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Виходить з 1939 року

БіженціХліб життя

«Непереможний Володарю, Життєдавче Христе, 
Царю, для перемоги над ворогом Ти дав нам, 
як зброю могутню, Хрест Твій найчесніший». 

Це – слова з Акафісту Чесному і Животворчому 
Хресту Господньому, котрі так достоту лучаться 
з потребою християнських душ в часі прикрих 

протистоянь на сході нашої держави. Нині нам всім 
потрібна молитва та спасаюче Господнє слово.

Наступного вівторка, 5 серпня, на Чортківщину при-
буде Хрест з часточкою Господнього Хреста з Єруса-
лима, на котрому був розп`ятий Ісус Христос. Ця свя-
тиня здатна чинити велику силу. Тож того дня о 15-й 
год. на в`їзді до с. Долина буде стрінуто Хрест і від-
правлено молебень за збереження землі української 
від всіляких терористичних актів.

Відтак Хреста буде принесено до Свято-
Воскресенського чоловічого монастиря в с. Шуль-
ганівка, де він перебуватиме до 10 серпня. Потому 
буде перенесено до церкви Святої Покрови у Чорт-
кові. Пізніше Хрест переноситиметься по всіх селах 
району. Під час процесійної ходи на границі кожного 
села відправлятимуться прохальні молебні за охорону 
від різного роду терактів, а у Божих храмах – молебні 
за мир в Україні. Бо ж як співається в акафісті: «Ним 
звільняючись від зла, ми з подякою вшановуємо його 
та, вклоняючись як святому підніжжю ніг Твоїх, благає-
мо: ним, що має непереможну силу Твою, вбережи нас 
від усяких бід і страстей...». Хрест – наша найбільша 
святиня, наша слава, наш духовний всеперемагаю-
чий меч, таким його зробив для нас Христос Своєю 
смертю і Своїми стражданнями на Хресті. Тож віримо 
й сподіваємось, що на те буде Його свята воля, щоб і 
ми перемогли, здолали болі і втрати, кров і сльози ма-
терів Героїв, котрі ціною життів боронять суверенітет 
нашої молодої держави. 

Вірю й упевнений, що до спільної щирої молитви, 
таких благих намірів долучаться небайдужі християни 
попри приналежність до релігійних конфесій, всі, кому 
болить доля України та українського народу.

о. Михаїл ЛЕВКОВИЧ, 
декан Чортківського деканату УПЦ КП

Увага!
2 дні не буде газу

Чортківське УЕГГ ПАТ «Тер-
нопільгаз» доводить до відома 
чортківчан і мешканців району, 
що у зв`язку з проведенням пла-
нових ремонтно-профілактичних 
робіт 5-6 серпня ц. р. буде 
припинено газопостачання в 
місті Чортків та в селах Ягіль-
ниця, Росохач, Горішня Вигнанка, Біла, Пасту-
ше, Переходи та смт Заводське.

Радуйся, Хресте найчесніший, 
нездоланна перемого

Дворічний Іраклій прощається з нами привітним помахом 
рученят. Удвох з восьмилітньою сестричкою Наною вони, 

поминувши хвіртку, ще довго зорять услід редакційній автівці. 
Бо за час трохи більше півгодинного знайомства-зустрічі 

стали геть чисто свої.

Тут, на вулиці Лісок, навпроти обійстя, 
що прийняло родину біженців з Луганщи-
ни, в селянських городах привільно роз-
чісує кукурудзяні пасма грайливий вітер-
пустун. Одразу за брамою на зеленому 
моріжку подвір`я сперла на тичку свою 
крону зі щедрими плодами розлога яблу-
ня. Трішки поодаль пишається рясною 
вродою всипана багрянцем грон калина. 
Розпечений сонячний диск спинився в 
зеніті, тож ховаємося в тінь кріслатого го-
ріха, тут і бесідуємо з подружжям – Оле-
ною та Георгієм, біженцями з Лисичан-
ська. А відтак радісним обрамленням тієї 
гостини стають і їх двійко діточок.

Там, у 157-тисячному за кількістю жителів 
місті, мали вони власний дім – добротний, 
з літньою кухнею, з господаркою (курей-
бройлерів, каже п. Олена, притримували). 
Все зруйнувала війна. Ще 9 червня при-
билися до Чорткова, проживали-тулилися 
на якійсь квартирі, де налічувалося аж се-
меро душ. Відтак Білівський сільський го-
лова Володимир Шматько запропонував 
родині ось ці умови. Відтоді, якраз місяць, 
вони в Білій.

– Звісно, не хотіли залишати дім, – мо-
вить п. Олена. – Доки жили там, третій 
місяць тривали військові дії. Блокпости, 
автоматні черги – це сприймалося за 
звичне. А потому почали по-справжньому 
стріляти, бомбити...

– Я вже вдруге біженець, – продовжує 
п. Георгій. Бо він родом із Грузії, з місць 
по сусідству (буквально через міст!) з Аб-
хазією. Пригадує так схожі тамтешні події 
1993 року. Розмірковує вголос, невесело 
усміхаючись: – Росії ж потрібні дармові 
гарні місця, ласі шматочки. «Почерк», – 
каже, – той же, хоча там було значно гір-
ше: упродовж чотирьох років ні хліба, ні 
сигарет, а такі служби, як лікарня, міліція, 
взагалі не функціонували.

Нині, за словами подружжя, вже до 
тижня часу в Лисичанську ні газу, ні води, 
ні мобільного зв`язку.

(Закінчення на 6-й стор.)

...І кущ калини під вкраїнським стягом

Добродійництво

За період з 23 червня по 30 липня ц. р. Штабом 
національного спротиву Чортківського району для 
української армії зібрано кошти в сумі 59186 грн. На 
30 липня поточного року з цієї суми витрачено 15834 
гривень (на закупівлю форми, придбання рацій, вій-
ськового обладнання, бронежилетів, матеріальну 
допомогу для військовослужбовців, що перебувають 
в зоні антитерористичної операції). На даний час на 
залишку є 43352 гривні. З майданівських коштів, зі-
браних раніше на потреби революції, залишилося 
10919 грн. і 100 доларів США.

До збору коштів для військовослужбовців долу-
чилися такі громади, колективи та мешканці міста: 
с. Улашківці – 9732 грн., с. Малі Чорнокінці – 2810 
грн., с. Кривеньке – 2430 грн., с. Криволука – 690 грн., 
с. Свидова – 4166 грн., с. Антонів – 1440 грн., с. Ко-
линдяни – 4200 грн., с. Стара Ягільниця – 2743 грн., 
с. Черкавщина – 600 грн., громада церкви св. Апос-
тола Андрія Первозванного мікрорайону Золотарка 
– 865 грн.; ПАП «Березина» (директор В.Заболотний) 
– 10000 грн.; працівники Чортківської центральної ко-
мунальної районної лікарні – 16600 грн.; Бложко А.І. – 
1000 грн., Кушнір Т.Ю. – 200 грн., Гаврисьо А.В. – 400 
грн., Паскевич М.М. – 200 грн., Мельник М.І. – 1000 
грн., Мазур Н.Ю. – 100 грн. 

Загалом сума – 59186 грн.

*    *    *
Окрім зазначених вище коштів, значну суму зібра-

но чортківськими небайдужими підприємцями:
Мороз В.Т. – 1000 грн., Хом`як В.Г. – 1000 грн., За-

дорожна О.В. – 200 грн., Дідюк Т.М. – 1000 грн., Оди-
жинська М.Г. – 100 грн., Бойчук В.Г. – 1000 грн., При-
йма О.Р. – 100 грн., Костельний І.П. – 500 грн., Дерій 
О.М. – 500 грн., Війтюк Н.П. – 5000 грн., Пельвецька 
В.М. – 2000 грн., Мороз П.М. – 500 грн., Шабат Й.А. – 
500 грн., Блажків О.О. – 1000 грн., Теслюк В.П. – 1000 
грн., Мимрик Т.Б. – 1000 грн., Бровко П.А. – 2000 
грн., Бровко А.П. – 1000 грн., Урбан Л.І. – 500 грн., 
«Аскор-Україна» – 100 грн. Всього – 20000 грн.

Масово долучилися до акції і пересічні чортківчани, 
а також ті наші краяни, що нині перебувають за кордо-
ном. Зокрема Б.Футра, Г.Мельник, В.Козій, Р.Кобель, 
О.Войтович, В.Антощук, М.Смоляк, І.Сокальський, 
О.Сокальський, С.Тарас, Т.Пиляк, О.Ліхновська, 
О.Брилінський, Б.Гевко, В.Гевко. Зібрана ними сума 
коштів становить 35000 грн. 

І навіть студенти зі своїх мізерних стипендій за-
ощаджують на потреби українського війська. Зокре-
ма чортківчани В.Слухинський, І.Мороз та мешканці 
Славути Хмельницької області, що навчаються у на-
шому місті, В. та О.Юзюк віддали кожен по 100 грн.

На зазначені вище кошти (55,5 тис. грн.) придбано 
30 бронежилетів і 10 кевларових касок.  

Штаб національного спротиву Чортківського райо-
ну висловлює безмежну вдячність усім, хто поста-
вився з розумінням до складної ситуації, в якій нині 
перебуває українське військо, масово долучився до 
акції благодійних пожертв на потреби військових, що 
нині перебувають в зоні АТО. Збір коштів у районі 
триває. 

Один бронежилет – одне врятоване життя
 У районі триває акція зі збору коштів на потреби нашим військовим, 

що задіяні в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
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На часі2

1 серпня. Тривалість дня – 15.17. Схід – 05.25. Захід – 20.42. День інкасатора

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2500 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 
(03552) 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАжЕНКО

У райдержадміністрації Документ

Громадсько-політичне життя

Розглянувши рішення сесії Тернопільської обласної 
ради № 1733 від 3 липня 2014 року, пропозиції Єпархі-
ального управління Бучацької єпархії Української Греко-
Католицької Церкви від 11 липня 2014 року № 211-2/14, 
враховуючи пропозиції президії районної ради, Чортків-
ська районна рада

ВиРІШиЛА:
1. Рекомендувати відділу освіти Чортківської районної 

державної адміністрації:
1.1. Забезпечити вивчення в усіх загальноосвітніх на-

вчальних закладах району предмета «Основи християн-
ської етики».

1.2. Порушити перед Міністерством освіти і науки 
України клопотання щодо вивчення «Основ християн-
ської етики» в 1-11 класах за рахунок інваріантної час-
тини та повного забезпечення школярів підручниками з 
даного предмета і проведення всеукраїнської олімпіади 
з «Основ християнської етики». 

2. Звернутися до Чортківської міської ради щодо за-
безпечення можливості вивчення в усіх загальноосвіт-
ніх навчальних закладах м. Чортків предмета «Основи 
християнської етики».

3. Опублікувати дане рішення в газеті «Голос народу» 
та розмістити на офіційному сайті Чортківської районної 
ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію районної ради з питань духовності, 
освіти, свободи слова та інформації і Чортківську ра-
йонну державну аміністрацію.

17 липня 2014 року                                          № 440

Заступник голови 
Чортківської районної ради              Л.ХРУстаВка

21 липня ц. р. відбулося чергове засідання коорди-
наційної ради національно-демократичних партій та 
громадських організацій району. На порядку денному 
її роботи стояло всього одне питання – підтримка ко-
ординаційною радою єдиної кандидатури на посаду 
начальника Чортківського РВ УМВС України в Терно-
пільській області. Більшістю голосів нею підтримано 
кандидатуру Святковського Теодозія Михайловича, 
28.06.1962 р. н., співголову Штабу національного спро-
тиву Чортківського району, керівника загону народної 
самооборони району, пенсіонера МВС, який має досвід 
роботи в органах внутрішніх справ.

Рішення координаційної ради національно-
демократичних партій та громадських організацій райо-
ну направлено голові Чортківської райдержадміністрації 
Шепеті В.М. і начальнику УМВС України в Тернопіль-
ській області полковнику міліції Облещуку В.К.

