиноким матерям і на ді-
тей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, – з нового 
року призначаються і виплачуються з урахуванням доходів 
сім’ї. Тепер більше 370 осіб повинні прийти в управління со-
ціального захисту з довідкою про свої доходи. І не факт, що 
після подачі документів сім’я збереже за собою право на 
отримання цього виду виплат. Про те, як буде проходити пере-
рахунок допомоги даним двом категоріям, з нами поділився  
начальник управління соціального захисту населення рай-
держадміністрації В.Д.ЦВЄТКОВ.

– Володимире Дмитровичу, традиційно в середині мі-
сяця самотні батьки отримували від 350 до 436 грн. до-
помоги, але цього місяця виплати не було. Чому?

– Справа в тому, що до теперішнього моменту діяли фактич-
но два принципи призначення допомоги одиноким матерям – з 
урахуванням доходів і без. Сума допомоги становила різницю 
між середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на 
одну особу за попередні шість місяців і 50 відсотками прожит-
кового мінімуму для дитини відповідного віку.

– Дуже складно зрозуміти, поясніть, будь ласка, на 
прикладі.

– Припустимо, одинока мати, яка має двох дітей (двох і семи 
років), отримує зарплату в розмірі 1500 гривень. Прожитковий 
мінімум для дворічної дитини зараз становить 1167 гривень. 
Значить, 50 відсотків цієї суми – 583 гривні 50 копійок. Прожит-
ковий мінімум для семирічної дитини – 1455 гривень. Отже, 50 
відсотків цієї суми – 727 гривень 50 копійок.

Якщо поділити загальний дохід сім’ї (1500 гривень) на кіль-
кість членів такої сім’ї (три особи – мати і двоє дітей), то ми 
отримуємо середній дохід у розмірі 500 гривень на одного 
члена.

Щоб обчислити розмір допомоги, необхідно відняти 500 
гривень (фактичний дохід кожної дитини) з 583 і 727 гривень 
(50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей до шести років і 
старше шести років).

– Виходять якісь смішні виплати.
– У цьому й проблема! Зате в законі йдеться, що допомо-

га не може бути нижче 30 відсотків прожиткового мінімуму (в 
даний час – 350 і 436 гривень, залежно від віку дитини). Тому 
зазвичай сім’ям виплачували допомогу у мінімальному роз-
мірі. Більше того, мінімальну суму ми призначали навіть без 
урахування доходів. Тобто якщо сім’я була згодна отримувати 
допомогу у мінімальному розмірі, тоді ми не вимагали від неї 
документи про доходи. Але якщо вона претендувала на біль-
ше, зобов’язана була підтвердити доходи всіх членів сім’ї.

З 2016-го року уряд збільшив виплату з 50 до 100 відсотків 
прожиткового мінімуму. Тобто максимальна сума допомоги 
для дітей до шести років зросла з 583 до 1167 гривень. А для 
дітей від шести до 18 років – з 727 до 1455 гривень. Однак у 
той же час її зробили більш адресною: тепер допомога при-
значається тільки з урахуванням доходів. І без застосування 
обов’язкової виплати в мінімальному розмірі.

До речі, те ж саме відбулося з допомогою на дітей, у яких 
один з батьків ухиляється від сплати аліментів: був збільше-
ний максимальний розмір (з 30 до 50 відсотків прожиткового 
мінімуму), але допомога буде призначатися тільки з урахуван-
ням доходів сім’ї.

– Повернімося до допомоги одиноким матерям. Якщо 
підрахувати, то виходить, що право на таку допомо-
гу залишили тільки сім’ям, чий середній дохід на одно-
го члена сім’ї становить близько 1000-1400 гривень на 
місяць. А якщо заробіток більший? Наприклад, самотня 
мама отримує 4000 гривень. І середньомісячний дохід 
складає 2000 гривень на неї і дитини.

– Тоді родина права на допомогу не має. Розумієте, основна 
проблема старого механізму призначення допомоги полягала 
в тому, що він зрівняв сім’ї з великим і маленьким доходом. 
Всі отримували однаково. Тепер допомога є більш адресною.

– Це зрозуміло. Але от що робити тим, хто отриму-
вав допомогу в гарантованому розмірі? Їм у січні гроші 
не перерахували. Куди бігти? Кому скаржитися?

– Усім отримувачам допомоги потрібно звернутися  в  управ-
ління соціального захисту (м. Чортків, вул. Шевченка, 21) та 
задекларувати свої доходи за попередні шість місяців (з липня 
по грудень 2015 року).

– Потрібні лише дані про доходи?
– Так. Всі інші документи та інформація вже є в особовій 

справі сім’ї. І бігти, як ви сказали, не потрібно. Незважаючи на 
те, що новий принцип виплати допомоги одиноким матерям 
був введений в дію з 1 січня, уряд ухвалив постанову, яка пе-
редбачає перехідний період до кінця березня 2016 року.

– Що мається на увазі? Людям продовжать виплачува-
ти ті суми, які вони отримували раніше?

– Ні. Мова йде про те, що, навіть якщо матуся надасть довід-
ку про доходи не в січні, а в лютому або в березні, то виплати 

їй все одно призначать з 1 січня ц. р.
– Припустимо, одинока мати з восьмирічною дитиною 

живе в одному будинку з батьками. Доходи бабусі й діду-
ся теж будуть враховуватися? Їм потрібно приносити 
довідки?

– Ні. У нас в Порядку призначення допомоги чітко вказано,  
що членом сім’ї вважається мати та її діти. Це, до речі, запи-
сано і в особовій справі сім’ї, яка формується при призначенні 
виплат.

– Нагадайте, хто має право на таку допомогу.
– Самотні матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі уси-

новителі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає за-
пису про батька або вона зроблена в установленому порядку 
за вказівкою матері (батька, усиновителя).

Крім того, на цю допомогу мають право мати або батько ди-
тини – у разі смерті одного з батьків. За умови, якщо вони не 
отримують на дитину пенсію у зв’язку з втратою годувальника 
або соціальну пенсію.

– До якого віку її виплачують?
– Вона призначається на кожну дитину у віці до 18 років, а 

також на дітей, які навчаються на денному відділенні вищого 
навчального закладу I-IV рівнів акредитації або ж у професій-
но-технічному навчальному закладі до закінчення навчання 
(до виповнення 23 років).

– А що буде з рештою допомог на дітей, залежними від 
прожиткового мінімуму?

– Порядок їх призначення залишився колишнім, а розміри 
виплат будуть навіть збільшені. Причому двічі – в травні і груд-
ні поточного року.

На завершення нашої розмови Володимир Дмитрович 
надав табличний варіант щодо розмірів державних допо-
мог сім’ям з дітьми в 2016 році.

Агрохолдинг «МРІЯ» реалізував великий 
інфраструктурний проект у селі Залісся 

Чортківського району. За майже 65 тисяч гривень 
відремонтовано дорогу, повідомила представник 

«МРІЇ» Аліса Чегіль.

Громада села Залісся виступила з ініціативою, щоб біль-
шість коштів, які агрохолдинг «Мрія» виділяє на розвиток 
соціальної сфери села, направити на ремонт автомобільної 
дороги.

– Агрохолдинг «Мрія» виділив майже 65 тисяч гривень на 
придбання дорожньо-будівельних матеріалів, оплатив їх до-
ставку в Залісся та коштом компанії було здійснено самі ре-
монтні роботи, – розповіла Аліса Чегіль.  

Голова Залісянської сільської ради Ольга Копистинська 
додала, що протяжність відремонтованої дороги складає по-
над один кілометр і вона є головною транспортною артерією 
від Шманьківчиків до Залісся. Контроль за виконанням робіт 
здійснювали місцеві депутати та районна державна адміні-
страція.

Окрім того, благодійники з «МРІЇ» виділили кошти на при-
дбання військового спорядження для учасників АТО – уро-
дженців села. Що цікаво, допомога була надана і дівчині, яка 
захищає Україну на передовій, працюючи там медсестрою.

Зауважимо, що від самого початку проведення АТО «МРІЯ 
Агрохолдинг» активно виділяє кошти на допомогу бійцям у 
рамках своєї соцполітики. Бюджет на ці потреби у 2015 році 
склав 2 млн. грн. На цю суму компанія передала в зону АТО 
продукти, амуніцію, запчастини, медикаменти, пальне, вій-
ськову техніку тощо. Спрямована матеріальна допомога і на 
лікування поранених та поховання загиблих героїв.  

Загалом на землях Залісянської сільської ради «МРІЯ» 
має в обробітку землі на площі понад 1183 гектари. Зазначи-
мо, що агрохолдинг допомагає всім населеним пунктам, де 
обробляє землі, а це близько 180 тис. га в шести областях 
України. 

Пресс-служба агрохолдингу «МРІЯ»

Про допомоги на дітей – з перших вуст
Допомогу одиноким матерям у поточному році виплачуватимуть з урахуванням доходу, 

але зате у збільшеному розмірі. 24 грудня минулого року Верховною Радою схвалено Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстраційний № 3628 від 11 грудня 2015 р.), яким 

передбачається внесення змін до ст. 18-3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». 
А саме: всім одержувачам даного виду допомоги потрібно протягом трьох перших місяців року з січня 

по березень включно прийти в управління соціального захисту та подати довідки про свої доходи.

Благодійництво

Завдяки «МРІЇ» 
на Чортківщині 

відремонтовано дорогу

Розмір державної допомоги  сім`ям з дітьми в 2016 році 
(в гривнях)

Вид допомоги З січня 
по квітень

З 
травня

З грудня

                            Виплата при народженні дитини

Допомога у зв’язку з ва-
гітністю та пологами не-
застрахованим особам 
(надається у розмірі, що 
дорівнює 25 відсоткам про-
житкового мінімуму для 
працездатної особи з роз-
рахунку на місяць)

344,5 362,5 387,5

Допомога при народжен-
ні дитини (загальна сума) 
41280

                   41280

одноразова виплата:                       10320

щомісячна виплата (про-
тягом 36 місяців)

                           860

Допомога на дітей одиноким матерям (максимальний розмір)

Розмір допомоги становить різницю між 100 відсотками про-
житкового мінімуму для дитини відповідного віку та середньо-
місячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців

до 6 років 1167 1228 1313

від 6 до 18 років 1455 1531 1637

від 18 до 23 років 1378 1450 1550

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуван-
ня (максимальний розмір)

становить різницю між двома прожитковими мінімумами для 
дитини відповідного віку та розміром встановлених пенсії, алі-
ментів, стипендії, державної допомоги

до 6 років 2334 2456 2626

від 6 до 18 років 2910 3062 3274

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляють-
ся від сплати аліментів (максимальний розмір)

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та серед-
ньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців

до 6 років 583,50 614,00 656,50

від 6 до 18 років 727,50 765,50 818,50

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування (максимальний розмір)

становить різницю між двома прожитковими мінімумами для 
дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, алі-
ментів, стипендії, державної допомоги

до 6 років 2334 2456 2626

від 6 до 18 років 2910 3062 3274

від 18 до 23 років 2756 2900 3100

18 січня відбулося позачергове засідання постійної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситу-
ацій при райдержадміністрації під головуванням голови РДА 
М.Сташківа, за участю голови районної ради В.Шепети щодо за-
побігання виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної із загро-
зою масової захворюваності населення району на грип і гострі 
респіраторні вірусні інфекції. 

Як було зазначено у ході зібрання, за результатами щотижне-
вого моніторингу з початку року захворюваності на грип та ГРВІ 
відмічається ускладнення епідеміологічної ситуації по всій Украї-
ні. По Чортківському району рівень захворюваності підвищувався 
на 5 відсотків щотижня, а за останній тиждень – на 25,6. Епідпоріг 
на третьому тижні становить 50,3 по Чортківському районі (при 
пороговому значенні – 42,2). До сімейних лікарів від початку року 
за медичною допомогою  з приводу ГРВІ звернулася 441 особа. 
В інфекційному відділенні райлікарні пролікувалося 44 пацієнтів 
із діагнозом ГРВІ, із них 18 – діти. У 9-ти дорослих ГРВІ ускладни-
лося пневмонією. Із 70 дітей, пролікованих у дитячому відділенні 
ЦКРЛ, 50 – з діагнозом ГРВІ, 5 випадків ускладнено пневмонією. 
У зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією із захворю-
ваністю на ГРВІ, що склалась на території району, з метою по-
передження подальшого поширення захворюваності районною 
постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій прийнято рішення вжити обмежувальні 
протиепідемічні заходи, а також призупинити  на один тиждень 
навчальний процес в усіх навчальних закладах та проведення 
розважальних заходів на території району (з 18-го по 25 січня ц. 
р.). Рішення про подальше накладення обмежень або їх скасуван-
ня буде прийнято комісією за результатами наступних епідеміо-
логічних спостережень.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)
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23 січня. Тривалість дня – 8.50. Схід – 7.45. Захід – 16.35. Іменини святкують Анатолій, Макарій, Зиновій 

Лікарі застерігають

Зболено

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

– Світлано Степанівно, якою є епідситуація по грипу в 
Україні та в Чортківському районі?