Богдан БАТрИНЧУК, 
співголова координаційної ради 

національно-демократичних партій 
та громадських організацій району

Остання в часі нарада при голові райдержадміністра-
ції (відбулася 28 липня) розпочалася з представлення 
керівником району В.Шепетою свого першого заступ-
ника – Валерія Богдановича Запухляка. Той запевнив 
присутніх, що працюватиме на цій відповідальній поса-
ді чесно і сумлінно, наголосивши, що чітко усвідомлює 
відповідальність, яка на нього покладена, і надіється 
на плідну співпрацю з керівниками управлінь та відділів 
РДА, інших районних служб.

Робоча частина наради розпочалася з питання про 
вжиті протягом останнього місяця заходи щодо економії 
бюджетних коштів з метою забезпечення виплати заро-
бітної плати працівникам бюджетних установ та оплати 
за спожиті енергоносії, про що доповідали їх керівники. 
Найбільша проблема нині в галузі охорони здоров`я, 
зазначила начальник райфінуправління Г.Ізвєкова, де 
бракує на зарплату до кінця року понад 2 млн. грн., 800 
тис. грн. – терцентру, 343 тис. грн. – культурі, мільйон 
гривень боргують по заробітній платі сільські ради. «За 
останній місяць мало що змінилося, – підбиваючи під-
сумки розгляду першого питання, зазначив В.Шепета, 
– з огляду на події на сході держави забудьте про слово 
«додадуть», вживайте дієвих заходів щодо економії бю-
джентних коштів на місцях». 

Регулярно заслуховується на нараді виконання по-
передніх доручень голови РДА. Так, начальник відділу 
освіти РДА І.Гулька проінформувала про хід проведення 
поточного ремонту приміщень шкіл. Крім цього, а також 
в. о. начальника відділу культури, туризму, національ-
ностей та релігій М.Мельник – про результати пере-
вірки готовності та розчищення об’єктів цивільного 
захисту; про роботу відділу Держземагентства щодо 
зменшення кількості невитребуваних паїв на території 
району доповідав його начальник Л.Хом`як. Як завше 
в часі жнивної кампанії, про хід збирання хліба в райо-
ні проінформував начальник управління агропромис-
лового розвитку РДА І.Заболотний.

Головою райдержадміністрації за підсумками наради 
дано ряд доручень до виконання.

В останньому номері газети «Голос народу» було подано 
інтерв`ю під заголовком «Віктор Шепета. Голова райдер-
жадміністрації, що пройшов Майдан». У даній публікації 
ряд фактів висвітлено не повністю, в дещо перекрученій 
формі, а тому ми вважаємо, що слід подати читачам повну, 
об’єктивну, неперекручену інформацію.

1. Щодо твердження про те, що нібито В.Шепета пройшов 
через Майдан, є сумнівним або неповним. Всі ми знаємо, 
що неодноразові народні збори та віча у Чорткові протягом 
березня-травня ц. р. переважною більшістю голосів висуну-
ли та підтримали на посаду голови Чортківської РДА саме 
О.Барну, а не В.Шепету. А тому кандидатура Шепети на по-
саду голови РДА через наш чортківський Майдан не про-
йшла. Його і О.Стадника рекомендували окремі посадовці, 
мер Чорткова М.Вербіцький, окремі місцеві грошовиті магна-
ти, політичні партії за своїми квотами та штаб спротиву, який 
представлений тим же В.Шепетою, І.Віватом, І.Калакайлом, 
Б.Батринчуком і т. д., депутати райради, яких контролюють 
ті ж місцеві партійні функціонери та магнати.

2. Як член штабу спротиву, В.Шепета дійсно брав участь у 
зборі коштів та інших діях для підтримки київського Майда-
ну. Так само, як і функціонерами обласного Майдану був ряд 
активістів: О.Сиротюк, М.Чашка, В.Стаюра, котрі про свої дії 
та зібрані кошти недавно звітували. Але активісти саме київ-
ського Майдану висунули кандидатом на посаду голови РДА 
не місцевого партійного функціонера В.Шепету, а активіста 
київського Майдану О.Барну, котрий, на відміну від місцевих 
партійних функціонерів, не «відвідував» київський Майдан, а 
був його постійним активістом.

3. До даного часу ні в. о. Президента України О.Турчинов, 
ні голова облдержадміністрації О.Сиротюк так і не дали від-
повіді на звернення нашої організації про те, якими критері-
ями моральних, ділових, професійних, громадянських тощо 
якостей керувався останній, подаючи на затвердження у кін-
ці травня О.Турчинову кандидатуру на посаду голови Чорт-
ківської РДА В.Шепету, а не О.Барну, і виходячи з яких кри-
теріїв він призначив саме В.Шепету.

4. Виходячи з інформації місцевих та обласних партійних 
функціонерів та й самого В.Шепети, останній був призначе-
ний на посаду голови Чортківської РДА відповідно до квоти 
партії «Батьківщина», за якою був «закріплений» наш район. 
А тому жодного відношення дане призначення до народу чи 
Майдану не має, а скоріш навпаки.

5. Нездатність О.Сиротюка призначити на посади голів 
районних адміністрацій області протягом 3-х місяців і їх за-
ступників протягом півроку говорить тільки про його невід-
повідність займаній посаді, нездатність ефективно керувати 
в час військової агресії або стверджує про... звичайні по-
літичні торги.

6. Аналогічно О.Турчиновим (функціонер партії «Батьківщи-
на») у кінці лютого ц. р. було самопроголошено себе спікером 
та в. о. Президента України без погодження із Майданом і 
так само без погодження Майданом в кулуарах «політичних 
шопів» було «погоджено» уряд країни, що викликало спра-
ведливе обурення всього Майдану. А тому ми бачимо, за 
якою схемою пройшло формування влади в Києві, областях 
і районах при повному ігноруванні вимог як і київського, так 
і місцевих Майданів.

7. Як Глава держави і Верховнокомандуючий у період від 
кінця лютого до 7 червня ц. р., саме Турчинов повинен по-
нести відповідальність за здачу Криму, розростання се-
паратизму, тероризму на сході країни, провал процедури 
люстрації влади всіх рівнів та ігнорування вимог Майдану і 
своїх обіцянок перед українським народом на Майдані в Ки-
єві. І ця відповідальність повинна також торкатися очільників 
місцевих державних адміністрацій.

Виходячи з вищесказаного, ми спостерігаємо типову тен-
денцію самосхвалення, самозвеличення, введення в оману 
громади району особами, котрі, м’яко кажучи, повинні ще 
довести свою відповідність займаній посаді. А тому ми ви-
магаємо від засобів масової інформації надалі подавати ви-
ключно перевірену, достовірну і повну інформацію. 

                                   
 рО «Громадський Майдан»

На території Чортківщини є стратегічний для району 
об`єкт – цукровий завод. У результаті організаційних пере-
творень підприємства мали місце масові порушення прав 
акціонерів, яких налічувалось понад 16 тисяч осіб. Внаслі-
док маніпуляцій із перетвореннями тисячі акціонерів були 
фактично позбавлені своєї частки власності в цукрозаводі. 
Завод декілька разів змінював власників. Дивіденди не ви-
плачувалися.

З метою відновлення справедливості заснована громад-
ська організація «Захист майнових, фінансових прав акці-
онерів Чортківського цукрового заводу». Обраний керівний 
орган організації із семи осіб. Головою правління обрано 
Чепигу Володимира Романовича (колишнього директора 
м’ясокомбінату та колишнього представника Президента 
України у Чортківському районі). Першим заступником го-
лови правління – Величка Омеляна Мартиновича (колиш-
нього спеціаліста-енергетика цукрового заводу).

З метою відновлення прав акціонерів було наше подан-
ня до прокуратури Тернопільської області. Вказане подан-
ня переадресоване в прокуратуту Чортківського району, а 
звідти – у слідчий відділ Чортківського райвідділу міліції. 
Подання такого ж змісту направлене на ім`я народного де-
путата України Стойка І.М. Опісля зроблено депутатський 
запит до Генеральної прокуратури України.

На сесії районної ради ми звернулися з пропозицією до 

сільських голів зробити реєстри власників акцій по кож-
ному селу. Названі списки (реєстри), завірені печатками 
сільських рад, будуть доказами в суді, що акціонерне то-
вариство «Чортківський цукровий завод» не могло просто 
так щезнути, бо акціонери живуть, але не тішаться. Дер-
жава пояснює людям, що всі свої матеріальні проблеми 
громадяни повинні вирішувати самі, бо вона вже майно 
розпаювала між ними через майнові сертифікати, які об-
мінювалися на акції, в т. ч. і Чортківського цукрового за-
воду.

На самому старті роздержавлення в законодавчому по-
рядку визначено вартість майнового сертифіката в сумі 30 
тис. крб., що за курсом дорівнював 54 тис. доларів США. В 
результаті купоно-гривневих метаморфоз у державі, а та-
кож діяльності акціонерних підприємств, громадяни Укра-
їни «голі, босі і в вінку». Задумайтеся: вартість майнового 
сертифіката була 54 тис. доларів! Але нас всіх обікрали. 
Пішли офшори, яхти і золоті батони...

Сьогодні на сході України іде справжня війна, яка також 
оплачується вкраденими у нас грішми і життям наших си-
нів. Тому-то і винесено в заголовок «Стосується кожного».

Володимир ЧЕПИГА, 
голова правління ГО «Захист майнових, фінансових 

прав акціонерів Чортківського цукрового заводу»  

Націонал-демократи 
визначилися 

з кандидатурою головного 
міліціонера Чортківщини

ЧОРткІВсЬка РаЙОННа РаДа тЕРНОПІЛЬсЬкОЇ ОБЛастІ

ШОстЕ скЛИкаННЯ тРИДЦЯтЬ ПЕРШа сЕсІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
 

Про стан викладання «Основ християнської етики» в загальноосвітніх навчальних закладах району

Резонанс

Будь-яка цивілізація починає занепадати тоді, 
коли люди перестають називати речі своїми іменами

Болить!

стосується кожного
«Після Майдану в Україні все вирішує народ…»

(Президент України П.Порошенко)
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Для вас, переселенці

– Леоніде рішардовичу, в чому полягає необхід-
ність проведення третьої черги часткової мобілі-
зації?

– На жаль, з огляду на всі події, що відбуваються в 
східних областях України, з метою підтримання обо-
роноздатності держави та завершення антитерорис-
тичної операції справді виникла вкрай необхідність 
проведення почергової хвилі часткової мобілізації. 

– Що означає часткова мобілізація та її термін 
– 45 діб? 

– Термін визначений Указами Президента України 
від 17 березня 2014 р. за № 303/2014, від 6 травня ц. 
р. за № 454/201 та від 21 липня ц. р. за  № 607/201. 
Частковою є мобілізація, яка проводиться в окремих 
місцевостях держави, а також стосується певної час-
тини національної економіки, Збройних сил України та 
інших військових формувань, оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту, підприємств, установ і ор-
ганізацій. Згідно з Указом «мобілізація проводиться 
на територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетров-
ської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, За-
порізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоград-
ської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва». 
Призов військовозобов’язаних проводиться в усіх 
зазначених областях у пропорційних обсягах. У часі 
третьої черги часткової мобілізації буде приведено у 
бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини бойо-
вого забезпечення для забезпечення потреб оборони. 
Термін 45 діб – це визначений період часу, впродовж 
якого, згідно із Законом України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», протягом 45 діб місцевими 
органами державної влади через військові комісаріа-
ти здійснюється призов військовозобов’язаних і тех-
ніки національної економіки для доукомплектування 
військових частин ЗСУ та інших військових формувань 
до штатів воєнного часу.  

– Чи є критерії причин, згідно з якими військо-
вослужбовці звільняються з військової служби? 

– Звичайно ж, у часі дій особливого періоду є і 
критерії звільнення. По-перше, під час проведення 
мобілізації: жінки, які мають дітей віком до 16 років 
(якщо вони не виявили бажання продовжувати вій-
ськову службу); за станом здоров’я (на підставі ви-
сновку військово-лікарської комісії про непридатність 
до військової служби в мирний час, обмежену придат-
ність у воєнний час (якщо, знову ж таки, не виявили 
бажання продовжувати військову службу); в зв’язку 
з позбавленням військового звання в дисциплінар-
ному порядку; в зв’язку з обвинувальним вироком 
суду, що набрав законної сили, та призначено пока-
рання у вигляді позбавлення чи обмеження волі або 
позбавлення військового звання; через ряд сімейних 
обставин або інших поважних причин. По-друге, під 
час воєнного стану: особи, котрі досягли гранично-
го віку перебування військовозобов’язаних у запасі, 
якщо ж вони не висловили бажання продовжувати 
військову службу під час особливого періоду; визна-
ні за станом здоров’я непридатними до військової 
служби з виключенням з військового обліку; і знову ж 
таки з причини – обвинувального вироку суду, що на-
брав законної сили, і призначено покарання у вигляді 
позбавлення чи обмеження волі. Та, по-третє, після 
прийняття рішення про демобілізацію: призвані на 
військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, а також, які вислужили встановлені 
строки строкової військової служби, за призовом осіб 
офіцерського складу (у строки, визначені рішенням 
Президента України); в зв’язку із закінченням строку 
контракту, укладеного під час особливого періоду, 
та небажанням проходити військову службу за новим. 

– Пане полковнику, коли та яким чином здійсню-
ватиметься демобілізація або ротація призваних 
під час мобілізації? 

– Саме ротація підрозділів у зоні проведення АТО 
є однією з цілей третьої черги часткової мобілізації. 
Але така ротація буде проводитися тільки у складі під-
розділів і після їх відповідної підготовки. На цей час, 
з метою організації фізичної та психологічної реабілі-
тації військовослужбовців, які виконують обов’язки в 
зоні проведення антитерористичної операції, коман-
дирами військових частин уже надаються відпустки за 
сімейними обставинами. 

– Хто буде призваний і за якими критеріями (вік, 
здоров’я, професійна підготовка та інше) й хто не 
підпадає під дію часткової мобілізації?

– Підлягають призову на військову службу під час 
мобілізації військовозобов’язані громадяни Украї-
ни, які на підставі висновку (постанови) військово-
лікарської комісії придатні до військової служби. Не 
підлягають призову на військову службу під час мобі-
лізації категорії військовозобов’язаних, які зазначені 

у ст. 23 Закону України від 21 жовтня 1993 року за № 
3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», а саме: заброньовані на період мобілі-
зації та на воєнний час за органами державної влади, 
іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, а також за підприємствами, устано-
вами й організаціями в порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України. 

– Цікавить й фінансове забезпечення. Яка зарп-
лата буде в мобілізованих, надбавка за участь в 
АТО та інші виплати? 

– Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 9 квітня 2014 р. за № 111 «Питання грошового 
забезпечення військовослужбовців, які проходять 
військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період» передбачено виплату військо-
вослужбовцям грошового забезпечення в порядку 
та розмірах, установлених для осіб офіцерського 
складу, рядового, сержантського та старшинського 
складу, які проходять військову службу за контр-
актом. Окрім того, відповідно до Наказу Міністра 
оборони України від 12 червня 2014 р. «Про випла-
ту винагороди військовослужбовцям Збройних сил 
України» для військовослужбовців, які беруть участь 
у проведенні антитерористичної операції, додатково 
передбачено виплату премії у розмірі 100 відсотків 
місячного грошового забезпечення.

– Мобілізовані відразу будуть відправлені в зону 
АТО чи попередньо пройдуть курси навчання?

– Громадяни, які призвані під час мобілізації, 
обов’язково пройдуть бойове злагодження у складі 
своїх підрозділів, у ланках: відділення, взвод, рота, 
батальйон, військова частина.

– Дуже боляче чути, що наші військові в зоні АТО 
надто відчувають нестачу амуніції, зброї, медпре-
паратів. Хто буде й надалі забезпечувати необхід-
ним мобілізованих, знову волонтери? 

– Із початком виконання завдань у районах АТО що-
денно вживаються заходи, спрямовані на покращення 
всебічного забезпечення військових частин і підрозді-
лів, у тому числі – організації харчування та речового 
забезпечення. На цей час для потреб ЗСУ щоденно 
надходить близько 250 бронежилетів, які незалежно 
від часу доби негайно подаються в райони виконання 
завдань. Налагоджене вітчизняне виробництво бро-
нежилетів «Корсар 4» та укладені договори щодо їх 
постачання. Завершено процедури закупівлі понад 
24 тис. комплектів польового обмундирування, 32,38 
тис. пар черевиків хромових із високими берцями та 
інших матеріально-технічних засобів. На сьогодні стан 
тилового забезпечення характеризується такими по-
зитивними змінами: приготування їжі організовано 
триразове на польових продовольчих пунктах штатни-
ми кухарями військових частин із використанням по-
льових технічних засобів; у військових таборах ство-
рено запаси продовольства за всією номенклатурою 
та утримуються в консервованому вигляді в обсягах 
від 10 до 12 діб, води питної бутильованої – на 3 доби; 
під час виконання завдань, у відриві від основних сил, 
військовослужбовці забезпечуються сухими пайками; 
підвезення продовольства до визначених підрозділів 
здійснюється автомобільним транспортом, у разі не-
обхідності залучається авіація Збройних сил України. 
Проблеми, що виникають у ході доставки продоволь-
ства, вирішуються оперативно. 

– Наприкінці запитань-відповідей одне доволі 
вагоме: які права мають мобілізовані громадяни 
(збереження роботи, пільги на кредити та інше)? 

– Право на: отримання грошового забезпечення в 
повному обсязі, з урахуванням надбавок і премій, на 
рівні військовослужбовців контрактної служби (від-
повідно до посад і військових звань), а не на рівні 
військовослужбовців строкової служби, як передба-
чалося раніше; використовування всього комплексу 
гарантій соціального та правового захисту, встанов-
лених законодавством як для військовослужбовців. 
Час перебування громадян України на військовій 
службі зараховується до їх страхового стажу та стажу 
роботи загалом і за спеціальністю, а також – до стажу 
державної служби. Держава гарантує військовослуж-
бовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове), 
грошове забезпечення (компенсацією за піднайом 
жилого приміщення), охорону здоров’я та безкоштов-
не лікування; забезпечує соціальну та професійну 
адаптацію військовослужбовців, які звільняються з 
військової служби. За всіма громадянами, які при-
звані під час мобілізації на військову службу, гаран-
товано зберігаються місце роботи, посада, середній 
заробіток на підприємстві, в установі, організації, 
незалежно від підпорядкування та форм власності. 
Одночасно вони отримують грошове забезпечення як 
військовослужбовці. 

Тетяна ЛЯКУШ 

І знову мобілізація… 
Все доволі частіше з уст наших краян не сходить тема обговорення почергової мобілізації. 

Чим далі виникає нова низка запитань щодо цього. 
Чіткі роз’яснення ми отримали від районного військового комісара, 

полковника Леоніда ПІДрУЧНОГО.

Можливо, у наш неспокійний час декого не на жарт на-
лякала поява на вулицях Чорткова бронетранспортера 
(насправді це не БТР, а БДРМ (бойова десантна розвід-
увальна машина). Однак лякатися не слід, наразі вона 
нікому загрози не несе. А пригнали військову техніку до 
нашого міста з розформованої частини в обласному цен-
трі, де вона простоювала з середини 80-х рр. і виявилася 
нікому не потрібною, чортківські «свободівці». За допо-
могою місцевих «спеців» і активістів її відремонтують, 
пофарбують і вона буде відправлена на підмогу 6-му 
батальйону територіальної оборони «Тернопіль», що нині 
несе службу в зоні антитерористичної операції. 

«Ми всіляко підтримуємо, і не лише морально, а й 
матеріально, наших військових. Солдати ціною власних 
зусиль, інколи і життів відстоюють незалежність країни. 
Ми у великому боргу перед ними. ВО «Свобода» і надалі 
забезпечуватиме військових у зоні АТО технікою і амуні-
цією», – зазначив голова районної організації ВО «Сво-
бода», депутат райради Іван Калакайло.

Що ж, добра справа гідна наслідування (кажуть, на те-
риторії колишньої військової частини техніки, що потре-
бує умілих рук, вистачить на багатьох). І коли відновлена 
БДРМ виблискуватиме свіжою фарбою, перед відправ-
ленням на схід ми її обов’язково знову сфотографуємо. 
Нехай вона стане надійним захистом для наших хлопців 
від ворожої кулі.

Любомир ГАБрУСЬКИЙ,
фото автора 

Добра справа

«свободівці» відремонтують 
військову техніку для 

батальйону «тернопіль»

ДО УВаГИ мЕШкаНЦІВ РаЙОНУ!
У зв’язку з тим, що нині склалася непроста ситу-

ація із забезпеченням військових засобами захис-
ту і речами першої необхідності, продовольством 
тощо, Штаб національного спротиву розпочав дієву 
акцію зі збору коштів на потреби військових. Його 
волонтери ходитимуть по установах, організаціях, 
закладах різної форми власності, маючи при собі 
відповідні посвідчення і нарукавні пов`язки. За на-
слідками акції на сторінках районної газети буде по-
даватися звіт про тих, хто здав кошти і скільки, як і 
про тих, хто відмовився. 

Якщо ви бажаєте записатися у волонтери або у 
кого виникнуть запитання – телефонуйте до шта-
бу за номером 096-564-18-06.

Допоможіть українському війську у цей складний 
для країни час! 

До відома громадян, які переселяються!
Громадяни, які переселяються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористич-
ної операції, можуть отримати необхідну інформацію в 
Чортківському РВ Управління ДСНС України у Тернопіль-
ській області за телефоном – 096-983-97-99.

Для отримання всіх видів державної соціальної під-
тримки, зокрема допомоги, компенсації, слід звертатися 
до управління соціального захисту населення райдер-
жадміністрації за телефонами 2-39-07, 2-27-84, або за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 34.

Основні документи, які необхідно мати при собі (за на-
явності): паспорт; посвідчення отримувача пенсії, допомо-
ги, пільговика; довідка про присвоєння ідентифікаційного 
номера.

Крім того, у зв’язку із ситуацією, що склалася в Донецькій 
та Луганській областях, очікується можливе збільшення чи-
сельності сімей, які прибувають на тимчасове проживання 
в Чортківський район, просимо громадян, які мають наявне 
житло для тимчасового розміщення таких сімей, телефону-
вати за вищевказаними номерами.

світлана ГаЩИЦ, 
заступник начальника УПЗН РДА
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Патріотика4
Добровольці

Милосердя

Позавчора у Чортківському райвійськкоматі було від-
правлено в зону проведення антитерористичної опе-
рації майора Сергія Ємельянова, котрий тепер про-
ходитиме службу у складі відомої 51-ї механізованої 
бригади. Проводжали офіцера-добровольця усім осо-
бовим складом РВК, адже призваний у числі перших по 
частковій мобілізації майор Ємельянов досі був заступ-
ником районного військового комісара, заслужив шану 
і повагу своїх товаришів. Завдяки діяльності волонтерів 
і сприяння голови райдержадміністрації В.Шепети вій-
ськовослужбовець перед відправленням на схід України 
повністю забезпечений засобами захисту і формою.

«Уродженець Чорткова майор Ємельянов – порядний 
офіцер, його досвід, знання, вміння, які потрібно нині 
проявити там, де це нині необхідно, дозволять врятува-
ти не одне молоде життя», – характеризує вчорашнього 
підлеглого військовий комісар Л.Підручний.

– Провели, побажавши щасливого повернення додо-
му, за неписаними канонами офіцерської честі, – додав 
пан полковник. 