– За результатами щотижневого моніторингу захворюваності 
на грип та ГРВІ відмічається ускладнення епідеміологічної ситу-
ації по всій Україні. По Чортківському районі рівень захворюва-
ності підвищувався на 5 відсотків щотижня, а за останній тиждень 
на 24,6 відсотка. Особливе занепокоєння викликає смертність 
від ускладнень при грипі. На сьогоднішній день вона становить 
25 осіб по Україні. Прогнозували циркуляцію трьох видів вірусу 
грипу: тип А Вікторія (Н2N2), тип А Каліфорнія (H1N1) та тип В 
(В-Масачусетс). На сьогоднішній день лабораторно ідентифіко-
вано (виділено) вірус грипу А-Каліфорнія, так званий «свинячий 
грип». Про небезпеку цього типу вірусу ми вже знаємо з 2009 року, 
коли помирало населення різних вікових груп, включаючи вагіт-
них, молодих людей та дітей.

– Оскільки цей вірус був у нас вже у 2009 році, чи не може 
населення мати до нього імунітет?

– Загалом, так. Але коли людина заражається ним вперше в 
житті, а ще має ослаблений імунітет, то наслідки можуть бути сер-
йозними. 

– Ведуться дискусії щодо мутації каліфорнійського вірусу.
– Лабораторно підтверджено, що це той самий вірус А(Н1N1).
– Пригадайте, на які симптоми слід звернути увагу.
– Заразитись грипом можна повітряно-краплинним при контакті 

з хворими та побутовим шляхами через брудні руки, предмети до-
гляду. 

Характерним для грипу є підвищення температури тіла до 39-
40 градусів Цельсія, болі у м`язах, суглобах, загальне нездужання. 
Часто хворі спостерігають біль у горлі, кашель, нудоту, блювання, 
діарею. Особливістю протікання свинячого грипу є те, що він час-
то ускладнюється пневмонією вірусною або вірусно-бактерійною. 
При важкому перебігові хвороби швидко розвивається дихальна 
недостатність, яка може призвести до летального наслідку. 

При виявленні у себе чи рідних ознак захворювання прокон-
сультуйтеся з лікарем вже у перші дні поганого самопочуття. Важ-
ливо вчасно призначити противірусне лікування, яке найбільший 
ефект дає у перші два дні хвороби. Особливої уваги потребують 
люди, що належать до груп ризику щодо виникнення ускладнень, 
– з хронічними захворюваннями дихальної, серцево-судинної 
систем, нирок; цукровий діабет, віком від 60 років.

Усім вагітним, дітям до одного року життя та людям похилого 
віку лікувати грип потрібно в умовах стаціонару.

– Що можна використати в якості першої допомоги?
– Перш за все жарознижуючі засоби. Найбезпечнішими є пре-

парати ібупрофену та парацетамолу. Добрий ефект дає мефена-
мінова кислота. Хочу звернути вашу увагу на те, що для зниження 
температури при грипі не можна користуватися аспірином, щоб 
попередити небезпечне ускладнення – синдром Рея. Необхідно 
вживати велику кількість рідини (не менше 2 літрів) при відсутнос-

ті набряків. Як я вже казала, важливо у перші дні розпочати при-
йом противірусних препаратів: новірин, аміксин, біферон, амізон, 
ремантадин, гропринозин.

– Зараз ведеться багато дискусій щодо доцільності при-
значення антибіотиків при вірусних інфекціях. Яка Ваша 
думка?

– Кожен з нас має розуміти, що грип та ГРВІ викликаються ві-
русами, а антибіотики діють на бактерії. Це різні мікроорганізми. 
У нашому організмі є так звана умовно-патогенна мікрофлора 
(бактерії), яка не шкодить нам, коли ми добре харчуємося, виспа-
ні, не перебуваємо у стані стресу, не переохолоджуємося, почу-
ваємо себе на загал добре. Та коли в організм потрапляє вірусна 
інфекція, знижується імунітет, який тримає під контролем наші 
особисті бактерії. Тому, якщо температура утримується чотири 
дні і більше, деколи доцільно призначити антибактерійний пре-
парат. Безумовно, це має визначати лікар у кожному конкретному 
випадку індивідуально.

– Більшість із нас знає, що хвороби легше попередити, 
аніж лікувати. Що Ви могли б порадити з цього приводу?

– Щоб застерегтися від грипу та ГРВІ, необхідно обмежити відвід-
ування місць великого скупчення людей; повноцінно харчуватися, 
висиплятися, уникати перевтоми; прикривати ніс і рот при чханні 
або кашлі одноразовою серветкою, яку після використання викину-
ти; при зустрічі з людиною з ознакими грипу триматися від неї на 
відстані, не менше ніж 2 метри; часто провітрювати приміщення; не 
торкатися очей, носа або рота немитими руками; дотримуватися 
правил особистої гігієни, часто мити руки милом або обробляти їх 
розчином АХД-2000; уникати обіймів, поцілунків і рукостискань; ви-
користовувати маски; здійснювати щеплення від грипу.

– Щоденно лікарі контактують з великою кількістю хво-
рих. Як Ви особисто захищаєтесь від грипу та ГРВІ?

– Насправді, лікарям практично неможливо тримати хворих на 
грип на відстані 2 метри та обстежувати їх. Лікарі перебувають 
у тісному контакті з хворими. Найкращим засобом є вакцинація. 
Оскільки на даний час вакцини від грипу немає, то перш за все му-
симо дбати за свій імунітет. Дієвим засобом є вживання соків, зба-
гачених вітаміном С. Антивірусною та протимікробною «бомбою» 
є мікс бурякового, яблучного та лимонного соків у співвідношенні 
150:100:40 (один лимон). Усі знають про часник та цибулю. Це до-
брі фітонциди, які діють і на віруси, і на бактерії. Добрий ефект 
дають контрастні процедури, заняття фізкультурою, перебуван-
ня на свіжому повітрі. Хоча, чесно кажучи, деколи легше випити 
таблетку. Саме коли ми стаємо лінивими до себе, різні хвороби 
підступають все ближче.

Хочу завершити словами відомого лікаря Миколи Амосова: 
«Лікарі лікують хвороби, а здоров`я потрібно здобувати самому... 
Щоб бути здоровим, потрібна сила характеру».

Наш кор.

Останнім часом про цю небезпечну недугу тільки 
й говорять з екранів телеприймачів, просто на 

вулиці тощо. То в одному регіоні її виявили, то 
в іншому. Ба більше, фіксується й смертність. 
Мешканці району неабияк стурбовані, й уже при 

перших ознаках простуди спішать до лікаря. Минулих 
вихідних автомобілі швидкої геть встигали на 

виклики. То що ж воно таке – свинячий грип і чим 
він різниться від звичайного? На прохання читачів 

відповіді надає лікар-інфекціоніст 
Чортківської райлікарні 

Галина ПАЛІЙЧУК.

Свинячий грип – це вірус роду А (підтип H1N1), який є 
інфекційним гострим респіраторним захворюванням. Як 
правило, свинячий грип характеризується високим сту-
пенем захворюваності і низькою смертністю. Головним 
чином вірус H1N1 розповсюджується серед свиней пові-
тряно-крапельним способом. Прямі й непрямі контакти зі 
свинями зазвичай не призводять до інфікування.

Як уже згадувалося вище, свинячий грип належить до 
підтипу H1N1, проте у свиней також можуть виявлятися 
інші підтипи, наприклад, Н1N2, H3N2 і H3N1.

Наскільки небезпечний свинячий грип для людей?
Від засобів масової інформації в різний час до нас дохо-

дила інформація про епідемічні спалахи і навіть пандемії 
свинячого грипу. Реєструвалися випадки зі смертельним 
результатом від цієї хвороби, що викликало у людей триво-
гу. Разом з тим, клінічні прояви свинячого грипу в чомусь 
схожі з симптомами сезонного, яким хворіє більшість людей. 
Свинячий грип може протікати і безсимптомно, а у рідких ви-
падках зустрічаються важкі ускладнення аж до летального 
результату.

Основні симптоми свинячого грипу аналогічні проявам 
звичайного – головний біль, болі у м’язах, підвищена тем-
пература, кашель, ангіна, риніт, у деяких випадках – діарея і 
блювота, за аналогією зі звичайним грипом.

Як можна заразитися грипом?
Свинячий грип передається повітряно-крапельним шля-

хом. При кашлі або чханні вірусні частки викидаються назо-
вні й осідають на навколишні предмети. Заразитися можна, 
доторкнувшись до заражених предметів. У цьому зв’язку 
вже зараженим людям потрібно носити маску, щоб не роз-
порошувати вірусний матеріал в навколишній простір. Також 
дуже важливо мити руки з милом, особливо, коли ви повер-
таєтеся з вулиці.

Які симптоми захворювання?
Симптоми свинячого грипу зовні схожі з клінічними про-

явами звичайного. Це підвищена температура, нежить, за-
кладений ніс, біль у горлі, болі в суглобах і м’язах. У деяких 
випадках можливі нудота, діарея і блювота. 

Чи існують препарати від свинячого грипу?
Для початку потрібно зазначити, що переважна більшість 

хворих на свинячий грип одужує без застосування спеціаль-
них препаратів. У той же час використовуються і противірус-
ні препарати.

Чи можна заразитися грипом, з’ївши заражену свинину?
Вірус свинячого грипу гине вже при 70 градусах за Цель-

сієм. Тому належним чином приготовлена свинина не пред-
ставляє небезпеки для людини.

Я думаю, що у мене свинячий грип. Що робити?
Заздалегідь ставити собі діагноз – неправильно. Якщо у 

вас підвищилася температура, болить горло, ломота в тілі 
і присутні всі інші симптоми грипу, то перше, що ви повинні 
зробити, це залишитися вдома. Візьміть лікарняний, а якщо 
можливо – працюйте вдома. Хоча працювати в такому стані 
зовсім небажано. Гарненько укутайтеся в ліжку і пийте бага-
то рідини. Користуйтеся одноразовими серветками і часто 
мийте руки з милом. Якщо ви вдома самі, не забувайте ін-
формувати про свій стан своїх рідних і близьких. Може бути, 
що вам знадобиться допомога.

Зв’яжіться з лікарем і сповістіть його про свій стан. Якщо 
ви недавно бували в країні, де зареєстрований епідемічний 
спалах свинячого грипу, обов’язково скажіть про це лікареві.

Власне грип – це ГРВІ, викликане вірусом грипу. Лікування 
ГРВІ суто симптоматичне, антибіотики при ньому не призна-
чаються. Противірусні препарати (таміфлю) призначаються 
тільки при грипі, і не завжди.

Як захиститися від свинячого грипу? 
Для цього потрібно робити наступне:
• найкращий захист – це введення вакцини;
• по можливості уникайте місць скупчення людей в пері-

од епідемічних спалахів грипу;
• уникайте контакту з хворими людьми;
• частіше провітрюйте і зволожуйте житлове приміщення;
• висипайтеся – недолік сну послаблює імунітет;
• часто мийте руки з милом, особливо після того, як по-

вернулися з вулиці;
• добре харчуйтеся й ведіть активний спосіб життя.

Не так страшний грип, як його 
ускладнення?

У всіх на устах

Популярно 
про свинячий грип

Питання щодо вирішення даної невтішної назрілості по-
рушувалося неодноразово на місцевому рівні. Розглядалося 
воно на засіданні координаційної ради району, піднімалося й 
на сесії Чортківської районної ради, на якій прийнято відпо-
відне рішення (читайте у попередньому номері «Голосу наро-
ду» за 15 січня 2016 р.), та поки що безрезультатно. 

Часто-густо, що тут гріха таїти, будь-яка проблема не 
сприймається настільки гостро, допоки вона не торкається 
безпосередньо нас чи наших рідних. От тоді-то емоційність 
сягає оголеного нерва і б’ємо на сполох, як-то кажуть, в усі 
дзвони. Так сталося і в нашій сім’ї. Дитина вже другий рік 
поспіль – інсулінозалежна. Досі не було проблем із його за-
безпеченням. Та ось розпач – інсуліну немає. Неодноразово 
зверталися до медиків, але у відповідь: можливо, завтра. Це 
«завтра» тягнулося кілька днів, а зволікати ніколи, бо відлік 
йде не на дні, не на години, а на хвилини.  Довелося рятувати-
ся самотужки: замовили й придбали за власні кошти в аптеці. 
Проте навіть не той, що потрібно (левемір), бо ж НЕМАЄ (!), а 
– протафан, який не так уже й ефективно впливає на організм 
дитини, та все ж «рятівну соломинку впіймали». А що далі?.. 