Побажаємо йому якнайшвидше наблизити день пе-
ремоги й повернутися цілим та неушкодженим додому, 
де на нього з нетерпінням чекатимуть кохана дружина 
Аня та улюблена донька-одинадцятикласниця, й усі ми, 
мешканці району. Справді, на таких, як майор Сергій 
Ємельянов, і тримається нині українська армія.

Любомир ГАБрУСЬКИЙ

Біля катедрального собору Верховних Апостолів Пе-
тра і Павла – сила-силенна люду, сповнені сумом чорт-
ківчани зійшлися, щоби віддати глибоку шану й нетлін-
ну пам’ять убієнному землякові. Прощалися з «воїном 
світла» – бійцем батальйону «Айдар» Орестом Квачем. 

Із бойовими побратимами у військово-польових умо-
вах, зі зброєю в руках зустрів Орест своє 23-річчя, а за 
кілька днів жорстока рука окупанта обірвала життєву 
струну хлопця. Загинув Герой під час антитерористич-
ної операції, в бою за визволення від окупантів м. Лу-
тугине, що на Луганщині. 

І ось знову летить чорна пір’їна з розчахнутого крила 
війни, несучи тяжку жалобу на Заліщанщину – батьків-

щину юнака. Там, у 
м. Заліщики, рідна 
земля огорне до-
мовину з тілом Ге-
роя. 

Лише усмішка і 
такий світлий жит-
тєдайний погляд на 
фото вродливого й 
мужнього хлопця – Ореста Квача – ви-
промінюють віру в безсмертя. Гине най-
кращий цвіт вкраїнської нації… Та Герої 
не вмирають!!!

Крається навпіл болем серце, туж-
ливо палахкотять поминальні свічі, 
стривоженим плачевним розлунням ко-
титься церковний передзвін, мовчазно-
сумовито впали додолу квіти, а вуста 
знову й знову промовляють святу мо-
литву спасіння. І слів нема… Бо не ви-
міряти всю глибочінь горя, яке поглинає 
батьків, дружин, дітей, наречених, рід-
них і близьких. 

І жодна мати, виплекавши любов’ю 
свою найріднішу кровиночку, аж ніяк не 

хоче віддати сина війні. Та свідомість українська ствер-
джувально голосить: «Як не я, то хто?!». І вони, наші 
Герої, рішуче, без найменших вагань ідуть у бій із лю-
доненависним ворогом. Вони – «воїни світла» – йдуть 
з вірою, що небосинь безхмарна й сонце ясне засяють 
над вмитою слізьми і кров’ю Україною для життя вкра-
їнської нації. 

«Не плач же, мамо… Життя, як пісня, що не віддзве-
нить…». Твій син загинув за гідність рідного народу, за 
волю України. Героєві Оресту Квачу тричі: «Слава! Сла-
ва! Слава!». 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Із його серця мальва проросла 
і кров’ю зацвіла… 

Болючий щем… скорбота… печаль… пекучі сльози, яких не висушать навіть жаркі 
сонячні промені спекотного літа… Вже вдруге Чортківщина зустрічала й проводжала 

загиблого солдата, проходячи з ним часточку його хресної дороги.

Покотилися степами 
            молоді літа,
Кров гаряча українська 
        вилилась в жита,
Сполохнулись і застигли 
                  мрії у очах,
Завмира останнє слово 
               в воїна устах.
Впав солдат у чисті роси, 
       батько чийсь і син,
Чийсь коханий, 
        друг, товариш, 
       вірний побратим,
Заридали українські 
           матері, жінки,
Проводжає Україна 
            сина у віки.
І душа його зорею 
            лине в небеса,
Кров у стиглому колоссі 
         маком воскреса,
А волошка в чистім полі,  

     то сльоза гірка,
Незабудки – наша 
пам’ять і журба тяжка.

Ти життя поклав за волю 
         і за кращі дні,
Ти за націю вкраїнську 
      згинув у борні,
Вічна слава, вічна 
 пам’ять на усі часи,
Нескорений, вірний сину, 
     ти усіх прости.
Над солдатом тихо плаче 
         небо голубе,
Лан колоссям обіймає 
        тіло молоде,
У вінок сплелися квіти 
     й золоті хліби…
Україна буде жити 
 завтра і завжди!

Марія КрУЛЬ

«Честь маю!»

Ігор КрОЧАК, військовий 
історик, один з авторів кни-
ги «Протичовновий корвет 
«Тернопіль», член Національ-
ної спілки журналістів Укра-
їни, в минулому кореспон-
дент районки, розповідає: 
«Не секрет, що багато уро-
дженців Тернопілля з почат-
ком воєнних дій проти нашої 
Батьківщини пішли у бойові 
лави усіх формацій, що за-
раз на «Східному фронті», 
не пафосно, а реально, у 
чорному поті війни, замі-
шаному на танковій кіптяві, 
крові, піхотних мозолях, ви-
борюють на очах шокованої 
Європи у підступного «гі-
бридного противника» таку 
бажану для всіх перемогу». 
Він здійснив другу поїздку 
в зону АТО  – до місця дис-
локації добровольчого бата-
льону «Азов», що й засвідчує 
цей фотознімок.

Наша газета уже повідомляла про збір гуманітарної до-
помоги для захисників рідної України, який організувала 
обласна організація Національної спілки журналістів Укра-
їни. Оскільки ТОО НСЖУ не має змоги самостійно завезти 
допомогу нашим воякам, то передає її обласному управ-
лінню МВС, яке доправляє вантаж на Схід України. 

Ось деякі тижневі хвилюючі моменти. Телефонує 85-літня 
жителька Тернополя Євгенія Миколаївна Болдис:

– Я не можу привезти допомогу, бо вже вік не той. За-
йдіть до мене і передайте її нашим дітям. 

Знаходимо квартиру на вулиці Протасевича, беремо па-
кет із рушниками, милом та іншими необхідними речами, а 
пенсіонерка зі сльозами запитує:

– Коли ж та біда закінчиться? Я щодня сиджу біля теле-
візора і плачу... 

Виконавчий секретар ТОО НСЖУ Богдан Гарасимчук за-
спокоює бабусю, а вона передає йому 100 гривень. Так ось, 
дорога Євгеніє Миколаївно, ми купили на цю суму цигарок 
для наших захисників. Хто служив в армії, той  знає ціну ци-
гарок. Тим більше – на війні. Щиро дякуємо за допомогу!

Дзвінок із Чорткова:
– Це Іванна Козак. У понеділок ми з чоловіком привеземо 

«другий транш». 
Спільно розвантажили його. Із майором Ростиславом 

Козаком ділимося останніми фронтовими подіями, а тим 
часом спілчанський юрист Роман Руснак записує прізвища 
тих жителів Чорткова, які долучилися до благодійної місії. 
Це Зоряна Вербіцька, Ніна Вітів, Ірма Йосипівна, Олексан-
дра Джебінська, Ярослава Чашик, Люба Мельник, Люба 
Дмітрієва, Марія Корчинська, Марія Новицька, Михайло 
Стельмах, Ірина Жиромська. Глибока вдячність вам. І від 
Спілки, і від наших вояків. 

Зателефонували ми і до редактора Чортківської районної 
газети « Голос народу» Любомира Габруського, а він одразу:

– Тут у нас допомогу по лінії журналістської спілки при-
носять до магазину «Європа», де все організовує Іванна 
Козак. Молодець вона.

Усі ви – молодці!
Тернопільська обласна організація Національної спілки 

журналістів України організовує збір продуктів та речей 
першої необхідності для наших воїнів. 

В управлінні МВС України в області нам порадили, що 
найнеобхідніше сьогодні потрібно збирати і передавати на 
Схід України.

Продукти. Крупи, макарони, м’ясні консерви, згущене 
молоко, цукор, печиво, солоні горішки, чай, кава.

Речі. Мило, зубна паста, шкарпетки, туалетний папір, 
рушники, серветки, шампунь.

Контактні телефони: 0352-23-63-96, 067-949-29-89. 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Острозького, 3 (облорга-

нізація НСЖУ).
Микола рОТМАН, 
голова ТОО НСЖУ

Дякуємо за допомогу!

Гаряча точка

Із зони атО
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Майстер-клас

Нещодавно на базі Чортківської 
центральної бібліотеки відбувся 

семінар – зональний майстер-клас 
бібліографів центральних бібліотек на тему 

“Бібліографічна продукція: вимоги щодо 
структурування та бібліографічного опису”. 

У семінарі взяли участь фахівці бібліотечної 
галузі Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки: О.Г.Ліскова – заступник 
директора з наукової роботи та інформатиза-
ції та Л.Б.Оленич – завідувачка інформаційно-
бібліографічного відділу ТОУНБ, В.Я.Миськів 
– головний бібліограф відділу краєзнавчої літе-
ратури та бібліографії обласної бібліотеки, біблі-
ографи Бережанської, Борщівської, Бучацької, 
Гусятинської, Підгаєцької, Теребовлянської та 
Чортківської ЦБС.

Вітальне слово мали директор Чортківської 
центральної бібліотеки О.В.Колівошко і голо-
вний спеціаліст відділу культури, туризму, на-
ціональностей та релігій М.П.Мельник. Провід-
ний бібліограф книгозбірні поділилася досвідом 
довідково-бібліографічної та інформаційної ро-
боти з читачами, використавши у виступі технічні 
мультимедійні засоби. Фахівці ТОУНБ надали при-
сутнім консультації з питань створення й випуску 
бібліографічної продукції, зокрема бібліографіч-
них посібників, популяризації нашого краєзнавчо-
го надбання. У ході практичних занять відбулася 
промо-акція бібліографічних посібників, підготов-
лених центральними бібліотеками. І на завершен-
ня майстер-класу бібліографи поділилися планами 
на перспективу. Захід пройшов цікаво, учасники 
почерпнули багато нового та корисного для своєї 
практичної діяльності. Бібліотека – це відкритий 
стіл ідей, за який запрошуємо кожного.

 Надія ЛУГОВА,
провідний бібліограф Чортківської РК ЦБС

Важкі часи настали для України. Ніхто 
й передбачити не міг, що цей карликовий 
імперський цар із генетичним монголо-
фінським черв`яком всередині розкриє 
свою ведмежу загарбницьку пащу на нашу 
мирну неньку Україну. Ми перебуваємо в 
стані війни. Гинуть молоді люди. Горе й 
печаль в українському домі. І в зв`язку з 
цим народ наш, той, котрий вихований на 
засадах християнської моралі, готовий 
жити скромно і співчутливо, утримуючись 
від різного роду розваг, відзначень, мар-
нотратства... Наш український народ за-
вжди був поміркований і, як мовиться, зі 
здоровим природним глуздом, щоб вмі-
ти відрізнити зерно від полови. Так звані 
«утриманці», про яких пише у своїй статті 
Л.Габруський, готові відмовитися від різ-
них розважальних заходів. Та, на жаль, є 
й ультраутриманці, які все забороняють. 
Ось тут якраз і потрібно чітко розрізнити, 
що й до чого. Відзначення знаменних іс-
торичних дат, ювілеїв не можна змішувати 
з масовими гуляннями. Такі важливі дати 
державного значення, як день Незалеж-
ності України та день народження Тараса 
Шевченка (поки що свято не державне, 
але повинно стати таким) належить від-
значати щорічно, та в певних рамках і з 
певною концертною тематикою – відпо-
відно до подій і настроїв у суспільстві.

Що ж маємо? 200-річний ювілей 
Т.Шевченка – найважливіша цьогорічна 
дата. Наш Чортківський гуманітарно-
педагогічний коледж ім. О.Барвінського 
дуже старанно готувався до нього і дав 
чудовий присвятний тематичний кон-
церт в районному будинку культури ім. 
К.Рубчакової. Продемонстрував високий 
камертон патріотичного мистецтва на 
основі Шевченкової поезії, що справило 
виховний вплив на молодь і не тільки... Та 
знайшлися такі ультраутриманці, які ска-
зали, що це «не на часі», «які там співи», 
і тому зала була заповнена глядачами 
трохи більше як наполовину. Але в церк-
ві теж співають! Важливий не тільки му-
зичний засіб виразності, а й зміст слова. 
Шевченкове слово – це могутній худож-
ній засіб для національного виховання.