За роз’ясненням ситуації, що склалася з НЕзабезпеченням 
інсуліном хворих на цукровий діабет, звертаюся до головного 
лікаря Чортківської ЦКРЛ Романа ЧОРТКІВСЬКОГО: 

 – Неодноразово ми надсилали у відповідні інстанції пись-
мові звернення щодо нестачі інсуліну для забезпечення ним 
наших пацієнтів. На рівні району цю проблему неможливо ви-
рішити, адже фінансування даного забезпечення закладено в 
обласну програму.  І раніш, справді, не було жодних перешкод. 
На наше звернення з Тернопільської обласної держадміністра-
ції надійшов лист наступного змісту: …у зв’язку з тим, що ще 
не проведений тендер на закупівлю інсуліну, просимо винайти 
кошти в місцевих бюджетах на перший квартал поточного року 
для забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном. І ось 
тут проблема, бо в місцевих бюджетах передбачених на це ко-
штів немає (треба близько двох мільйонів на рік лише на інсу-
лін, поквартально – по 500 тисяч грн.). На що ми в свою чергу 
надали відповідь про унеможливлення такого фінансування… 

Проте кілька днів тому на одній з нарад директор департаменту 
охорони здоров’я Тернопільської ОДА інформував про те, що 
(до слова, охорона здоров’я фінансується за цільовими суб-
венціями з держбюджету) на нашу область виділено додаткову 
субвенцію (в розмірі 15 млн. грн.), саме ці кошти будуть розпри-
ділені по обласних програмах, у тому числі – й на інсулін. Так 
що, направду, дана проблема вичерпується; на часі вже завезе-
но інсулін, яким і забезпечимо потребуючих.   

 Слід сказати, до нашої розмови приєднався районний лі-
кар-ендокринолог Богдан Максимишин, який також надав 
певні роз’яснення, запевнивши, що цьогоріч перебоїв із по-
стачанням інсуліну вже не буде. 

Ну що ж, здається, інформація вичерпна, проблема вирішена. 
Чимдуж поспішаю додому з наявним таким необхідним для дити-
ни медичним препаратом. А в подуми все ж закрадається сумнів: 
чи заспокоєння в цій ситуації не є короткочасним (?), бо ж завтра 
з нашим державним «верховенством» таке непевне… 

Тетяна ЛЯКУШ  

Несолодке життя, 
або Урядові бар’єри для діабетиків

Проблема забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (а серед них – чимало дітей (!)) визріла ще 
наприкінці минулого року, оскільки нинішніми законодавцями не передбачено (на відміну від попередніх років) 

фінансування з держбюджету ряду витрат на лікування важкохворих. Виникає сумнів: чи не штучно створений 
такого роду геноцид, щоби позбутися тих, хто неодмінно потребує надвеликих фінансових затрат 

для підтримки своєї життєдіяльності?..
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Рада і громада4

БАРИЦЬКИЙ 
Микола Романович 
ВО «Батьківщина»

«Марилівський спир-
тозавод», бардовщик

Закріплений за Мухав-
ською сільською радою

 
 

БИЧКО 
Василь Іванович
 ВО «Батьківщина»

Тимчасово не працює
Закріплений 

за Свидівською 
сільською радою

 
БІЛОУС 

Ольга Василівна 
ВО «Батьківщина»

ПрАТ «Агро-Продукт» – 
головний бухгалтер

Закріплена 
за Сосулівською 

сільською радою

БЛАЖЕНКО 
Іван Романович 
«Сила Людей»

Приватний 
підприємець
Закріплений 

за Джуринською 
сільською радою

БОЙЧУК Наталія 
Михайлівна

Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»
ПАП «Довіра» – 

головний бухгалтер
  Закріплена 

за Босирівською 
сільською радою

ВОЗНИЙ 
Володимир 
Михайлович

«Сила людей»
Товстеньківська ЗОШ 

І – ІІ ст., 
вчитель фізкультури

Закріплений 
за Товстеньківською 

                                           сільською радою

ВОЙЦИШИН 
Іван Адольфович

Блок Петра 
Порошенка 

«Солідарність»
ПАП «Довіра», 

директор
Закріплений за 

Староягільницькою 
сільською радою 

ГАДЖАЛА 
Марія Карлівна 

 ВО «Батьківщина»
Чортківська 
міська рада, 

начальник відділу 
Терцентру
Закріплена 

за Заболотівською 
сільською радою

ГОДИНЮК 
Мар’яна Василівна 

ВО «Свобода»
Тимчасово не працює

Закріплена 
за Полівецькою 

сільською радою

ГОЛОДУН 
Андрій Антонович

Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»
«Приватбанк», 

керівник відділення 
Закріплений 

за Палашівською 
сільською радою

ГОРЯЧИЙ 
Григорій 

Мирославович 
Громадський рух «На-
родний контроль»

ПрАТ «Чортківське 
племпідприємство», 

директор
Закріплений 

за Шманьківчицькою 
сільською радою

ГРАДОВИЙ 
Василь Гнатович

Блок Петра 
Порошенка 

«Солідарність»
Чортківська РК 

ДЮСШ, директор
Закріплений 

за Росохацькою 
сільською радою

ГУЛЬКА 
Ірина Михайлівна
  Громадський рух 

«Народний контроль»
Чортківська 

райдержадміністрація, 
начальник відділу освіти

Закріплена 
за Кривеньківською 
  сільською радою

ДЕМКОВИЧ 
Михайло 

Миколайович
 «Сила людей»

Лісничий І класу
Закріплений 

за Білівською 
сільською радою

ЗАДОРОЖНА 
Надія Василівна

 ВО «Батьківщина»
Комбінат шкільних 

їдалень, кухар
Закріплена 

за Косівською 
сільською радою

КАЛАКАЙЛО 
Іван Ярославович

 ВО «Свобода»
Тимчасово не працює

Закріплений 
за Коцюбинчицькою 
сільською радою

КОСТЕНКО 
Людмила Петрівна

Народний Рух України
Тимчасово не працює

Закріплена за 
Капустинською 

сільською радою

 КРАВЕЦЬ 
Ярослав Андрійович

Громадський рух 
«Народний контроль»

Тимчасово не працює 
Закріплений 

за Ягільницькою 
сільською радою

ЛЕГКОДУХ 
Іван Григорович
 «Сила людей»
Пробіжнянська 

лікарня, головний лікар
Закріплений за 

Пробіжнянською 
сільською радою

МАЛЬОВАНИЙ 
Сергій Іванович

 Народний Рух України
Тимчасово не працює

Закріплений 
за Звиняцькою 

сільською радою

МАРЧИХА 
Володимир Миронович

ВО «Свобода»
Приватний 

підприємець 
Закріплений за 

Заліссянською 
сільською радою

ПАНДРАК 
Ігор Іванович

 Радикальна партія 
Олега Ляшка

Пенсіонер
Закріплений за 

Горішньовигнанською 
сільською радою

 

  ПОПИК 
Володимир Іванович

 ВО «Свобода»
Студент

Закріплений 
за Милівецькою 

сільською радою

ПУШКАР 
Петро Іванович
 ВО «Свобода» 

Заступник голови 
Чортківської районної 

ради
Закріплений за 

Базарською та 
Капустинською 

сільськими радами

РУДИК 
Степанія Михайлівна

 Радикальна партія 
Олега Ляшка

Тимчасово не працює
Закріплена за 

Заводською об’єднаною 
територіальною 

громадою

СКОРОХІД 
Марія Євгенівна

 ВО «Батьківщина»
Коледж ЧІПБ, 
викладач

Закріплена за 
Сокиринецькою 

сільською радою

СЛОТА 
Оксана Романівна
 Радикальна партія 

Олега Ляшка 
Скородинська ЗОШ 

І – ІІ ст., заступник 
директора

Закріплена за 
Бичківською та 
Швайківською 

сільськими радами

ХРУСТАВКА 
Любомир Михайлович

 Українська Галицька 
партія

Тимчасово не працює
Закріплений за 

Улашківською та 
Шульганівською 

сільськими радами

ЧАЙКА 
Петро Михайлович

Блок Петра 
Порошенка 

«Солідарність»
ТОВ «Серет Інвест», 

директор
Закріплений за 

Скородинською 
сільською радою

ЧОРТКІВСЬКИЙ 
Роман Володимирович

Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»

Чортківська ЦКРЛ, 
головний лікар

Закріплений 
за Нагірянською 
сільською радою

ШЕПЕТА 
Віктор Михайлович
ВО «Батьківщина»

Голова Чортківської 
районної ради
Закріплений за 

Колиндянською 
об’єднаною 

територіальною 
громадою

ШКАБАР 
Євген Михайлович

 Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»
ПАП «Паросток», 

директор
Закріплений 

за Шманьківською 
сільською радою

ШКРОБУТ 
Марія Петрівна

 ВО «Батьківщина»
Страхова компанія 

«Провідна», штатний 
агент. 

Закріплена 
за Бичківською 

сільською радою

ШУМКА Анатолій 
Ярославович

 Українська 
Галицька партія

Чортківська районна рада, нач. 
відділу організаційної роботи 

Закріплений 
за Шульганівською 

сільською радою

ЯБЛОНЬ 
Тетяна Василівна

Народний Рух України
Чортківська районна 

рада, керуючий справами 
виконавчого апарату

Закріплена за 
Білобожницькою об’єднаною 
територіальною громадою

та Звиняцькою сільською 
радою

ЯРЕМОВСЬКИЙ 
Василь Ігорович

 «Сила людей»
Військова частина 

Закріплений за 
Пастушівською 

сільською радою 

СПИСОК
депутатів Чортківської районної ради сьомого скликання 

та їх закріплення за місцевими радами
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5Патріотика

Волонтерство

Нам пишуть

Несподівано 23 дня грудня місяця 2015 року до мене у кім-
нату увійшов незнайомий чоловік. Він представився пенсіоне-
ром. На підлогу поставив пакет, з якого виглядали, наче усмі-
хаючись, свіжі булки. Незнайомець зауважив моє здивування, 
подав мені список імен, які долучаю до цього допису, і попро-
сив, аби його вислухати. «Наближається Святвечір, – сказав 
він. – Прошу згадати імена покійників, вказаних на цьому спис-
ку, молитвою мешканців «Карітасу» і поділитись хлібом, як це 
робили колись наші предки».

Я, автор цього допису, подякувала за довіру і запитала 
його прізвище. Він сказав, що це буде нескромно, попрощав-
ся і пішов. Я закликала медсестру і санітарку та попросила 
подарованим поділити нас усіх. Це було виконано справедли-
во, тільки баночку меду віднесли на кухню для Святвечірньої 
пшениці, яку готують для нас, жителів «Карітасу».

Другого дня відбулася спільна молитва (для цього в нас є 
окрема кімната) за померлих, яких імена вказані у списку, і за 
здоров`я тих, котрі просять молитви за покійних, а ми вдячні не 
тільки за хліб, а й за те, що про нас пам`ятають і нам довіряють. 

До нас у «Карітасі» двері відкриті для всіх, незалежно від 
конфесій та національностей. І для всіх у нас однакове поба-
жання – довголіття. Приходьте до нас.

Від мешканців «Карітасу» подала Марія ШТЕПА

Зимовий одяг, гаряча ситна їжа, теплі шкарпетки та ру-
кавиці (бо, як-то кажуть, якщо ногам і рукам тепло, то й 
усе тіло зігрівається), медикаменти – все стає у пригоді 
українським воїнам. Про потреби військовиків, тих, хто за-
раз на передньому краї бойових дій, що точаться на сході 
України, знаємо не за чутками, та навіть не з інформації 
телевізійних новин (бо ж справжня реальність не завжди 
висвітлюється), а, так би мовити, з перших уст очевидців-
волонтерів. 

Їх поєднала благодійність ще з часу Майдану – Степан 
Ласківський (зі села Звиняч), Володимир Струтинський (с. 

Нагірянка), Іван Лейбак (с. Сосулівка). 
Й тепер вони активно згуртовують на-
вколо себе небайдужих, щоби всіляко 
підтримати наших вояків. Кілька днів 
тому ці чоловіки тільки-но поверну-
лися із зони бойових дій (маршрути 
помочі – здебільшого позиції передо-
вої: Артемівськ, Попасна, Троїцьке, 
Красноармійськ, Костянтинівка), і нам, 
кореспондентам районки, випала на-
года зустрітися й поспілкуватися з од-
ним із них, а саме – Степаном Ласків-
ським. 

Першочергово наш візаві від імені 
краян-захисників висловив вдячність 
громадам сіл Звиняч, Скомороше, Ко-
сів, Бичківці, Скородинці, депутатам 
Чортківської міської ради, аграріям 
району В.Градовому, В.Вислоцькому, 
С.Данилишину та всім добродіям за 
військове спорядження, зібраний крам 
та й просто – за сердечність і небай-
дужість. 

– У порівнянні з минулим роком, сьогодні, бачимо, – 
стверджує п. Степан, – наші армійці на кращому держав-
ному забезпеченні; та все ж не слід зменшувати й волон-
терську допомогу. Адже одним комплектом форми в таких 
обставинах не обійдешся, бо вона дуже швидко зношуєть-
ся, та й самими макаронами ситим не будеш. Тому й нама-
гаємося доставити військовикам усяку всячину необхідну, 
ситну й теплу.  Присмакували собі хлопці чортківський хліб; 
солодощами завше діляться з місцевою дітворою. Слід за-
уважити, доводиться й деяке військове спорядження за-

купляти (знову ж таки за благодійні 
кошти), бо на війні як на війні – й при-
строї частенько виходять з ладу. Від-
радно споглядати на облаштування 
тих вояків, де, як-то кажуть, командир 
– на своєму місці (хоча, знаємо, що не 
всюди так воно є). Там, де внормована 
дисципліна, є порядок і лад у всьому. 
Багато чого потрібно хлопцям і з по-
бутового приладдя. Ось до прикладу, 
звичайна поліетиленова клейонка (за-
хищає від вітру), тепловідбивні екрани 
(що прилаштовуємо за батареєю опа-
лення), щоби зберегти тепло в блінда-
жах, а ще – бензопили, генератори й 
деталі до цих пристроїв. Окрім того, 
стараємося забезпечити вояків при-
ладами нічного бачення, коліматор-
ними прицілами, а це – дороговартісні 
прилади. Прикро й думати про те, що 
деякі демобілізовані військовики досі 
зберігають у себе ті речі, які було ви-
дано в часі їхньої мобілізації, та тепер 
вони їм без потреби… То чому б не 
передати все необхідне туди, на пере-
дову?.. Навіщо ж ховати його, скажімо, 
до скрині на згадку, якщо у військових 
маневрах воно принесе надзвичайну 

користь і врятує комусь життя?!
У багатьох бригадах передових позицій побували наші во-

лонтери; познайомилися і з волонтерською групою медиків 
ПДМШ ім. Миколи Пирогова (перший добровольчий мобіль-
ний шпиталь), до речі, у складі якого були й чортківчани. 

– Ось, – показує бойове знамено наш співрозмовник, –
вояки 2-го батальйону 6-ї роти 30-ї Новоград-Волинської 
окремої механізованої бригади ЗСУ (в складі якої – хлопці, 
так би мовити, з усієї України) вручили (на знімку) з влас-
ними підписами вдячності за допомогу. Щирі зичення та 
впевненість у перемозі захисники «задокументували» на-
віть на нашому супровідному листі. Дуже тішаться вісточка-

ми з рідного дому, особливо – дитячими малюнками. Так зво-
рушливо – вони вкладають листівки дітвори за бронежилети; 
кажуть, це піднімає бойовий дух, підсилює віру в перемогу. 

Тож не забуваймо про наших захисників, турбота про них 
примножує їм сили, додає міцності й стійкості в жорстоко-
му сьогоденні. 

Спілкувалася Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з архіву волонтерів

Наша турбота примножує силу 
й міцність захисників українських

Волонтерський рух не припиняє своєї діяльності, а ще більше активується. 
Особливо тепер, коли землю полонять люті морози, нашим захисникам украй необхідна допомога тилу. 

Бо ж несолодко, ох як несолодко (!) доводиться їм тримати оборону в засніжених обмерзлих окопах.

Довіра
Фотозвинувачення

Щоразу вторимо: пам’ять – нетлінна! Уклінно, з ша-
нобливістю проносимо її крізь плин літ за тими, хто 
поклав своє життя на вівтар свободи Батьківщини. Зо-
лотими літерами викарбовуємо на пам’ятних стелах  
імена тих, хто став небесними ангелами-охоронцями 
рідного народу. 

Та нестерпно боляче сприймати те, що серед цього 
ж народу замаскувалися покидьки, для котрих немає, 
як виявляється, нічого святого, для котрих людяність 
– порожнє місце, що заповнюється потворною гниллю 
їхньої сутності. Скажете, перегинаю палицю?! Та ні! Як 
бачимо, жорстокості, безсердечності й безглуздості не-
має меж. Ось як поглумилися (на знімку) такі потвори 
(даруйте, іншого «ймення» для них годі й шукати) над 
сітілайтом, що на вул. Кн. В.Великого, виставленим у 
пам’ять Небесної сотні. До речі, таку ганебну прикрість, 
безглуздя, якому немає виправдання, доводиться спо-
глядати вже не вперше! Чи не вартувало би перейняти 
із Середньовіччя спосіб покарання для тих, хто вчинив 
таке злодіяння? Є за що, а от – кому?.. 

Безглуздю немає виправдання
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Коляда

Віршованими рядками злинули щирі вітан-
ня з уст ведучої та організатора свята дирек-
тора Заводського будинку культури Галини 
Баньківської, яка обдарувала всіх присутніх і 
мелодикою власне написаної пісні про казко-
вість традиційних зимових свят українських. 

Сердечні зичення адресувала п. Галина й 
голові новоствореної територіальної громади 
(до якої у спільноту увійшли смт Заводське та 
с. Угринь) Людмилі Павлінській. Адже моло-
дий війт акурат того дня відзначала свій День 
народження. 

А відтак, посипом найкращих побажань лу-

чилися засівання, віншування, старі (тради-
ційні, усім відомі) й нові, які ширяться Украї-
ною, колядки від учасників свята.    

Розлунювалася дзвінкоголоса коляда до-
вкіллям. Многоголосо підспівували глядачі 
майстрам, як маститим, так і юним талантам, 
із Заводської школи мистецтв, підтанцьовува-
ли під захоплюючі зимові ноктюрни. 

Потішила присутніх вертепним дійством 

мистецька група селищного будинку культу-
ри. А Маланка, яка була родзинкою святково-
го дійства, ох і насмішила нарід, примножив-
ши радість торжества Різдва Христового.  

І хоча пронизливий холодний, морозний ві-
тер проймав, так би мовити, до кісток, усе ж 
святкування, на яке зійшлося чимало люду, 
пройшло на славу. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Ой радуйся, земле, Син Божий народився»
Саме під таким окликом 15 січня на центральній площі селища Заводського відбувалося святкове дійство коляди, вертепу та Маланки.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

***
Вірні Собору Святого Володимира, що у м. 

Чорткові, цього дня з самого ранку після Бого-
служіння традиційно простують до одноймен-
ної каплички, з-під якої витікає джерело, що 
слугує чи не єдиною артерією питтєвої води 
для всього найбільш заселеного міського мі-

крорайону Кадуб. Так було і цього разу, свід-
ками чого стали наші кореспонденти. Попри 
досить таки прохолодний ранок чимало люду 
зібралося на пагорбах біля каплички із посу-
динами в руках, аби після чину посвячення 
набрати життєдайної водички і попрощатися 
з веселою атмосферою різдвяних свят аж до 
наступного року.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Свято

«А той третій празник…»
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Традиції

Давні традиції «маланкування» збереглися далеко не в кож-
ному селі на Чортківщині, та й взагалі в Україні. А от Улаш-
ківці можуть похвалитися традиційним обрядом Маланки, яку 
«водять» 14 січня, після Богослужіння, вулицями села. Ватага 
хлопців та дівчат, вбраних в українські строї, з колядками та 
щедрівками, новорічними віншуваннями водить Маланку й 

Василя (перебраних парубків) 
від хати й до хати, вітають по-
дорожніх, забавляються, жар-
тують. Разом з ними – персо-
нажі циганів з ведмедем, баби 
й діда. А ще «перчинки» дода-
вали перебрані сучасні «полі-
цейські», «лікарі», які надава-
ли посильну «швидку медичну 
допомогу» усім проїжджим та 
прохожим. 

Згодом усе дійство скон-
центрувалося біля приміщен-
ня сільської ради, саме там 
було встановлено саморобну 
сцену. Тут відбувалася друга 
частина святкування. Її спіль-
но із місцевими працівниками 
культури, освіти підготували 
й провели артисти районного 
комунального будинку культу-
ри ім. К.Рубчакової (дир. – Йо-
сипа Овод). 

Настановчі слова для улаш-
ківчан та гостей села весело 

Старий Новий рік зустріти й з Божим благословенням весь 
2016-й прожити прозвучали з уст місцевого пароха отця Іго-
ря Лесюка та священика сіл Долина й Шульганівка о. Романа 
Гончарика.

Щедро засіяли житом-пшеницею улашківську громаду 

районні очільники – голова райдержадміністрації Михайло 
Сташків, голова районної ради Віктор Шепета, їхні заступники 
Іван Віват та Петро Пушкар. Вони подякували громаді за ві-
рність народним традиціям, за те, що зуміли зберегти давні 
обряди й залучити до їх проведення молодь.

Привітали з різдвяними святами присутніх, подякувавши 

організаторам, спонсорам за вдале проведення свята, Улаш-
ківський сільський голова Володимир Дерій, начальник відді-
лу культури, туризму, релігії та духовності РДА Галина Чайків-
ська.

Свято збагатили своїми виступами художні колективи на-
вколишніх сіл Нагірянки, Ягільниці, Шульганівки, Росохача й 

ін., міста Чорткова. 
Щирими усмішками, 
аплодисментами зу-
стрічали глядачі дует 
вихідців із с. Улашків-
ці – Людмили та Юрія 
Майдаників. Під ме-
лодійні пісні відомого 
у наших краях співа-
ка Павла Доскоча мо-
лодь, дітвора грілися 
в запальному танку.

Як і належить гос-
тинним газдам, улаш-
ківчани щедро приго-
щали усіх, хто завітав 
розділити з ними ра-
дість Різдва та прихід 
Старого Нового року, 
ласощами, випечени-
ми дбайливими руками 
місцевих господинь.

Оксана СВИСТУН
Фото Володимира ТИХОВИЧА

Улашківчани «маланкують» – край звичаями дивують
14 січня вулицями Улашківців ходили Маланка та Василь добрим людям колядувати, Старий Новий рік весело святкувати. 



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
08.25 Мiграцiйний вектор 
08.45 Кориснi поради 
09.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х7 км. Чоловiки 
11.05 Д/ф «Повернення 
видiв. Бiлий лелека» 
12.10 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.35, 20.30 Зроблено в 
Європi 
13.15 Вiкно в Америку 
14.15 Мультфiльми 
15.20 Д/ф «Кенгiр. Сорок 
днiв свободи» 
17.00 Книга ua 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 11.00, 12.30 «Мiняю 
жiнку - 5» 
12.20 «10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.15 «Лiга смiху» 
23.00 Т/с «Шерлок» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Братськi 
зв’язки» (2) 
13.50, 14.20 «Судовi справи» 
15.05, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 05.20 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Поверни моє 
кохання» (2) 
00.00 Т/с «Мисливцi за 
дiамантами» (2) 

ТТБ
08.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.15 «Чудесний канал» 
16.50 «Пiснi нашого краю» 
18.00 «День - як мить» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «Влада таланту» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма 
«Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Зустрiч з Наталею 
Земною 
13.10 Хiт-парад 
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28 січня. Тривалість дня – 9.04. Схід – 7.39. Захід – 16.43. 