Цьогоріч – столітня дата стрілець-
кої слави. У декотрих селах її відзначи-
ли патріотично. Проте знову знайшлися 
люди, які сказали «не на часі», і тому ще 
невідомо, чи буде як належно, задля па-
тріотичного виховання, в цілому ця дата 
відзначена. А ще 355-річчя Конотопської 
битви (27-29 червня), де славне козацьке 

військо вщент знищило на своїй терито-
рії 30-тисячне військо московитів. Славна 
перемога! Її приклад якраз на часі, та ніх-
то не згадав про цю дату, навіть музейні 
працівники.

Зате в нашому древньому Чорткові гу-
ляв наш «батюшка», гуляв, бо був День 
міста. Коли звучали застереження, то 
знайшлись прихильники «батюшки», як 
читаємо у статті Л.Габруського, які не 
проти хоч трохи «зняти стрес», безглуз-
до прирівнюючи концерти на передовій 
Другої світової війни тривалістю 20-30 
хвилин до масових гулянь. Там не було 
ніяких розваг, не було й пиятики. Послу-
хали концерт – і в бій.

У даний час в українському домі – горе 
й печаль. В інших містах України плачуть 
і ридають матері й діти над загиблими 
героями, а в Чорткові плакало небо, пері-
одично проливало сльози дощу на гулян-
ня, щоб хоч якось пригасити той разючий 
контраст між сумом і безспівчутливістю. 
На стадіоні дурів Дзідзьо, на централь-
ному майдані міста вирував-веселився 
народ. 

Чортків урочисто відзначив своє 492-
річчя. Це що – післяювілейна дата чи до-
ювілейна? Є відповідна регламентаційна 
шкала ювілейних дат: раз на 10 років, раз 
на 25, 75 чи 100, можливо, через кожних 
п`ять років. Та «батюшка» День міста хоче 
гуляти щорічно, не рахуючи й не шкоду-
ючи коштів, яких так не вистачає на ре-
монт будинків, вулиць та ін. Ще модно 
витрачати гроші на запрошення видатних 
артистів. Одного року «великий» співак з 
маленьким голосом В.Козловський ви-
конав чотири пісні й отримав $ 5 тис., а 
народний артист України С.Гіга за півго-
динний спів заправив $ 12 тисяч. Немає 
значення, хто оплачував, але це – справ-
жнє марнотратство, тому що в нас до-
статньо своїх талановитих співаків. Та, 
мабуть, вигідніше наймати чужих. 

День села, не дивлячись на нестатки 
й потреби на інші невідкладні речі, також 
кортить гуляти щорічно. В одному із сіл 
району на ремонт стелі у клубі потрібно 
було 5 тис. грн., яких бракувало, а на День 
села витратили шість тисяч. Тепер клуб як 
аварійний закрили. У чому така зацікавле-
ність проведення щорічних гулянь?

Приводом для написання цієї стат-
ті послужила одноіменна публікація у 
«Сільських вістях» у грудні минулого року 
– справедлива, актуальна і, можна ска-
зати, дотепна. Бо вона дає роз`яснення, 

чому так нестерпно зацікавлено «батюш-
ки» хочуть гуляти щорічно. 

«...На заваді стоїть оте наше сакрамен-
тальне «немає коштів». Але ж «погуляти» 
все одно хочеться, бо навіть у стародав-
ньому Римі актуальним було гасло «Хліба 
і видовищ!». Щодо «хліба» поки що по-
мовчімо, а от «видовищ» – будь ласка! Під 
гаслом Дня міста оголошується поваль-
ний грабунок геть усіх – керівники сіль-
госппідприємств і фермери, підприємці 
і бюджетні організації... мають зробити 
внесок для відзначення цієї визначної 
(щорічної!) події. А це чималі суми, які 
насправді не піддаються жодному обліку 
– терра інкогніта. Зазвичай такі дійства 
виходять грандіозні й видовищні як для 
місцевих масштабів, що наруч місцевим 
начальникам. А потрібно їм одне: корис-
туючись відсутністю будь-якого контролю 
за коштами, які «крутяться» навколо заті-
яної веремії, якомога більше їх «відмити» 
для поповнення особистих статків залеж-
но від рангу посадовця (технологія від-
мивання грошей в Україні удосконалена 
до абсолюту, таке європейським чинов-
никам навіть не снилось). Викликає три-
вогу те, що відзначення подібних «днів» 
набуло в країні пандемічного характеру. 
Складається враження (а насправді так 
воно і є), що клерки регіонального штибу 
понавідкопували дат ніби заснування на-
селених пунктів, в тому числі й сіл, саме 
для того, аби щорічно (!) влаштовувати 
оті самі «дні»  – і гарно ніби, й історично, 
і людям радість (бо там і каші можуть на-
варити, а то ще й чарку піднести), хоча 
справжні наміри ініціаторів залишаються 
поза увагою публіки. Якби ж то пересічні 
знали, які суми фігуруватимуть в офіцій-
них звітах про витрати на подібні заходи і 
наскільки вони відповідають реаліям...».

Хочеться вірити, що офіційні особи всіх 
рівнів зрозуміють і зуміють розрізнити, 
що варто й потрібно відзначати для під-
тримання національного духу, патріотиз-
му, а що категорично, з ніяких міркувань, 
не можна дозволяти – масові гуляння, 
розваги, що різко контрастує з подіями, 
які відбуваються на сході України і в ін-
ших містах, де плачуть матері й діти. І – 
на самоплив, анархію, вседозволеність 
(під демократію) не можна пускати. 

Петро ГОЛІНАТИЙ, 
заслужений працівник культури 

України, позаштатний кореспондент 
«Голосу народу»

Гуля наш батюшка, гуля
Поема Тараса Шевченка, звідкіля взято ці слова, написана давно. Наш пророк з сарказмом висміював, 

викривав бучне життя царя-батюшки: бенкети, гуляння, не рахуючи і не шкодуючи грошей, коли «піт і кров 
підневільних рабів конвертувалися в дзвінку монету». У наш час також є своєрідне конвертування, яке 

називається відмиванням коштів. Коштів, яких завжди не вистачає, але погуляти дуже кортить.

Бібліотека: 
відкритий стіл ідей

Віхи історії

Цвинтар дивізійників вкотре зібрав чи-
малу кількість небайдужих. Змогли при-
їхати навіть декілька ветеранів дивізії. 
Окрім галичан (можливо, і з інших облас-
тей), був гість з Великобританії – чоловік 
віком близько 45 років. Зокрема, йому по-
яснювали, чому галичани у такій великій 
кількості (із 82 тис. з тих, хто зголосився 
на збірні пункти, зокрема з Чортківської 
округи – 7343, була сформована дивізія 
близько 13 тис.) пішли воювати на стороні 
Німеччини. До певної міри вдалося тор-
кнутися подій 70-річної давності – маю на 
увазі не тільки зброю часів Другої світо-
вої, а поспілкувавшись з Михайлом Мули-
ком, головою станиці Галицького Братства 
1-ї Української дивізії «Галичина» Україн-
ської національної армії. Чоловік 1920 р. 
н. родом з Монастирищини, брав участь 
у битві під Бродами, відбув 10 років ста-
лінських тюрем. Як для своїх 94 літ, добре 
виглядає, навіть на обличчі була помітна 
бадьора усмішка. Тремтячою рукою під-
писав мені свою книгу спогадів. Інший, 
нескорений, у липні 1944 р. потрапив у 
полон. При етапі з Хмельниччини зумів 
втекти на Львівщину, але там його здали 
поляки. Вдруге втік з радянського полону 
на Житомирщині, опісля був 1,5 року ко-
мандиром повстанського відділу на Львів-

щині. 
Перед літургією прозвучали пісні вша-

нування у виконанні професійного хору, 
пізніше на польовій сцені виступив Тео-
дор Кукурудза. 

Промови були недовгі та актуальні. 
Адже поминали як полеглих дивізійників, 
так і Небесну сотню, українських воїнів, 
які загинули у неоголошеній російсько-
українській війні сьогодення. Звучали 
слова священика: «Молимось за тих, хто 
віддав своє життя за волю України». Опіс-
ля відбулося перепоховання останків. Цим 
займається Товариство пошуку жертв ві-
йни «Пам’ять». Молоді люди в одностро-
ях ІІ світової несли дві домовини, під час 
опускання прозвучали сальви пам’яті. 

Чи не вперше можна було бачити на по-
минальному політичному заході таку вели-
ку кількість молоді. Ще одним консоліда-
ційним аспектом Дня пам’яті стало те, що 
були присутні українці різних релігійних 
світоглядів: католики, православні, рідно-
віри, адже  Україна – спільна для всіх. 

Можливо, виникне запитання, за що ж ти-
сячі галичан воювали? «Його гнала пам’ять 
про батька, котрого замордували більшо-
вики, і про п’ятирічну сестричку, яку він за-
лишив у сиротинці» – цитата з книги спога-
дів дивізійника Михайла Логуша. Не у всіх 

були закатовані батьки більшовиками, але, 
очевидно, всі розуміли більшу небезпеку 
російсько-комуністичної окупації. Один з по-
літиків Заходу, уже в час холодної війни, зая-
вив: «Ми закололи не того кабана». Помилка 
Заходу-ЄС у 1940-х дорого вартує тепер! 

У вшануваннях серед інших крайових 
організацій взяла участь і чортківська 

«Свобода».
На завершення дамо слово неукраїнцю. 

У передмові до книги спогадів Вольф-
Дітріх Гайке, офіцер штабу дивізії «Гали-
чина», написав: «Нехай ця праця… буде 

визнанням хоробрості і порядності її (ди-
візії «Галичина») вояків, які свій меч до кін-
ця війни тримали чесно та залишили його 
незаплямованим».

 Ярослав ДЗІСЯК, 
член Національної спілки журналістів 

України, ВО «Свобода» 

День пам`яті вояків дивізії “Галичина” 
20 липня, традиційно у цих числах, на Золочівщині відбулося вшанування вояків дивізії «Галичина», 

полеглих у битві під Бродами 13-23 липня 1944 р. 
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Одного вересня тут на всі лади про-
дзвенів щирий дитячий сміх в унісон те-
плій батьківській усмішці, а цьогоріч ця 
велика й гостинна родина відсвяткує 
8-річчя створення їхнього родинного гніз-
дечка. Ми вирішили завітати до них на 
гостину, щоб розпитати про зміни, радо-
щі та проблеми впродовж років існування 
будинку.

Наш несподіваний візит викликав у сім’ї 
невелике спантеличення, яке одразу ж 
змінилося привітною та непідробною гос-
тинністю. Це й не дивно, адже господиня 
дому, енергійна та жвава жінка, жодної 

хвилини не сидить на місці, от і нас зу-
стріла розчервоніла, у фартушку (на часі 
– сезон консервації!). А слідом за нею 
«посипалися» з хати дітки, мов із «рогу 
достатку» – старші хлопці Роман, Андрій 
та Олег, менші Галя, Сашко, Володя і На-
дійка та найменшенька Софійка. Всі такі 
різні, але щасливі й обігріті батьківським 
теплом, що тут уже й не ділиться на влас-
не своїх та чужих-своїх, бо чужих у такій 
сім’ї просто не може бути.

Мати розповідає, що їй ніколи не було 
напрочуд важко справлятися з таким сі-
мейством, а тепер ще й старші діти до-
помагають (дівчатка пораються із нею по 
господарству, хлопці виконують складні-
шу чоловічу роботу із батьком). Чоловік 
звик до особливостей великої родини, бо 
в його батьків їх, дітей, було семеро. Ра-
зом зі старшими хлопцями пан Михайло 
розводить голубів (зараз їх – 15 пар),  для  
сина Романа – то справжня пристрасть. 
Також двоє старших хлопців успішно, з 
неабияким ентузіазмом, грають за село у 
футбол. До того ж, серед дітей ми зна-
йшли майбутніх економістів, кулінара, 
перукаря, слюсаря і будівельника, а це 
свідчить про те, що всі ростуть свідоми-
ми, жвавими і зацікавленими у чомусь 
своєму. 