26 січня, вівторок 27 січня, середа 28 січня, 25 січня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.20 Спецпроект 
«Децентралiзацiя» 
11.35 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
14.00 Хто в домi хазяїн? 
14.20 Мультфiльми 
15.05 На гостину до Iвана Поповича. 
Пам’ятi Вiктора Шпортька 
15.50 Гра долi 
16.55 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою» 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 11.05, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 6» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.15 «Лiга смiху» 
23.00 Т/с «Шерлок» (2) 
00.50 Х/ф «Жахливий 
доктор Файбс» (3) 

ІНТЕР
06.05, 12.45 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Поверни 
моє кохання» (2) 
12.25 Т/с «Поверни моє 
кохання» 
13.50, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.05 Т/с «Мисливцi за 
дiамантами» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Мандри» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.45 «Iз нашої вiдеотеки» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.30 «Європа очима 
українця» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15 «Вiнтаж» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Своє, українське» 
17.45 «Моя улюблена 
робота» 
18.00 «Arte, viva!» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Дiловий ритм» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 «Любов врятує свiт», 
мунiципальний Галицький 
камерний оркестр 
14.00 Х/ф «Людина з пiвдня» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Плавання» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 20.20 Секретний 
фронт 
11.50, 13.15, 21.25 Т/с 
«Життя i пригоди Мишка 
Япончика» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.15 Х/ф 
«Повернення героя» (2) 
16.35 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.20 Х/ф «Стирач» (2) 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Моя правда. В’ячеслав 
Узелков. Бiй за сiм’ю» 
09.55 «Зiркове життя» 
11.40 «Битва екстрасенсiв. 
Третя свiтова» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 23.00 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-6» 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.05, 18.00 Абзац! 
04.00 Зона ночi 
05.55, 07.15 Kids Time 
05.57 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.17 Т/с «Друзi» 
12.10 Т/с «Татусевi дочки» 
16.55 Дешево i сердито 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.25 Х/ф «Гiсть» (2) 
22.30 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.35 Х/ф «Дракула 3» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.15 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.10, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи в небеса» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.35, 15.50, 17.55 «Нове 
шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Шамани 
Амазонки» 
10.05 Д/ф «Зброя 
майбутнього» 
11.00 Х/ф «CAT. 8» 
13.00, 20.20 Т/с «Ласко - 
кулак Бога» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «Кращi 
з кращих 3» 
00.25 Х/ф «Найманий 
вбивця» 
02.10 Х/ф «Чорна 
Рада» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.50 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
14.00 Мультфiльми 
14.30 Спогади 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.10 Свiтло 
16.55 Д/ф «Сiмдесятники. 
Володимир Денисенко» 
18.15 Новини. Свiт 
19.25 Т/с «Мафiоза» 
20.25 Д/ф «Днi, якi змiнили 
Європу: Угорщина, 
серпень 1989 року» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 11.05, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 6» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.15 «Лiга смiху» 
23.00 Т/с «Шерлок» (2) 

ІНТЕР
06.05, 12.45 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Поверни 
моє кохання» (2) 
12.25 Т/с «Поверни моє кохання» 
13.50, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.05 Т/с «Мисливцi за 
дiамантами» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний калейдоскоп» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40 «Не перший погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «На часi» 
14.30 «Arte, viva!» 
15.30 «Фабрика iдей» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Розмова без 
нотацiй» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Дорога на 
грецьке весiлля» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Довiрся чоловiковi» 

14.00 Х/ф «Тримайся, козаче» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Магiя 
природи» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Миротворцi» 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Зiрка YouTube 
11.05 Без гальм! 
11.40 М i Ж 
12.20, 13.15 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Вiчно молодий» 
15.30, 16.20 Х/ф «Казино 
«Роял» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.10 Х/ф «Каратель» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Моя правда. Олена 
Стеценко. У шлюбi з 
садистом» 
09.40 «Зiркове життя» 
12.30 Х/ф «Крижана 
пристрасть» (2) 
14.10 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 23.45 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-6» 
01.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Хто зверху? 
14.00 Х/ф «Медальйон» 
15.50 Х/ф «Вiйна богiв: 
Безсмертнi» (2) 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.00 Пристрастi за ревiзором 
22.50 Х/ф «Iнтерв’ю з 
вампiром» (2) 
01.05 Х/ф «Дракула 2000» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Кращий 
друг родини» 
18.00, 04.30 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
21.00 Т/с «Сходи в небеса» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Хеллбой II. 
Золота армiя» (2) 

2+2
06.00 Мульты. 
Мультфильмы 
06.35 «Нове шалене вiдео 
по-українськи» 
07.40, 15.50 «Облом.UA.» 
08.40 «Помста природи» 
11.15 Д/ф «Поля битви 
тварин» 
12.50 Д/ф «Сурова 
природа» 
14.40 «Вайпаут» 
17.30 Top Gear 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
19.20 «Українськi сенсацiї» 
20.20 Т/с «Ласко - кулак 
Бога» 
21.20 Х/ф «Озеро страху 
2» 
00.25 Х/ф «CAT. 8» 
02.10 Х/ф «Чотири листки 
фанери» 
03.30 Х/ф «Лiсова 
пiсня» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
09.50 Д/с «Клуб пригод» 
10.50 Чоловiчий клуб 
12.15 Перша студiя 
13.15, 18.05 Час-Ч 
14.00 Хочу бути 
14.20 Мультфiльми 
15.05 Фольк-music 
16.15 Подорожнi 
17.00 Д/ф «Сiмдесятники. 
Юрiй Iллєнко» 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Спецпроект 
«Децентралiзацiя» 
21.25 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 11.00 «Мiняю жiнку - 5» 
12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.15, 02.30 «Лiга смiху» 
23.00 Т/с «Шерлок» (2) 
00.50 Х/ф «Ти i я» (3) 

ІНТЕР
06.05, 12.45 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Поверни 
моє кохання» (2) 
12.25 Т/с «Поверни моє кохання» 
13.50, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.10 Т/с «Мисливцi за 
дiамантами» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Скарби роду» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Стародавнi культури» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40 «Не перший погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «День - як мить» 
13.50 «Земляки» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15 «Музей волинської 
iкони» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «Звiрi у квартирi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Мандри» 
17.35 «Сад. Город. Квiтник» 
18.15 «Тарасова вiзитка» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Iз нашої вiдеотеки» 
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 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Комiсар» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Прокляття 
самогубця» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Секретний фронт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с «Диверсант. 
Кiнець вiйни» (2) 
14.20, 16.15 Х/ф «Бiла 
iмла» (2) 
16.30 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика» (2) 
23.20 Х/ф «Повернення 
героя» (2) 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Моя Правда. Якiв 
Шнеєрсон. Зраджений 
син» 
09.50 «Зiркове життя» 
11.40 «Битва екстрасенсiв. 
Третя свiтова» 
13.55 Х/ф «Красуня та 
чудовисько» (2) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 23.10 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-6» 
00.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 18.00 Абзац! 
03.55 Зона ночi 
06.00, 07.20 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.22 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом» 
16.55 Дешево i сердито 
19.00 Половинки 
20.20 Х/ф «Деннi - 
ланцюговий пес» (2) 
22.20 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.30 Х/ф «Дракула 2» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.15 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 04.10 Зоряний шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.10, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи в небеса» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми
06.35, 15.50, 17.55 
«Нове шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Таємницi 
Чорного моря» 
10.05 Д/ф «Зброя 
майбутнього» 
11.00, 00.25 Х/ф «CAT. 8» 
13.00, 20.20 Т/с «Ласко - 
кулак Бога» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
19.20 «Українськi сенсацiї» 
21.20 Х/ф «Мiчений» 
02.10 Х/ф «Лiсова пiсня» 
03.40 Х/ф «Чотири листа 
фанери» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.50 Д/с «Клуб пригод» 
10.50 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
14.00 Мультфiльми 
14.30 Театральнi сезони 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Д/ф «Герої України. 
Крути. Перша Незалежнiсть» 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.35 INTERMARIUM 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 11.05, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.15 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.30 «Свiтське життя» 
23.30 Х/ф «Врятувати 
мiстера Бенкса» (2) 

ІНТЕР
06.05, 12.40 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Поверни моє кохання» (2) 
12.25 Т/с «Поверни моє кохання» 
13.45, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» (2) 
22.55 Х/ф «Це все вона» (2) 
00.50 Т/с «Збиток 5» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музей народних 
скарбiв» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40 «Маленька перерва» 
12.45 «Тема дня» 
13.30 «Що робити?» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15 «Степовики» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Так було...» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. Iнфо» 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «З’їсти персик» 
17.30 Програма «Щоденник 
для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Плем’я пiтьми» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Секретний фронт 
11.45, 13.05, 21.25 Т/с 
«Життя i пригоди Мишка 
Япончика» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф 
«Вiдшкодування збиткiв» (2) 
16.35 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
23.20 Х/ф «Термiнатор-3. 
Повстання машин» (2) 

СТБ
06.00, 18.30, 23.40 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.50 «Зiркове життя « 
09.45 Х/ф «Привiт, кiндер!» (1) 
11.45 Х/ф «Жити далi» (2) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Україна має 
талант!-6» 
00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.22 Т/с «Друзi» 
11.50 Половинки 
14.50 Дешево i сердито
18.00 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.15 Х/ф «Пряма i явна 
загроза» (2) 
23.10 Т/с «Гра Престолiв» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.15 Реальна мiстика 
06.10, 18.00 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.10, 15.30 Т/с «Сходи в небеса» 
16.00 Глядач як свiдок 
21.00 Х/ф «Рiдна 
кровиночка» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.35, 15.50, 17.55 
«Нове шалене вiдео по-
українськи» 
08.10, 19.00 «ДжеДАЇ» 
09.00 Д/п «Руйнiвник: 
сталевий корабель» 
11.00 Х/ф «Робокоп: 
Розплавлення» 
13.00 Т/с «Ласко - кулак Бога» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
19.20 Х/ф «Безстрашний» 
21.20 Х/ф «Пазуристий: 
легенда про снiгову людину» 
23.05 Х/ф «Наввипередки 
зi смертю» 
00.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
07.05 Шеф-кухар країни 
08.40 Золотий гусак 
09.30 Школа Мерi Поппiнс 
10.05 Хто в домi хазяїн? 
10.35 «Свято дитячих 
мрiй». Концертна програма 
12.00 5 баксiв.net 
13.00, 21.30 Полiцiя 
13.50 Х/ф «Його мати та я» 
15.55 Чоловiчий клуб 
16.20 Український корт 
16.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК «Хiмiк» - БК 
«Волиньбаскет» 
18.50 Х/ф «Втручання мами» 
20.25 На пам’ять 
21.00 Новини 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 
23.20 День Янгола 

1+1
09.30, 19.30 ТСН
10.30 «Свiтське життя» 
11.30 «Вечiрнiй Київ 2015» 
13.45, 21.15 «Вечiрнiй квартал» 
17.30, 18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
01.55 Х/ф «Старша 
дружина» (2) 

ІНТЕР
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.45 «Чекай на мене» 
09.00 Х/ф «Альошкiна 
любов» (1) 
10.45 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» (1) 
12.10 Т/с «Генеральська 
невiстка» (1) 
16.00 Х/ф «Ти будеш моєю» (1) 
17.50, 20.30 Т/с «Рiдкiсна 
група кровi» (2) 
22.35 Т/с «Все повернеться» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Дива цивiлiзацiї» 
10.35 «Музеями Тернопiлля» 
11.00 «Вимираючi види. 
Пантера» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40 «Не перший погляд» 
13.10 «Слiд» 
13.30 «На часi» 
15.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Живi сторiнки» 
17.35 «Театральнi 
зустрiчi»(«На першi гулi») 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Iнше життя, або 
Втеча з того свiту» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 21.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Екстрасенс» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленькi викрадачi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 

19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 ТНМК & МАСО 
Слобожанський 
22.00 Х/ф «Трiумф кохання» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.00 Х/ф «Немов громом 
уражений» 
09.45 Секретний фронт 
10.40 Антизомбi 
11.40 Дiстало! 
12.35, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.45 Iнсайдер 
14.45 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» (2) 
16.45 Х/ф «Термiнатор-3. 
Повстання машин» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Повiтряний 
маршал» (2) 
22.05 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака» (2) 
00.00 Х/ф «Каратель. 
Територiя вiйни» (2) 

СТБ
06.20, 11.55 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
06.35, 09.50 
«ВусоЛапоХвiст» 
08.05 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
14.35 «Перевтiлення» 
16.55 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть» (1) 
19.00 Х/ф «Кров не вода» (2) 
22.40 Х/ф «Привiт, кiндер!» (1) 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.40 Дешево i сердито 
10.40 Ревiзор 
12.45 Страстi за ревiзором 
14.30 Суперiнтуїцiя 
17.20 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки» 
19.10 Х/ф «Велика гра» (2) 
21.00 Х/ф «Командо» 
22.50 Х/ф «Поцiлунок 
дракона» (3) 
00.50 Х/ф «Пряма i явна 
загроза» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00, 22.10 Т/с 
«Русалка» (2) 
13.00, 15.20 Т/с «Дочки-
матерi» 
17.15, 19.40 Т/с «Сила 
Вiри» (2) 
02.40 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 13.00 «Облом.UA» 
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
15.45 Х/ф «Пазуристий: 
легенда про снiгову 
людину» 
17.15 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля» 
19.00 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля 3» 
20.40 Х/ф 
«Незнайомець» 
22.15 Х/ф 
«Доберман» 
00.15 Легенди кiкбоксингу 
01.15 Х/ф «Дорога 
на Сiч» 
02.35 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 

УТ-1
08.40 Тепло.Ua 
09.15 Гра долi 
10.40 Спогади 
11.10 Твiй дiм 
11.50 Д/ф «Сiчневий бiй. 
Литовське радiо i телебачення 
13 сiчня 1991 року» 
13.00 Х/ф «Дитячий секрет» 
14.40 Фольк-music 
16.20 Д/ф «Повернення 
видiв. Рожевий фламiнго» 
17.15 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.25 Гандбол. Чемпiонат 
Європи. Фiнал 
20.20 Театральнi сезони 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 «Лото-забава» 
09.55 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Камбоджа» 
12.05, 13.10, 14.10, 15.15, 
16.15 «Свiт навиворiт - 2: Iндiя» 
17.25 «Мультибарбара» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Ладога» (2) 
01.15 Х/ф «Старша 
дружина» (2) 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
12.00 Т/с «Все 
повернеться» (2) 
16.00 Х/ф «Пiгулка вiд 
слiз» (2) 
17.50, 21.40 Т/с «Рiдкiсна 
група кровi» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
23.45 Х/ф «Ти будеш 
моєю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40 «Живi сторiнки» 
13.00 «Поклик таланту» 
15.00 «Театральнi 
зустрiчi»(«На першi гулi») 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Дива цивiлiзацiї» 
17.30 «Азбука смаку» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
07.30, 17.40, 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 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленькi викрадачi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 