Діти оточені не лише хорошою сімей-
ною атмосферою та любов’ю (що, влас-
не, чи не найголовніше), а й комфортом 
звичних буднів, які забезпечує великий, 
затишний та укомплектований будинок. 
Тут у кожного є можливість мати власну 
простору кімнатку (втім, деякі діти ділять 
одну кімнатку на двох, аби не було сумно), 
простора кухня з їдальнею, ігрова кімна-
та, оснащена технікою, вільний доступ до 
Інтернету… Будинок зсередини знову ж 
таки навіяв асоціації із хорошим заміським 
пансіонатом або ж санаторієм. Словом, «є 
куди бігати, ще й танці влаштовувати», як 
весело зауважила пані Галина. 

Життя у великій родині має безліч осо-

бливостей та переваг, наприклад, чис-
ленні дні народження. Роман хвалиться 
новим планшетом, який отримав цьогоріч 
у подарунок, Володя і Галя – мобільними 
телефонами, теж «презентами» на їхні 
свята.

Щодо дрібних проблем та негараздів, 
каже пані Галина, то цього завжди ви-
стачає, але за 8 років їх особливо не до-
далося, щоправда, зауважує, сміючись, 
«маленькі дітки – маленькі бідки, а великі 
– самі знаєте…».  Батьки зізнаються, що 
разом бавляться діти більш-менш одного 
віку, але всі між собою – дружні, до того ж 
рідні по крові брати і сестри (а це Роман 
з Олегом і Галя з Володею) сваряться між 
собою частіше, ніж з іншими.

Діти можуть залишитися у будинку і 
після повноліття, як і вирішив вчинити 18-
річний Роман, який, чи то сказала всер-
йоз, чи, може, пожартувала мама, планує 
привести їм із батьком невістку. Хлопець 
натхненно розповів, що хотів би створити 
таку велику і дружну сім’ю з багатьма ді-
тьми, як у нього.

 Наостанок пані Галина побажала сво-
їй сім’ї та всім нам на майбутнє мирного 
неба і спокою. «Наші проблеми – то зер-
нинка порівняно з тим, що тепер мають 
люди. Для щастя багато не треба, лише, 
аби був лад на Україні і дітки здорові», – 
наголосила жінка.

Щиро кажучи, із обійстя родини Барчи-
шаків ще довго не хотілося йти, бо ж тут 
повсюди панує аура світла, любові, гар-
монії та порозуміння. 

Для нас це маленьке диво на їхньому 
подвір’ї закінчилося, а для них усіх таке 
гучне, родинне, добре свято – це і є звич-
не життя. Сюди варто потрапити хоча б 
один раз, аби перейняти досвід того, 
якою міцною, енергійною та люблячою 
має бути справжня українська родина.

Юлія ФІНКОВСЬКА, 
студентка факультету журналістики 

Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки

Фото Ореста  ЛИЖЕЧКИ

сім’я по-палашівськи, або «Не та мати, що народила…»
Дбайливо вимощена бруківка, щедро насаджені квіти, майже альпійська 

травичка навколо, добротний двоповерховий будинок, накрита веранда… 
Спершу складається враження, наче потрапили на задній дворик дорогого 

пансіонату десь серед мальовничих гір, тому достоту важко повірити, що вся ця 
краса прикрашає домівку подружжя Галини та Михайла Барчишаків, 

яку вже давно охрестили будинком сімейного типу с. Палашівка.

...І кущ калини під вкраїнським стягом
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Сімнадцять із 38-ми прожитих натепер 
літ Георгій Ц. (прізвища не називаємо на 
прохання подружжя) живе в Україні. На 
десять років молодша за чоловіка Оле-
на. У них малі діти, й така родина, поза 
сумнівом, – основний сегмент суспіль-
ності України, її нинішній та завтрашній 
день. А скільком їх подібним доводиться 
поневірятись і страждати через невтихо-
мирені політичні амбіції «старшого брата». 
Рятуючись, вибув з Лисичанська й рідний 
брат Олени. «А траплялися там біженці до 
Росії?» – запитуємо. Запитання буквально 
«тоне» у відповіді. «Це ж ті, хто не розу-
міє, що Росія чинить!» – одразу випалює 
жінка.

Тут, у Ліску, сімейство замешкало на 
господі Ольги Захарчук, котра люб`язно 
надала біженцям увесь дім. «Дуже до-
бра, ввічлива, доброзичлива тітка Оля», 
– поціновує п. Олена. І принагідно дякує 
ще одній тезці їх благодійниці, п. Олі-
сусідці, котра щоранку приносить дітям 
молока. А баба Варвара – та й овочі, і 
яйця. Одразу по приїзді до Білої щиро 
заопікувалися родиною тамтешні при-
ватні підприємці, душпастирі отці Бог-
дан Верхомій та Володимир Заболотний. 
Отець Володимир вчинив ще й глибоко 
патріотичну акцію, принісши й піднявши 
над обійстям жовто-блакитного прапо-
ра, аби наші гості направду почувалися в 
Україні, в п`ємонті українства – Галичині. 
Він так і тріпоче на будинку.

Війт села, за словами подружжя, наразі 
клопочеться забезпеченням палива для 

літньої кухні й защораз у сільраді, поміж 
депутатської спільноти, загалом сільсько-
го гурту наголошує на потребі допомоги 
біженцям – то вже слова спеціаліста цен-
тру соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді Білівської сільської ради Юлії Дем-
кович, котра й припровадила нас до оселі, 
де наразі мешкає родина з Лисичанська. 
Вона констатує: сюди переведено випла-
ти на дітей, котрі належать подружжю, 
не відмовлено в допомозі і міграційною 
службою.

Та є й проблеми. Георгій має інвалід-
ність ІІ групи, котру, до речі, йому офор-
мили теж тут. Час від часу потрібне лі-
кування, а одна ін`єкція (курс включає їх 
шість, аби забезпечити більш-менш нор-
мальний стан рухливості колінних сугло-
бів, хоча довго пересуватися чоловік не в 
силі) коштує 400 з «гаком» гривень. Та їх 
немає. Звідсіля, з вулиці Лісок, до Білів-
ської школи, де мала б навчатися Нана, 
далеченько, а припровадити її батьки не 
зможуть. В Іраклія буквально днями ме-
дики виявили ознаки бронхіальної астми 
й наполягають на зміні умов проживан-
ня, принаймні на міську квартиру із менш 
зволоженим мікрокліматом.

Цікавимось: а як же навчатиметься ді-
вчинка з російськомовного міста в укра-
їнськиій школі? У відповідь Георгій лиш 
усміхається: вона й у Лисичанську вчи-
лася в українському класі. І просить до-
нечку: «Ну скажи щось по-українськи!». 
«А що тобі сказати?» – ну чистісінько зі 
західняцькою говіркою випалює Нана. 
Тут, в селі, вона вже встигла завести собі 
щирих подружок.

У відповідь на запитання про повернен-
ня додому в скорому часі наші співроз-
мовники лиш непевно розводять руками: 
навіщо ризикувати життям дітей? Коли й 
стихнуть бої, то роботи немає, все роз-

громлене, випалена земля. Саме поняття 
рідного дому в їх уяві наразі сумне і роз-
пливчасте...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



Так само снить споминами про бачене-
пережите і його 87-літня господиня, п. Анна 
Голодрига. Двадцять два роки живе вона 
одна – відтоді, як поховала чоловіка. Ні-ні, 
жінка не самотня, бо ж має двох синів та 
доньку – Василь і Михайло обидва медики, 
мешкають в Тернополі й Івано-Франківську, 
Люба – товарознавець, живе у Кам`янці-
Подільському. Подарували діти матері шес-
теро онуків, а ті – вже п`ятеро правнуків. 

За плечима старенької жінки – роки три-
валої й виснажливої праці. За колгоспу тру-
дилася в ланці, на буряках. Й водночас була 
кравчинею, обшивала день і ніч цілий куток. 
Он, зліва під вікном, немов на покутті, – її 
вірна «подруга», швейна машинка. А ближче 
до дверей, як увійти, – старий бамбетель. 
Давній, ще 1949 року, її придане. «Коли ся 
віддавала, – каже, – він вже був».

Анна Григорівна родом з Полівців, а 
сюди, до Палашівки, прийшла в невістки. 
Оцю хату, пригадує, валькували з покій-
ним чоловіком 1958 року, хлопці тоді мали 
8 і 2 рочки, а донечки ще й не було.

Раніше на обійсті господарку порала. 
Тепер, каже, одні кури й залишились. Бо 
сили вже не ті, та й навіщо самій? Довги-
ми зимовими вечорами і днинами, як за-
сніжить, снує-тче 
її пам`ять прядиво 
з нитки споминів. 
І – мрій. У нашої 
співбесідниці – 
напрочуд чутлива 
й тонка душа. А 
ще – якась осо-
блива, вроджена 
інтелігентність. 
П о з а м и н у л о ї 
зими, зізнається, 
почала ...малюва-
ти. То не просто 
її розрада, а роз-

мова, спілкування з прожитим-відчутим 
натепер відтинком долі. І – погляд у за-
втра: яке воно? Пані Анна – оптимістка: в 
її малюнках всі ми – більш ідеальні, аніж є 
насправді. В цьому, мабуть, і казковість.

Захоплено переглядаємо альбоми. Ма-
люнки надто схожі на дитячі своєю безпо-
середністю. І кожен неодмінно має сюжет. 
Ось її світлиця: образи Ісуса Христа й 
Богородиці, вікно. Ось вималювані давні 
селянські хати під солом`яними стріхами. 
Ось у хаті печуть хліб – задіяна ціла ро-
дина. Ще одна сільська картинка – зби-
рають молоко на вулиці. Дівчата гуляють з 
парубками – всі в українських строях: ви-
шиванки, червоні чобітки. Козак Монька – 
персонаж з її дитинства. Діти в садочку – і 
янголи над ними. Знову минувшина: від-
білюють полотно з конопель. Валькують 
хату. Сінокіс, жнива. Духовна тема: церква, 
причастя, освячення віночків на Пресвятої 
Євхаристії. Празник в селі. А ось – через 
села українські ішла Божа Мати. 2014-й 
рік: революція Гідності в Києві. Кам`янець-
Подільська фортеця. І – війна: те, що нині 
болить всім нам особливим болем.

Малює народна художниця спочатку 
кульковою ручкою, немов творить ескіз, а 

потому насичує кольоровими олівцями. Їх 
бабусі регулярно привозять онуки, схва-
люють її захоплення і з цікавістю розгля-
дають, відзнимковують собі на мобільні.

– Колись, за Польщі, шматка поля не 
стояло дурно, а тепер скільки землі «гу-
ляє», – скрушно ділиться наболілим ста-
ренька. І додає, що нинішній рівень життя 
українців не порівняти з колишнім. При-
міром, хто чаї в магазині купував? З ли-
пового цвіту, гілочок вишні заварювали. – 
Тепер одна біда, що молодим працювати 
ніде, – підсумовує.

Вона – одна із сільських довгожителів. 
Одна, та не єдина – десятеро в Палашівці 
таких. Сільський голова Нестор Слобо-
дян, з котрим ми завізитували до Анни 
Григорівни, означує їх совістю українсько-
го села. І лучиться з нами в твердженні: 
ще й обереги роду.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

6 серпня. Тривалість дня – 15.02. Схід – 05.33. Захід – 20.34. Іменини святкують Борис, Гліб
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Організаторами фестивалю з польської 
сторони стало Міністерство культури та 
національної спадщини Республіки Поль-
ща, а української – Міністерство культури 
нашої держави. Чортківщина, за словами 
п. Галини, отримала запрощення особис-
то від Голови об`єднання лемків у Польщі, 
заступника Голови світової федерації лем-
ківських українських об`єднань й водночас 
голови оргкомітету 32-ї Лемківської ватри 
Штефана Гладека. І це – особливе визна-
ння нашого краю: адже з України було 
представлено лише 8 колективів, а ще – 
три рок-гурти (в тім числі тернопільська 
рок-фолькгрупа «Los Colorados») та троє 
солістів з Тернополя. І поміж усім тим роз-

маїттям яскравою зірочкою сяяв дитячий 
зразковий ансамбль танцю «Галицькі візе-
рунки» з Чорткова під орудою хореографа 
Ольги Дембіцької. До слова, наш колектив 
виступав у міжнародному блоці зі Словач-
чиною, Хорватією, Сербією, Польщею. 

Очільниця культуральної родини району 
зазначає: попри здобуте звання наш тан-
цювальний не підтримувався матеріально, 
зокрема й у плані поїздки на Лемківську 
ватру. То все – виключно заслуга батьків 
танцівників, котрі повністю проплатили 
й відкриття віз, і витрати на транспортні 
послуги, й інше. Коштом батьків пошито 
взуття, костюми до кожного танцю зо-
крема. А показували «Галицькі візерунки» 

їх аж п`ять, розпочавши з хореографічної 
композиції «Не шуми, калинонько». 

– Цьогорічна Лемківська ватра проходи-
ла під піднятими прапорами ЄС, Польщі та 
України, – розповідає Галина Зіновіївна. 
– Відчувався особливий щем підтримки 
нашого народу в нелегкий час протисто-
янь і воєнних дій на сході: адже лемки – 
згорьована етнічна гілка, котра на власній 
долі рясно зазнала поневірянь. Першого 
ж дня фестивалю відбувся реквієм пам`яті 
Героїв Небесної сотні та загиблих на схо-
ді України. Коли линула давня лемківська 
пісня-реквієм «Гей, плине кача по Тисині», 
в небо, зрошена слізьми, злетіла сотня 
ліхтариків зі свічками. Не забули країни 
світу й про нашого Великого Пророка: 
окремий блок у п`ятницю присвячувався 
200-літтю Тараса Шевченка.

А в суботу на урочистій академії були 
присутні консули представлених на ватрі 
держав. Розпочав академію молитвою за 
Героїв, полеглих за волю й незалежність 
України, Горлицький православний єпис-
коп Петро Мартинюк. Її підтримали при-
сутні священики різних конфесій та чис-
ленні гості. Загалом прослідковувалось 
чимало патріотичних моментів.

– Під час нашого виступу тривав збір 
коштів на військову амуніцію вояків україн-
ського війська, зокрема бронежилети, – де-
талізує п. Чайківська. – До присутніх звер-
нувся очільник Євромайдану з Варшави. 
Збірки, що надійшли в цих рамках, переда-

ні окремим батальйонам, котрі попередньо 
заявили про свою потребу на їх сайті. 

Наш начальник відділу культури, туризму, 
національностей та релігій мала на меті не 
лише відстежити виступ чортківських тан-
цівників чи спостерігати плин фестивалю, 
а й поцікавитися функціонуванням там-
тешньої інфраструктури, соціальної сфери, 
фінансування культуральної галузі. Прина-
гідно й побувала з чортківцями у двох му-
зеях – ім. професора Володимира Кунзи та 
музеї двору Карвацянів. Діти зацікавилися 
портретами з дроту. Цікаво, що в музеї 
функціонує бар з безалкогольними напо-
ями, кінозалом, і це гармонійно поєднуєть-
ся. Побували чортківці і в костелі, відвіда-
ли у м. Горлиці тамтешню книгозбірню – з 
Інтернет-центром, електронним каталогом, 
а ще – спортивний комплекс, басейн. Очіль-
ниця галузі культури нашого району зазна-
йомилася зі старостою Лемківської ватри 
Петром Чухтою та заступником бургомістра 
Тадеєм Ганичем, а також старостою м. Гор-
лиці Мирославом Вендрисовичем, котрі за-
певнили, що готові до подальшої співпраці: 
обміну досвідом, творчими колективами 
тощо. Та це все залежить вже від нашої сто-
рони – органів виконавчої влади та підпи-
сання відповідної угоди з поляками. Орга-
нізаторам фестивалю та єпископові, котрий 
уділив нашій делегації Боже благословення 
на виступ і подальшу долю, вдаровано су-
веніри від Чортківського району.

Записала Анна БЛАЖЕНКО

Обереги роду

там мальви прихилили казку
рожеві, білі, яскраво-червоні, жовто-гарячі – вони тягнуться одразу за огорожею ген аж до стріхи. 

Принадливий милою зворушливістю та умиротвореністю будиночок одразу побіля школи 
немов замислився-заглибився в давні спомини.

Мости єднання

«то є та єдина – під небом 
твоя земля»

За словами очевидців, ці слова жагуче, як гасло, линуть щороку 
з уст учасників Лемківської ватри у польському м. Ждиня. 

Потверджує це й начальник відділу культури, туризму, національностей 
та релігій Чортківської рДА Галина Чайківська, котра й очолила делегацію 
району на останній в часі, 32-й ватрі, що тривала упродовж 18-20 липня.
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7 серпня. Тривалість дня – 14.58. Схід – 05.34. Захід – 20.32. Іменини святкують Олег, Анна, Давид

5 серпня, вівторок 6 серпня, середа 7 серпня, 4 серпня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30 Новини 
06.25 Невiдоме про вiдомих 
07.25 Вiд першої особи 
07.40, 23.30 На слуху 
08.25 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 19.00 Про головне 
10.30 Перша шпальта 
11.00, 17.35 Щоденник 
ДПКЄ-2014 
11.15, 05.00 Т/с 
“МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 2 с.(1) 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.10 Як це? 
14.35 Як ваше здоров’я? 
15.35 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Х/ф “Днi лева” 
17.55 Euronews 
19.45 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Слово про 
загибель Руської землi” 
20.25 Д/с “Контингент. 
Вiйна у В’єтнамi” (ф 2) 
21.40 Д/ц “Схiд” Ф.7 
“Ельшан” 
21.45 Д/ф “Свiт очима Анiш 
Капур” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 “Шiсть кадрiв” 
06.45 Х/ф “Любов земна” (1) 
08.45, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
11.00 “Маша i ведмiдь” 
11.25 “Iлюзiя безпеки.” 
12.30, 21.00 Т/с “Гюльчатай 
- 2. Заради любовi” (1) 
14.35, 15.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
16.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” (1) 
20.30 “Секретнi матерiали” 
23.00 Т/с “Цiкава Варвара” (2) 
00.10 Х/ф “Iскри з очей” (1) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.40 Т/с “Береги 
моєї мрiї” 
11.55, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.10 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.20 “Судовi справи” 
15.15 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.30 Т/с “Точка кипiння” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Диявол з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
08.00 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма “У 
пошуках нових вражень” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 

“Гал-клiп” 
12.40 Файне місто Тернопіль. 
Місто любові і весни 
13.05, 02.30 Концерт 
Л.Корженевського 
14.00 Х/ф “Екстремальне 
побачення” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Космiчний дозор” (2) 

ICTV
06.25 Т/с “Таксi” 
06.50, 13.30 Т/с “Самотнiй 
вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.10 Сiм чудес України 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.50 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. 
Менти-6” 
11.45 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.30 Т/с 
“Полювання на iзюбра” 
18.45, 22.05 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Лiтєйний” 
22.25 Х/ф “Небезпечна 
гастроль” (2) 
00.15 Т/с “Революцiя” 

СТБ
06.10, 16.00 “Все буде добре!” 
07.55, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.15 “Зiркове життя. 
Особливо небезпечнi кумири” 
10.10 Х/ф “Оксамитовi ручки”(1) 
12.05, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.00 “Зваженi та щасливi - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”(1) 
22.35 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.35 М/с “Котопес” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Моя кохана вiдьма” 
09.05, 22.00 Т/с “Останнiй з 
Магикян” 
10.10, 19.00 Т/с “Воронiни” 
16.40 Серця трьох 
18.05 Т/с “До смертi красива” 
23.00 Т/с “Щасливi разом” 

ТРК “УКРАїНА”
05.15, 18.00 Т/с “Три зiрки” (1) 
06.00 Срiбний апельсин 
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Чорне золото” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Не жiноча 
справа” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет” (2) 

2+2
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.35 Х/ф “Наказано взяти 
живим” (1) 
11.25 Х/ф “Викрадення 
“Савойи” (1) 
13.40 Д/п “Акули” 
14.40 Д/п “Вронтовий 
бомбардувальник Мiг-29”. 
Перша серiя 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв-5” (1) 
20.55 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. 3-й 
вiдбiрочний раунд. 
“Копенгаген” - “Днiпро” 
23.00 “Профутбол онлайн” 
00.00 Т/с “Цiлком таємно” 
(2) 
01.00 Х/ф “Пригоди 
мушкетерiв” (2) 
02.20 Х/ф “Чорна Рада”. 
Друга серiя (1) 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30 Новини 
06.25 Невiдоме про вiдомих 
07.25 Ера будiвництва 
07.30 Вiд першої особи 
07.45, 23.30 На слуху 
08.25 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 19.00 Про головне 
10.30 Д/ф “Iван Терещенко. 
Колекцiонер справ 
благодiйних” 
11.00, 17.35 Щоденник 
ДПКЄ-2014 
11.15 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 3 с.(1) 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.10 Околиця 
14.35 Надвечiр’я 
15.35 Брифiнг Кабмiну України 
15.45 Х/ф “Днi лева” 
17.55 Euronews 
19.45 З перших вуст 
20.00 Схеми 
20.30 Д/с “Контингент. 
Вiйна у В’єтнамi” (ф 3) 
21.40 Д/ц “Схiд” Ф.8 “День 
Народження” 
21.50 Д/ф “Кейп-Код. Пора 
журавлини” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.00 “Шiсть кадрiв” 
06.45 Х/ф “Душа” (1) 
08.45, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
11.00 “Маша i ведмiдь” (1) 
11.25 “Iлюзiя безпеки.” 
12.30, 21.00 Т/с “Гюльчатай 
- 2. Заради любовi” (1) 
14.35, 15.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
16.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” (1) 
20.30 “Секретнi матерiали” 
23.00 Т/с “Цiкава Варвара” (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.40 Т/с “Береги 
моєї мрiї” 
11.55, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.10 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.20 “Судовi справи” 
15.15 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.30 Т/с “Точка кипiння” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима українця” 
15.00 “Гра долi” 
15.15 “Просто неба” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.00, 17.15 “Пiснi нашого краю” 
16.15 “Полiське коло” 
16.40 “Мандри кота Фiнiка” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Iнновацiї” 
21.15 “Кобзар єднає Україну” 
21.30 “Розмова без нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Диявол з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма “У 
пошуках нових вражень” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Про кiно” 
12.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
13.00 Концерт 

УТ-1
07.00, 08.00, 18.30 Новини 
07.25, 00.30 Вiд першої особи 
07.40, 23.30 На слуху 
08.25 Мультфiльм 
08.35 Кориснi поради 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
15.00 Вiкно в Америку 
15.40 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.45 Книга ua 
16.20 Т/с “Сержант Рокка” 
18.05 Euronews 
18.15 Час-Ч 
19.00 Про головне 
19.45 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Кофi Аннан. 
Вiдкладена мрiя” 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
21.40 Д/ц “Схiд” Ф.5 “Пастор” 
21.45 Д/ф “Долина в’язниць. 
Тюремна iндустрiя” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 “Шiсть кадрiв” 
06.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь” (1) 
08.45, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
11.00 “Мiняю жiнку - 7” 
12.20 Х/ф “Найкращий друг 
сiм’ї” (1) 
16.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” (1) 
20.30 “Секретнi матерiали” 
21.00 Т/с “Гюльчатай - 2. 
Заради любовi” (1) 
23.05 Т/с “Цiкава Варвара” (2) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з IНТЕРом” 
09.10 Х/ф “Тариф 
“Щаслива родина” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.15 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.20 “Судовi справи” 
15.25 “Сiмейний суд” 
16.15 “Жди меня” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Береги моєї мрiї” 
23.30 Т/с “Точка кипiння” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Диявол з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Файне місто Тернопіль. 
Місто любові і весни 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
12.40 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф “Моя 
мама-шпигунка” 
17.00 Програма “У пошуках 
нових вражень” 
17.30 Музична програма 