17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
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 «Я, ти i всi, кого 
ми знаємо» 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.45 Зiрка YouTube 
10.25 Дивитись усiм! 
11.35 Без гальм 
12.10 М i Ж 
12.45 Факти. День 
13.00 Труба мiстера Сосиски 
14.10 Х/ф «Годзила» 
16.45 Х/ф «Повiтряний 
маршал» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Квант милосердя» (2) 
22.40 Х/ф «Червона спека» (2) 
00.35 Х/ф «Вогонь iз пекла» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
12.05 «Караоке на Майданi» 
12.55 «Подорож тiтки Алли 
Iталiєю» 
15.15 Х/ф «Кров не вода» (2) 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.50 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання» (1) 
22.45 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть» (1) 
00.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.57 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки» 
09.45 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
14.15 Х/ф «Велика гра» (2) 
16.00 Х/ф «Святий» (2) 
18.20 Х/ф «Найманi 
вбивцi» (2) 
21.00 Х/ф «Фахiвець» (2) 
23.05 Х/ф «Прибрати 
Картера» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Реальная мiстика 
09.45 Т/с «Дочки-матерi» 
13.20 Т/с «Сила Вiри» (2) 
17.20, 20.00 Т/с «Якби я 
була цариця» (2) 
19.00, 06.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
19.40, 05.50 10 хвилин iз 
Прем’єр-мiнiстром України 
22.15 Х/ф «Рiдна 
кровиночка» (2) 
00.10 Т/с «Не зарiкайся» 
04.00 Зоряний шлях 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 14.00 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
10.00 «Легенди 
кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком 
таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
15.05 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля» 
17.00 Х/ф 
«Безстрашний» 
19.00 Х/ф «Незнайомець» 
20.45 Х/ф 
«Посилка» 
22.35 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля 3» 
00.05 Х/ф 
«Доберман» 
01.45 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Події будуть розвиватися 

в сприятливий для вас бік, 
зненацька можуть виник-
нути нові перспективи. По-
старайтеся не відмовляти в 
допомозі друзям. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Непоганий тиждень, якщо 

ви максимально використає-
те його для ретельного вико-
нання робітничих обов’язків. 

Подумайте про чітке оформ-
лення планів і завдань на 
найближче майбутнє. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ви повинні поглибитися в 
роботу, і саме від неї будуть 
залежати ваші подальші 
успіхи. Найважливіше – 
уникати непотрібної суєти, 
а також зайвої активності.  

РАК (22.06-23.07)
Постарайтеся уникати 

тісного контакту з началь-
ством і  виправити можливі 
помилки. На вас чекає важ-
лива розмова, заздалегідь 
продумайте, що будете го-
ворити. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся виявити 

спокій і врівноваженість, 
не втрачайте контролю над 
емоціями, інакше не уникну-
ти неприємностей і сканда-

лів. Можливо, тиждень буде 
досить напруженим через 
збільшення обсягу роботи. 

ДІВА (24.08-23.09)
Бажано зайнятися повсяк-

денними справами. Якщо є 
можливість, спробуйте уни-
кати неробочих контактів і 
зіткнень з колегами. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
Ви будете багато спілку-

ватися. Ви можете побачити 

світ по-новому і відродити 
деякі старі ідеї, злегка під-
коректувавши їх. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Ви можете зітхнути спо-
кійно, наступає успішний пе-
ріод у кар’єрі та у фінансових 
справах. Може надійти цікава 
і важлива інформація. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Зараз цілком можна за-

тіяти ремонт або купити нову 

квартиру. Тільки всі витрати 
потрібно ретельно планувати. 
Дивитися на життя потрібно 
максимально прагматично. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Не слухайте порадників, 

що відговорюють вас – ваші 
плани обіцяють бути опти-
мальні. Виявіть стриманість 
і такт, інакше можливі незво-
ротні наслідки для відносин 
на роботі або в родині. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Цей тиждень може від-

крити перед вами розмаї-
тість можливостей. Однак 
вам протипоказані метуш-
ливість і поспішність. 

РИБИ (20.02-20.03)
Події будуть досить 

суперечливі, так що вам 
знадобляться зусилля і му-
дрість, щоб управляти ситу-
ацією, що створилася. 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Секретний 
фронт 
11.40, 13.05, 21.25 Т/с 
«Життя i пригоди Мишка 
Япончика» (2) 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
14.00, 16.15 Х/ф «Стирач» (2) 
16.35 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.20 Х/ф «Червона 
спека» (2) 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Моя правда Тетяна 
Литвинова» 
10.00 «Зiркове життя» 
11.55 «Битва екстрасенсiв. 
Третя свiтова» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Україна має 
талант!-6» 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.15, 18.00 Абзац! 
04.10 Зона ночi 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.55 Дешево 
i сердито 
19.00 Половинки 
20.20 Х/ф «Iгри 
патрiотiв» (2) 
22.55 Т/с «Гра 
Престолiв» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.15 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.10, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи в небеса» 
16.00 Глядач 
як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.35, 15.50, 17.55 «Нове 
шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Вижити 
у катастрофi» 
10.05 Д/ф «Зброя 
майбутнього» 
11.00 Х/ф «Кращi 
з кращих 3» 
13.00, 20.20 Т/с «Ласко - 
кулак Бога» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
21.20 Х/ф «Робокоп: 
Розплавлення» 
00.25 Х/ф «Наввипередки 
зi смертю» 
02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
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Податок на прибуток підприємств
Так, для платників податку на прибуток у 2016 році повер-

тається квартальний звітний період лише для тих, хто має до-
ходи більш ніж 20 млн. грн. (п. 137.4-137.5 Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ)). Скасовано авансові платежі з податку 
на прибуток, проте є виняток для сплати авансового внеску у 
розмірі 2/9 суми податку, визначеного до сплати у декларації 
за 9 місяців ц. р. Цей авансовий внесок слід буде сплатити до 
31 грудня 2016 р., і сплачуватимуть його відповідно лише ті, 
хто подаватиме декларацію поквартально.

Зауважимо, що ставки з податку на прибуток залишаються 
на рівні 2015 року.

При розрахунку об’єкта оподаткування за 2015 рік, а це но-
вий п. 40 до підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, за яким фінансовий 
результат до оподаткування у 2015 році зменшується на суму 
нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників по-
датку на прибуток підприємств, платників єдиного податку чет-
вертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивіден-
дів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників 
податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток 
при виплаті дивідендів. Аналогічна норма (пп. 140.4.1 ПКУ) ді-
ятиме з 1 січня 2016 року і для наступних звітних періодів.

Податок на додану вартість
Скасовано звільнення від податку на додану вартість для 

операцій із постачання зернових та технічних культур, тобто 
з 1 січня операції із зерновими та технічними культурами об-
кладають ПДВ у загальному порядку.

Відмінено таку причину анулювання реєстрації платників 
ПДВ, як присвоєння стану «9», тобто через «відсутність» за 
податковою адресою.

Уточнено базу нарахування ПДВ у випадку поставки влас-
ної продукції, послуг, які надаються самостійно. Відтепер до-
говірна ціна на них порівнюватиметься не з їх собівартістю, 
а із звичайною ціною. Так, звичайні ціни для товаровиробни-
ків-платників ПДВ повертаються, і для їх визначення слід буде 
користуватися правилами пп. 14.1.71 ПКУ.

Статтею 200 передбачено формування двох реєстрів на 
відшкодування ПДВ:

– для платників, що відповідають критеріям, визначеним 
для автоматичного відшкодування сум податку;

– для решти платників.
З метою забезпечення прозорості функціонування таких 

реєстрів додано дві позиції – пп. 200.7.2 і 200.7.3. Повернен-
ня узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснювати-
меться в хронологічному порядку відповідно до черговості 
внесення заяв до кожного відповідного Реєстру. У свою чергу, 
Державна фіскальна служба щодня публікуватиме на своєму 
сайті реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшко-
дування.

Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень норма щодо за-
провадження реєстрів набирає чинності з 1 лютого 2016 р.

Змінено перерозподіл сум ПДВ для аграріїв (п. 2 ст. 209):
– за операціями із зерновими і технічними культурами – 85 

% до держбюджету, решта 15 – на спецрахунки;
– за операціями з продукцією тваринництва – 20 % до держ-

бюджету, 80 – на спецрахунки;
– за іншими операціями з сільськогосподарськими товара-

ми/послугами – 50 х 50 %.

Акцизний податок
Податковими змінами передбачено збільшення у півтора-

два рази акцизних ставок: пиво – 2,48 грн./л (з 1,24), кріплені 
вина – 7,16 (3,58), шампанське – 10,40 (5,20), вермути – 7,16 
(3,58), інші зброджені напої – 105,80 за 1 літр 100-відсоткового 
спирту (70,53), сидр і перрі – 0,95 (0,63) тощо.

По тютюнових виробах збільшилася специфічна ставка. 
Скажімо, для сигарет із фільтром вона зросла з 227,33 до 
318,26 грн. за 1000 штук, тоді як адвалорна ставка акцизного 
податку залишилася на рівні 12 відсотків. Мінімальне акцизне 
податкове зобов’язання зросло з 304,11 до 425,75 грн. за 1000 
штук.

По пальному змінилися і ставки, і одиниці виміру. Так, для 
бензину було 202 євро/т, а стало 171,50 євро за 1000 літрів; 
для дизпалива (важких газойлів) фіскальне навантаження змі-
нилося зі 100 і 132 євро/т до 95 і 125,50 євро за 1000 літрів.

Для платників акцизного податку з 1 березня 2016 року но-
вою статтею 232 ПКУ впроваджено систему електронного ад-
міністрування реалізації пального (далі – СЕАРП). 

Відтак збільшено коло платників акцизного податку, а саме 
– віднесено суб’єктів господарювання, які реалізують пальне 
(пп. 212.1.15 ПКУ).

Ті особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підляга-
ють обов’язковій реєстрації як платники податку контролюю-
чими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем 
проживання фізичних осіб-підприємців, до початку здійснення 
реалізації пального.

В межах СЕАРП вводяться акцизні накладні, які діятимуть 
аналогічно за податковими накладними з ПДВ, складатимуть-
ся в електронному вигляді продавцями і надаватимуться по-
купцям. При ненаданні акцизної накладної або порушення 
правил її складання покупець матиме право подати скаргу на 
винну особу – продавця. До акцизних накладних за необхід-
ності складатимуться розрахунки коригування. Зауважимо, 
що акцизні накладні реєструватимуться в Єдиному реєстрі 
акцизних накладних.

Змінами передбачено нові види фінансової відповідаль-
ності. Так, здійснення суб’єктом господарювання операцій з 

реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платника-
ми акцизного податку у порядку, передбаченому ПКУ, тягнуть 
за собою накладання штрафу на юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізовано-
го пального (п. 117.3 ПКУ).

Вводяться штрафи за порушення строків реєстрації акциз-
них накладних та розрахунків коригування до них в межах від 
2 до 50 відсотків, залежно від порушення терміну реєстрації 
(ст. 1202 ПКУ).

Транспортний податок
У 2015 році цей податок сплачувався за легкові автомобілі, 

які використовувалися до 5 років і мали об’єм циліндрів двигу-
на понад 3000 куб. см. З 1 січня ц. р. транспортним податком 
оподатковуватимуться легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова 
вартість яких становить 750 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.

Спрощена система оподаткування
Зміни до ПКУ у частині спрощеної системи оподаткування 

стосуються третьої групи єдинників: 
– ставки податку для них зросли з 2 до 3 % для платників 

ПДВ і з 4 до 5 % для неплатників ПДВ;
– річний обсяг доходу не повинен перевищувати 5 млн. грн.
Також зросли порівняно з попереднім роком майже в два 

рази ставки податку для єдинників IV групи:
– для ріллі, сіножатей і пасовищ (окрім ріллі, сіножатей і 

пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських тери-
торіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у 
власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеці-
алізуються на виробництві (вирощуванні) і переробці продук-
ції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користу-
вання, у т. ч. на умовах оренди) – 0,81;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських 
зонах і на поліських територіях, – 0,49; 

– для багаторічних насаджень (окрім багаторічних наса-
джень, розташованих у гірських зонах і на поліських терито-
ріях) – 0,49;

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зо-
нах і на поліських територіях – 0,16;

– для земель водного фонду – 2,43;
– для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у влас-

ності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізу-
ються на виробництві (вирощуванні) і переробці продукції рос-
линництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, 
у т. ч. на умовах оренди – 5,4.

Екологічний податок
Збільшено ставки за викиди в атмосферне повітря окремих 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруд-
нення: азоту оксидів до 1968,65 грн./т (з 1553,79), ацетону – 
738,45 (582,83), вуглеводнів – 111,26 (87,81), озону – 1968,65 
(1553,79) тощо.

Відповідним чином зросли і ставки податку за скиди окре-
мих забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Рентна плата
Природний газ виключено зі складу плати за транзитне 

транспортування трубопроводами територією України.
Знижено ставки рентної плати за видобуток газу:
– природного газу, видобутого з покладів до 5000 м, – з 70 

до 29 %;
– з покладів, які повністю або частково залягають на глибині 

до 5000 м, – з 55 до 29 %;
– з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 

м, – з 28 до 14 %.
Крім того, ст. 254.4 збільшено ставки рентної плати за корис-

тування радіочастотним ресурсом України, ст. 255.5 збільше-
но ставки рентної плати за спеціальне використання води, а 
ст. 256.3 – за спеціальне використання лісових ресурсів.

Змінилися в бік підвищення і ставки рентної плати за тран-
спортування, транзитне транспортування природних ресурсів 
територією України:

– 0 за транзитне транспортування 1000 куб. м природного 
газу за кожні 100 км відстані відповідних маршрутів його тран-
спортування (було 0,21 дол. США);

– 2,4 дол. США – за транзитне транспортування 1 т аміаку за 
кожні 100 км відстані відповідних маршрутів його транспорту-
вання (було 0,56 дол. США).

Ставки за транспортування 1 т нафти магістральними на-
фтопроводами, а також за транспортування 1 т нафтопродук-
тів магістральними нафтопродуктопроводами залишилися 
без змін – по 0,56 дол. США.

ЄСВ
У 2016 році встановлено єдину ставку нарахування ЄСВ в 

розмірі 22 відсотків до усіх видів доходів, на які раніше нарахо-
вувався ЄСВ. Виняток становитимуть тільки спеціальні ставки 
нарахування ЄСВ для інвалідів (8,41,  5,3  і 5,5 %), які залиша-
тимуться без змін.

Скасовується утримання ЄСВ з доходів і визначення класу 
професійного ризику для роботодавців та відповідні перевірки 
з боку Фонду соцстрахування щодо правильності такого ви-
значення. 

Максимальна величина місячного доходу, на який нарахо-
вується ЄСВ, становитиме 25 прожиткових мінімумів (раніше 

– 17), тобто: 
• З 1.01.2016 р. – 34450 грн. (25 × 1378 грн.);
• З 1.05.2016 р. – 36250 грн. (25 × 1450 грн.);
• З 1.12.2016 р. – 38750 грн. (25 × 1550 грн.). 
При цьому, якщо база нарахування ЄСВ  не перевищує роз-

міру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ, як і раніше, роз-
раховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (при-
буток), та ставки ЄСВ (22 відсотки).

Також у 2016 році сума мінімального страхового внеску з 
ЄСВ становитиме: 

• З 1.01.2016 р. – 303,16 грн. (22 % × 1378 грн.);
• З 1.05.2016 р. – 319 грн. (22 % × 1450 грн.);
• З 1.12.2016 р. – 341 грн. (22 % × 1550 грн.).
 Як і раніше, якщо підприємець-платник єдиного податку 

є інвалідом або пенсіонером за віком та отримує відповідну 
пенсію або соціальну допомогу, він звільняється від обов’язку 
сплати ЄСВ (ч. 4 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 р. за № 
2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»). 

База для нарахування ЄСВ залишилася без змін. 
Відтак у 2016 році:
 – підприємці на загальній системі оподаткування сплачу-

ватимуть ЄСВ з чистого доходу (різниці між отриманим до-
ходом та понесеними витратами, відповідно до норм ст. 177 
ПКУ).  Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у 
звітному році або окремому місяці звітного року, такий плат-
ник матиме право самостійно визначити базу нарахування, 
але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. 
Водночас сума ЄСВ, який сплачується, не може бути меншою 
за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому 
отримано дохід (прибуток) або приймається рішення про спла-
ту такого ЄСВ при відсутності оподаткованого доходу;

– підприємці на єдиному податку сплачуватимуть ЄСВ на 
суми, що визначаються такими платниками самостійно для 
себе, але не більше максимальної величини бази нарахуван-
ня ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір 
мінімального страхового внеску. 

ПДФО
У 2016 році застосовуватиметься базова ставка 18 відсо-

тків  до усієї бази оподаткування, незалежно від її розміру (п. 
167.1 ПКУ). Відтак відмінено обов’язок подавати річну декла-
рацію фізичними особами, якщо протягом податкового (звіт-
ного) року оподатковувані доходи нараховувалися одночасно 
двома або більше податковими агентами і при цьому загаль-
на річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного податкового року. 

Також:
– якщо це передбачено окремими нормами розділу IV ПКУ, 

ставка ПДФО може становити 0 %,
– для пенсій або довічного грошового утримання, розмір 

яких більше ніж 3 розміри мінімальної заробітної плати (у роз-
рахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податко-
вого року (4134 грн.), до суми перевищення застосовувати-
меться ставка ПДФО у розмірі 15 %;

– для пасивних доходів зберігатиметься окрема ставка 5 % 
для  доходів у вигляді дивідендів, нарахованих резидентами-
платниками податку на прибуток підприємств. Решта пасив-
них доходів (а до них належать, крім дивідендів, проценти, ро-
ялті та інвестиційний прибуток) оподатковуватимуться ПДФО 
за базовою ставкою – 18 %. 

 Базовий розмір податкової соціальної пільги (далі – ПСП) 
зменшився до 50 % розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого за-
коном на 1 січня звітного податкового року. 

Відтак базовий розмір ПСП у 2016 році становитиме 689 гри-
вень.

При цьому, гранична сума доходу, яка даватиме право на 
застосування ПСП, не змінилася та дорівнює розміру місяч-
ного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи 
на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та 
округленого до найближчих 10 гривень – 1930 гривень.

Підприємці на загальній системі оподаткування сплачува-
тимуть ПДФО за ставкою 18 %. 

Авансові платежі з ПДФО сплачуватимуть до 20 числа мі-
сяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 
квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансові внески 
розраховуються фізичною особою-підприємцем самостійно 
згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку дохо-
дів і витрат кожного календарного кварталу. До змін такі пла-
тежі розраховувалися підприємцем самостійно, але не менш 
як 100 % річної суми податку з оподатковуваного доходу за 
минулий рік (у співставних умовах).

Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не 
розраховується та не сплачується. Не сплачуватиметься та-
кий авансовий платіж і якщо результатом розрахунку авансо-
вого платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне 
значення.

Сектор комунікацій
Чортківської ОДПІ

Податкова реформа:  основні зміни, 
які вступили в дію з 1 січня 2016 року

Пропонуємо короткий огляд змін, які передбачені Законом України від 24 грудня 2015 р. за № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
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ПРОДАЄТЬСЯ
транспорт

Оголошення, повідомлення

Вважати недійсними:

Служба у справах дітей інформує
3 МІСЯЦІ ДОМАШНЬОГО ІНТЕРНЕТУ 

БЕЗКОШТОВНО!
Підключайте домашній Wi-Fi 

від Інтертелекому та отримуйте бонуси 
Акція діє до 29 лютого ц. р.

Дзвоніть прямо зараз тел.: 094-50-50-500

Великому 
українському 

видавництву потрібні 
співпрацівники 

з власним 
легковим авто 

Комунікабельність 
обов’язкова 

Заробітна плата 
від 4 тис. грн. 

Тел.: 
067-684-68-72, 
099-196-80-20

До уваги роботодавців!

студентський квиток за № 09778780, вида-
ний у 2013 р. Гусятинським коледжем ТНТУ ім. 
Івана Пулюя на ім`я: ГРИНЮК Роман Володи-
мирович.

диплом молодшого спеціаліста серії ТЕ за 
№ 43496818, виданий Чортківським держав-
ним медичним коледжем, спеціальність «Сто-
матолог-ортопед», 5 червня 2012 р. на ім`я: 
ПОДЛЄСНИХ Олег Євгенович.

державний акт на право власності на землю 
серії ЯД за № 197182, виданий Чортківським 
відділом земельних ресурсів 10 вересня 2007 
р. на ім`я: ПІЦЬ Настя Іванівна.

військовий квиток серії НЮ за № 6997784, 
виданий Чортківським міським військкоматом 
у 1992 р. на ім`я: ЛУКІЯНЕЦЬ Юрій Богдано-
вич.

військовий квиток серії СО за № 19927, ви-
даний Чортківським РВК на ім`я: ГЛУХ Воло-
димир Мирославович.

студентський квиток, виданий 10 вересня 
2010 р. Тернопільським державним медичним 
університетом ім. І.Я.Горбачеського, спеціаль-
ність – «Лікувальна справа», на ім`я: ВІВЧА-
РИК Ірина Володимирівна.

Колектив Чортківського хлібозаводу 
сумує з приводу передчасної смерті 
працівниці САВІНКІНОЇ Оксани Ада-
мівни і висловлює співчуття сім`ї та 

родині покійної.

Чортківська установа виконання пока-
рань управління Державної пенітенціарної 
служби України в Тернопільській області 
(№ 26), що розташована за адресою: м. 
Чортків, вул. Лесі Українки, 3, має намір 
одержати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Підприємство провадить діяльність у 
сфері юстиції та правосуддя.

Валовий викид забруднюючих речовин в 
атмосферу від виробничої діяльності під-
приємства та процесу вироблення тепла 
для власних потреб становить – 1,34 т/рік.

Перевищень технологічних та санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування ін-
формації за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23. Райдержадміністрація.

Пом`янімо
17 січня 2016 р. після тривалої 

хвороби на 89-му році життя 
відійшла у вічність 

СТЕПАНЕНКО Любов Михайлівна. 
Випускниця Ки-

ївського медичного 
інституту, приїхав-
ши на Чортківщи-
ну, з 1952 р. бере 
активну участь у 
створенні стомато-
логічної служби м. 
Чорткова та району. 
З відкриттям район-
ної стоматологічної 
поліклініки в 1966 р. 
Любов Михайлівна 

очолює терапевтичний відділ. З 1972 р. 
стає її головним лікарем. Під час її керів-
ництва Чортківська районна стоматоло-
гічна поліклініка брала на себе не тільки 
кваліфіковану стоматологічну допомогу 
різним верствам населення, а й стала на-
уковим і консультативним центром для лі-
карів-стоматологів Чортківського району. 
Активно впроваджується санація ротової 
порожнини у школярів району, створюють-
ся виїзні стоматологічні бригади. Практич-
но надання стоматологічної допомоги охо-
плює всі віддалені села району.

Любов Михайлівна була лікарем-сто-
матологом вищої кваліфікаційної кате-
горії, вимогливим керівником, виховала 
велику кількість лікарів-стоматологів, які 
до сьогодні працюють у різних куточках 
нашої держави. Будучи на пенсії, вона не 
поривала зв’язок із рідним колективом 
стоматологічної поліклініки, завжди була 
готова надати кваліфіковану консультацію 
чи пораду і з радістю її надавала. Любов 
Михайлівна мала щиру вдачу і чуйне сер-
це. Усі, хто мав приємність бути знайомим 
з нею, спілкуватись, завжди відзначали її 
людяність, чуйність, простоту.

Пам’ять про Любов Михайлівну наза-
вжди залишиться в пам`яті колективу 
районної стоматологічної поліклініки, ве-
теранів стоматологічної служби та всієї 
медичної громадськості м. Чорткова і ра-
йону.

Висловлюємо глибокі співчуття доньці 
Наталії, сину Олександру та їхнім сім`ям. 
Хай чортківська земля, яка стала для неї 
рідною, буде покійній лебединим пухом.

З сумом – колектив районної 
стоматологічної поліклініки.

Колектив Чортківської районної 
стоматологічної поліклініки вислов-
лює глибоке співчуття молодшій ме-
дичній сестрі ортопедичного відділу 

Галині Мар`янівні Кушнірик з приводу важ-
кої втрати – смерті її чоловіка Петра Ми-
колайовича і висловлює співчуття родині 
покійного.

автомобіль ГАЗель-33023 (або обміняю на 
легковий автомобіль). Загальний, вантажний, бор-
товий, шестимісний, двокабінний, коричневого ко-
льору, 1998 р. в., двигун 2445. Ціна договірна.

Тел. 068-038-01-91.

Нагадуємо, що до категорії громадян, 
яким надають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, належать  особи, яким 
до настання права на пенсію за віком від-
повідно до статті 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» залишилося 10 і менше років, один 
із батьків або особа, яка їх замінює, що має 
на утриманні дитину (дітей) віком до 6 років 
або виховує без одного з подружжя дитину 
віком до 14 років або дитину-інваліда; особа, 
що утримує без одного з подружжя інваліда з 
дитинства та/або інваліда І групи; діти-сиро-
ти, особи, звільнені після відбуття покаран-
ня, молодь, яка закінчила або припинила на-
вчання у навчальних закладах, звільнилася зі 
строкової військової служби (протягом шести 
місяців після закінчення або припинення на-
вчання чи служби) і яка вперше приймається 
на роботу. Для працевлаштування вищезаз-
начених категорій громадян роботодавцям 
з чисельністю штатних працівників понад 20 
осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсо-
тків середньооблікової чисельності штатних 

працівників за попередній календарний рік, 
яку роботодавці розраховують самостійно  з 
урахуванням чисельності громадян, які на 
умовах повної зайнятості вже працюють на 
підприємствах, в установах та організаціях і 
належать до таких, що неконкурентоспромож-
ні на ринку праці (крім інвалідів).

Крім того, відповідно до статті 50 Закону 
України «Про зайнятість населення» в центр 
зайнятості роботодавці зобов’язані своєчас-
но та в повному обсязі подавати звітність за 
формою 3-ПН «Інформація про попит на ро-
бочу силу (вакансії)», формою 4-ПН «Інфор-
мація про заплановане масове вивільнення 
працівників у зв`язку із змінами в організації 
виробництва і праці» (не пізніше ніж за 2 міся-
ці до масового вивільнення працівників). Ви-
щезазначені звіти подаються в Чортківський 
районний центр зайнятості (вул. Хічія, 1, каб. 
7). Телефон для довідок – 2-07-07.

 Ольга ЯКОВЛЄВА, 
начальник відділу взаємодії 

з роботодавцями РЦЗ

До заяви подаються такі документи:
1) копія паспорта або іншого документа, що 

засвідчує особу;
2) довідка про заробітну плату за останні 

шість місяців або копія декларації про доходи 
за попередній календарний рік, засвідчена ор-
ганами державної податкової служби;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в 
органах реєстрації актів цивільного стану, 
якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров’я кожного за-
явника, складений за встановленою формою;

5) засвідчена нотаріально письмова згода 
другого з подружжя на усиновлення дитини (у 
разі усиновлення дитини одним з подружжя);

6) довідка про наявність чи відсутність суди-
мості для кожного заявника, видана органами 
внутрішніх справ за місцем проживання заяв-
ника;

7) копія документа, що підтверджує право 
власності або користування житловим при-
міщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 
1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у 
справах дітей, який здійснює приймання до-
кументів.

У разі усиновлення дитини одним із подруж-
жя висновок про стан здоров’я та довідка про 
наявність чи відсутність судимості подаються 
кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї до-

дані усі зазначені документи. Витребування 
інших документів у заявників не допускається.

Строк дії документів становить один рік з 
дня їх видачі. Після закінчення строку дії будь-
якого з документів його необхідно поновити та 
долучити до справи кандидатів в усиновлюва-
чі. 

Після подання документів служба у справах 
дітей протягом 10 днів:

– перевіряє документи на відповідність ви-
могам законодавства;

– проводить бесіду із заявниками, роз’яснює 
їм права та обов’язки кандидатів в усиновлю-
вачі, усиновлювачів, правові наслідки усинов-
лення, порядок здійснення контролю за умо-
вами проживання усиновлених дітей;

– відвідує заявників за місцем їх проживан-
ня та складає акт обстеження житлово-побу-
тових умов;

– розглядає питання про можливість заяв-
ників бути усиновлювачами та готує відповід-
ний висновок;

– у разі позитивного висновку ставить за-
явників на облік кандидатів в усиновлювачі та 
видає їм висновок про можливість бути уси-
новлювачами.

Василь КОРНАК, 
начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації

Стаємо кандидатами 
в усиновлювачі

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою 
заявою про взяття їх на облік як кандидатів в усиновлювачі до служби у справах 

дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника 
служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може 
особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, 

засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Щодо подання звітності до органів 
державної служби зайнятості

Згідно з Порядком надання роботодавцями територіальним органам Державної 
служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування  громадян, 

які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого 
Наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 р. за № 271, 

роботодавці з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб 
не пізніше 1 лютого ц. р. зобов’язані подати службі зайнятості відповідну 

інформацію затвердженої форми за 2015 рік.

Назва населеного 
пункту

Установа Відповідальна 
особа

Телефон

м. Чортків, вул. Д.Пігута, 31 б Приймальне відділення 
Чортківської ЦКРЛ

Гаврилишин Василь 
Павлович

2-22-35

смт Заводське, вул. Галицька Неврологічне відділення 
Чортківської ЦКРЛ

Степанчук Степан 
Степанович

 2-47-57

с. Пробіжна Дільнична лікарня Легкодух Іван 
Григорович

 6-12-01

м. Чортків,
 вул. Шевченка, 27

ДПРЧ-6 Погорецький Микола 
Романович

2-26-54

Подяка
Щонеділі та у свята парафіяни церкви 

Івана Хрестителя села Пастуше поспіша-
ють до храму, щоб у щирій молитві про-
славити Господа, звірити Всевишньому 
свої душевні тривоги та радощі.

У зимову морозну пору у церкві ста-
ло тепло і затишно. Ці комфортні умови 
створили для нас добрі благодійники: 
Є.Шкабар, С.Дем’янчук, В.Вислоцький, 
В.Градовий, С.Данилишин, В.Заліщук, 
І.Мостівський.

Ми щиро вдячні цим щедрим людям 
за допомогу у придбанні та встановлен-
ні опалювального котла і зичимо добро-
го здоров’я, миру, спокою, любові і Божої 
ласки у їхніх щоденних справах.  

  
Парафіяни церкви Івана 

Хрестителя села Пастуше.

Пункти обігріву у м. Чорткові та районі
Варто знати
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Фотофакт

Дружній колектив Чортківського 
ОМВК щиросердечно віншує із 50-річчям 

військового комісара полковника 
Леоніда Ришардовича ПІДРУЧНОГО.

Нехай душа 
у Вас ніколи 
           не старіє,
На білій 
  скатертині 
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай 
  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 не старіюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
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 кінчастини НФ ПрАТ 
«Райз-Максимко» щиро вітає із 

ювілеєм, який вона відсвяткувала 20 
січня, свою чарівну, милу колегу

Ольгу Павлівну ЯНОШ.
Хай кожен день 
   приносить 
         тільки щастя, 
Робота – 
насолоду 
           і наснагу.
Бажаємо 
         постійно 
        відчувати 
Любов і ласку, 
       шану і повагу.

Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дають,
І сам Господь по милості наділить 
Багато літ, що сонцем виграють. 
Благословенні будьте Небесами, 
Всевишній хай оцінює 

             Ваш труд.
Хай зерна ті, 
         що сієте між нами,
Плодами слави 
            Божої зійдуть.

Прекрасну, щиру, позитивну людину, 
хорошого сім`янина, коханого чоловіка

Леоніда Ришардовича ПІДРУЧНОГО
з золотим ювілеєм,

який він святкуватиме 26 січня, 
вітає дружина Лариса.

50-річчя – 
 це не тільки свято,
То життя зернини, 
    зібрані в засік.
Де були турботи, 
 радості й печалі,
Де були і смуток, 
        і повага всіх.
За Тебе долі дякую 
я – Твоя дружина,
І за сімейний 

                            затишок, і кров,
За лагідність, 
                  турботу і тепло,
Бо розумію, 
                 що Твої мужні руки –
Підтримка 
          для мене в житті.
Вітаю Тебе, мій коханий,

Із вдячністю 
     дарую ніжні квіти.
Хай Тебе оберігає 
       молитва свята,
А Господь дарує 

                      многії та благії літа.

Щиро вітаємо із 30-річним ювілеєм 
дорогого внука, племінника, 

двоюрідного брата
Олега ГУКАЛЮКА

зі с. Великі Чорнокінці.
З Днем народження Тебе ми вітаєм,
Щастя і здоров`я Тобі ми бажаєм,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч вірні Твої друзі,
Нехай Тебе щастя, як дощ, поливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає.
Хай дружина Тебе поважає,
Тепло і затишок у дім несе,
Троянди хай для Тебе збирає,
Дарує найкраще усе.
І хай Вам росте здоровим ваш синочок,
В усьому буде «марафет».
Ми з усього світу квіти
Для Тебе складаєм в букет.
Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,

А доля подарує тільки щастя,
Ні грама бід, 
         ні крапельки страждань.

З повагою і любов̀ ю – 
бабуся Марія 

і вся наша родина.

26 січня святкуватиме свій 
50-річний ювілей дорога нам людина 
– люблячий тато, дбайливий дідусь, 

дорогий сват
Леонід Ришардович ПІДРУЧНИЙ.

Спасибі, татусю, 
 спасибі, дідусю,
За щирість 
  сердечну 
 й турботу 
        про нас,
За руки Ваші, 
   що не знають 
       спочинку,
Готові на поміч 
 прийти 

                                            повсякчас.
Хай повняться дні Ваші радістю, 
                                           миром,
Зоря світанкова не раз ще зійде.
Вітаємо, рідний, вітаємо, милий,
Вітаємо всі з ювілеєм Вас.
З найкращими привітаннями – син 

Вадим з дружиною Ната-
лею, онучок Давид, донька 

Оля, свати Ольга 
і Мирослав.

Колектив Чортківської комунальної 
районної стоматологічної поліклініки 

щиросердечно вітає лікаря 
стоматолога-хірурга

Володимира Олексійовича 
ДОСКОЧИНСЬКОГО, 

який 20 січня відсвяткував свій 
золотий ювілей.

Ювілей – 
це не просто свято,
Це здобутки 
всіх років в житті,
Тож хай у Вас 
      їх буде багато,
Щоб здійснилися 
      задуми всі.
Щастя хай 
   щомиті сприяє
Мати успіх, 

                                  достаток й добро,
Серце радість 

 й любов зігрівають,
Друзі й рідні 
           дарують тепло.

Колектив Білобожницького 
дошкільного навчального закладу 

щиро дякує 
Василю Степановичу ГРАДОВОМУ 

за постійну співпрацю та підтримку 
у нелегкій справі виховання 

підростаючого покоління. З нагоди 
Різдвяних свят прийміть ці слова:

Хай добробут 
прибува Вам 
         кожну мить, 
Хай ніколи голова
      в Вас не болить. 
Хай Вам хліб 
і білий цукор 
            на столі, 
Хай Вам радісні 
  дороги – по землі. 
Хай з роси Вам, 
            і з води, і з ясних зір. 
Хай гостей Вам щонеділі – повен двір. 
Хай надіями Вас манить далина, 
Хай Вас щастя і здоров’я не мина. 
Хай пташки Вам прилітають щовесни, 
Вашим дітям й Вам хай сняться гарні сни. 
Хай співаються пісні Вам голосні, 
Хай Вам ночі будуть мирні й мирні дні. 

Хай різдвяна коляда 
           Вас звеселяє. 
Христос ся рождає!!!

Щиро вітаємо дорогих 
Євгенчика МЕЛЬНИЧУКА, 

котрий відсвяткував 11 січня 
своє 16-річчя, та 
Ірину ОСЬМАК, 

яка 25 січня відсвяткує своє 19-річчя,
зі с. Ягільниця.

Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Бажаємо вам ми тільки щастя
Та здійснення всіх мрій і сподівань.
Живіть, цвітіть, радійте та усміхайтесь,
Хай все навкруг проміниться теплом,
Хай кожна мить і кожна гожа днина
Для вас будуть сповнені добром.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Пошле вам многії і щасливії літа.

З любов̀ ю – мама, тато, 
чоловік Іван, бабуся, дідусь, 

хресні батьки, сестра Андріанка.

Спілка воїнів-«афганців» щиро 
вітає із золотим ювілеєм дорогого 

побратима – полковника
Леоніда Ришардовича ПІДРУЧНОГО.

Прийміть найщиріші вітання у Ваш День 
народження. Бажаємо, щоб Вас завжди су-
проводжувала удача, доля була прихиль-
ною. Здоров’я, щастя, радості, гарного на-
строю, везіння у всіх починаннях!

Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини

Із сонця й вітру, із роси й води.
Голова Чортківської спілки 
воїнів-«афганців» Михайло 

Заблоцький.

Мегапопулярним 
сьогодні є здоровий спосіб 

життя, а «хітом» січня 
є купання в ополонках на 
Йордан, у день Хрещення 
Ісуса Христа – 19 січня. 

Йорданська вода, 
вважається, є найбільш 

лікувальною, помічною від 
усіх хворіб та «заряджає» 

енергією й позитивом 
купальника на весь рік. 
Колективно купаються 

на Водохреще уже не один 
рік підряд підприємці 

Чортківщини. Цього року 
чортківські представники 

Всеукраїнського 
об`єднання підприємців 
малого та середнього 

бізнесу «ФОРТЕЦЯ» 
пірнали для очищення 

тіла й душі у місцевому 
ставку в районі 

Синякового. 

Водо-Йорданичко свята, дай здоров`я на многі літа!

Фото Володимира ТИХОВИЧА