“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.30 Знай наших 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Клан бiлого 
лотосу” 

ICTV
06.15 Факти 
06.20 Свiтанок 
07.20, 08.15, 19.20 
Надзвичайнi новини 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Х/ф “На грi” 
12.00, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.20 Т/с 
“Полювання на iзюбра” 
17.00 Х/ф “На грi-2. Новий 
рiвень” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Дiстало! 
21.15 Свобода слова 
00.05 Х/ф “Про що 
розмовляють чоловiки?” (2) 

СТБ
05.20 “У пошуках iстини. 
Сiдней Рейлi: сiмейна 
драма агента “007” 
06.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.55, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
08.55 “Зiркове життя. У 
шлюбi зi звiром” (1) 
09.55, 00.30 Х/ф “Дами 
запрошують кавалерiв” (1) 
11.15 Х/ф “Не пiдганяй 
кохання” (1) 
13.20, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.20 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Рiвняння 
любовi” (1) 
22.35 “Вагiтна у 16” 
23.35 “Доньки-матерi” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” 
07.45 Т/с “Смугасте щастя” 
10.55 Х/ф “Мiстер нянька” 
12.45 Х/ф “Утiкач” 
15.10 Х/ф “Скеля” 
18.00, 01.00 Репортер 
18.05 Т/с “До смертi 
красива” 
19.00 Т/с “Воронiни” 
22.00 Т/с “Останнiй з 
Магикян” 
23.00 Т/с “Щасливi разом” 
01.05 Х/ф “Великi 
неприємностi” 

ТРК “УКРАїНА”
05.30, 18.00 Т/с “Три зiрки” (1) 
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.15 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15 Т/с “Не вiдпускай 
мене” (1) 
14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Не жiноча 
справа” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Хеллбой II: 
Золота армiя” (2) 

2+2
08.30 Д/п “Знищенi за мить” 
10.30 Д/п “Протистояння 
тварин” 
11.30 Д/п “Сто один пес” 
12.30 Д/п “Зброя майбутнього” 
13.30 Д/п “Надзвичайнi вiйни” 
14.30 Т/с “В’язниця 
особливого призначення” (1) 
18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5” (1) 
21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00 “Люстратор 7.62” 
22.05 Х/ф “Iнферно” (2) 
00.00 Х/ф “Довiчно” (2) 
01.30 Х/ф “Ворог 
держави №1” (2) 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 
Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.30, 00.30 Вiд першої 
особи 
07.45, 23.30 На слуху 
08.25 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 19.00 Про головне 
10.30, 19.45 З перших вуст 
10.35 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.15 Т/с “МонтеКрiсто” 92 
с. (1) 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 1 с. (1) 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.15 Хочу бути 
14.35 Українського роду 
14.50 Д/ф “Сiль iнкiв” 
15.45 Брифiнг Кабмiну 
України 
16.00 Т/с “Сержант Рокка” 
17.55 Euronews 
20.00 Д/ф “Мисливцi на 
мамонтiв” 
20.25 Д/с “Контингент. 
Вiйна у В’єтнамi” (ф 1) 
21.40 Д/ц “Схiд” Ф.6 
“Розвiдка” 
21.50 Д/ф “Пол Смiт. 
Дизайнер та джентельмен” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.40 Х/ф “Свiй серед чужих, 
чужий серед своїх” (1) 
08.45, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
11.00 “Маша i ведмiдь” (1) 
11.25 “Iлюзiя безпеки.” 
12.30, 21.00 Т/с “Гюльчатай 
- 2. Заради любовi” (1) 
14.35, 15.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
16.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” (1) 
20.30 “Секретнi матерiали” 
23.00 Т/с “Цiкава Варвара” (2) 
00.10 Х/ф “Вид на 
вбивство” (1) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.40 Т/с “Береги 
моєї мрiї” 
11.55, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.10 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.20 “Судовi справи” 
15.15 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.30 Т/с “Точка кипiння” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Диявол з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Сiльський 
календар” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Файне місто Тернопіль. 
Місто любові і весни  
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Гидке каченя” 
17.00 Програма “У пошуках 
нових вражень” 
17.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
20.30 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
21.30 Програма “Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф “Повстанець” (2) 

ICTV
08.15 Свобода слова 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с “Убивча сила” 
11.50 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с “Самотнiй вовк” 
14.25, 16.20 Т/с 
“Полювання на iзюбра” 
16.55 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-6” 
18.45, 22.05 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Лiтєйний” 
22.25 Х/ф “Блекджек” (2) 
00.35 Т/с “Революцiя” 

СТБ
06.10, 16.00 “Все буде добре!” 
08.00, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.15 “Зiркове життя. 
Недолюбленi дiти” 
10.15 Х/ф “Московськi 
сутiнки”(2) 
12.05, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.00 “Зваженi та щасливi - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”(1) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” 
09.10, 22.00 Т/с “Останнiй з 
Магикян” 
10.10, 23.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
16.50 Серця трьох 
18.05 Т/с “До смертi 
красива” 
19.00 Т/с “Воронiни” 
01.05 Х/ф “Я люблю 
неприємностi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
05.15, 18.00 Т/с “Три 
зiрки” (1) 
06.00 Срiбний 
апельсин 
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Чорне 
золото” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Не жiноча 
справа” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Слiдчий 
комiтет” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.10 “Обережно, 
модерн!” 
06.35 Х/ф “Iз життя 
начальника карного 
розшуку” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 
7.62” 
09.35 Т/с “Хиромант-2” (1) 
16.30, 19.00 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв-5” (1) 
22.05 Т/с “Цiлком 
таємно” (2) 
01.05 Х/ф “Фортеця” (2) 
02.40 Х/ф “Чорна Рада”. 
Перша серiя (1) 
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УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 
Новини 
07.25 Вiд першої особи 
07.40, 00.30 На слуху 
08.25 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 19.00 Про головне 
10.30 Схеми 
11.00, 17.45 Щоденник 
ДПКЄ-2014 
11.15 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 4 с. (1) 
13.15 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.10 Театральнi сезони 
14.45 Вiра. Надiя. Любов 
15.40 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.55 Х/ф “Днi лева” 
18.05 Euronews 
19.45 З перших вуст 
19.55 Д/с “Контингент. 
Вiйна у В’єтнамi” (ф 4) 
20.20 Д/с “Контингент. 
Вiйна у В’єтнамi” (ф 5) 
21.25 Шустер LIVE 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 “Шiсть кадрiв” 
06.45 Х/ф “Єдина” (1) 
08.45, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” (1) 
11.00 “Маша i ведмiдь” (1) 
11.25 “Iлюзiя безпеки.” 
12.30 Т/с “Гюльчатай - 2. 
Заради любовi” (1) 
14.35, 15.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 2” 
16.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” (1) 
20.30 “Вечiрнiй Київ” 
22.25 “Свiтське життя” 
23.30 Х/ф “Потяг до Юми” (1) 

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з IНТЕРом” 
09.10 Т/с “Береги моєї мрiї” 
11.55, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.10, 03.40 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.20 “Судовi справи” 
15.15 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00, 04.20 “Подробицi” 
20.40 Х/ф “Два Ивани” 
00.35 Х/ф “Злочинна 
пристрасть” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.00, 20.20 “Пiснi нашого краю” 
16.15 “Диволяндiя” 
16.40 “Вухатi та хвостатi” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слово має 
народний депутат” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Диявол з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
07.35 Програма “Золоте 
стремено” 

08.00 Культура i мистецтво 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “У 
пошуках нових вражень” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма “Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Бруно” 
17.00 Файне місто Тернопіль. 
Місто любові і весни 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
21.30 Програма “Духовнi роздуми” 
22.35 Х/ф “Останнi герої” (2) 

ICTV
06.25 Т/с “Таксi” 
06.50 Т/с “Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.10 Сiм чудес України 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 16.45 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. 
Менти-6” 
11.45 Дiстало! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.20 Т/с 
“Полювання на iзюбра” 
18.45, 22.10 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Лiтєйний” 
22.30 Х/ф “Ув’язнений” (2) 
00.15 Т/с “Революцiя” 

СТБ
08.15, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.20 Х/ф “Ми 
одружимося, в крайньому 
випадку зiдзвонимося”(1) 
11.10 Х/ф “Непiддатливi”(1) 
12.45 Х/ф “Велика 
перерва”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.05 Х/ф “Iван 
Васильович змiнює 
професiю”(1) 
22.35 Х/ф “Дiвчата”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Моя кохана вiдьма” 
09.05 Т/с “Останнiй з Магикян” 
10.10, 19.00 Т/с “Воронiни” 
16.45 Серця трьох 
18.05 Т/с “До смертi красива” 
22.00 Х/ф “На море” 
00.05 Х/ф “Новорiчний шлюб” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
06.45 Срiбний апельсин 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10, 
21.00 Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Чорне золото” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Три зiрки” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет” (2) 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 7.62” 
09.35 Х/ф “Кольє Шарлотти” (1) 
14.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
16.25 “Облом UA. Новий сезон” 
19.00 Х/ф “Заборона на 
кохання” (2) 
22.05 Х/ф “Розвiдка боєм” (2) 
00.10 Х/ф “Полiт довжиною 
у життя” (2) 
02.00 Х/ф “Богдан-Зиновiй 
Хмельницький” (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.25 На слуху 
06.50 Вiд першої особи 
07.35 Д/ф “Антарктида” 
08.05 Шустер LIVE 
11.00, 17.35 Щоденник 
ДПКЄ-2014 
11.15 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 5 с.(1) 
13.05 Хочу бути 
13.30 М/с “Сандокан” 
14.10 Околиця 
14.40 Українського роду 
14.55 Х/ф “Маєток на 
продаж” (1) 
16.45 В гостях у Д.Гордона. 
В.Борзов ч.1 
17.55 Книга ua 
18.40 Т/с “Сержант Рокка” 
20.20 Пiдсумки дня 
21.00 Нацiональний 
вiдбiр на Мiжнародний 
дитячий пiсенний конкурс 
Євробачення 2014. ФIНАЛ 
23.45 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
00.15 Х/ф “Бiлявка за рогом” 
 

1+1
06.05 “Шiсть кадрiв” 
07.00, 19.30 ТСН
08.00, 08.25 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.05 “Маша i ведмiдь” (1) 
10.30 Х/ф “Три напiвграцiї” (1) 
14.25 “Вечiрнiй Київ” 
16.25, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.25 Х/ф “5 днiв у серпнi” 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 “Городок” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Афоня” 
11.55 Х/ф “Два Ивани” 
15.45 “Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2013” 
18.05, 20.35 Т/с “Доярка з 
Хацапетiвки 3” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Х/ф “Я залишаюсь” 
00.45 Х/ф “За тобою” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “Василь 
Сухомлинський-дiтям” 
17.00, 19.00 “Панорама подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 Д/ф “Сходи до неба” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Собака-привид” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма “Золоте 
стремено” 
10.00 Культура i мистецтво 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 Х/ф “Крихiтка 

Джиммi” 
14.00 Файне місто Тернопіль. 
Місто любові і весни 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф “Хлопчиська є 
хлопчиська” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 “SKINGS”.Концерт у 
Тернополi 
21.30 Х/ф “Останнiй 
мисливець” 
23.40 Час-Тайм 
00.00 Х/ф “Всi справжнi 
дiвчата” (2) 

ICTV
06.30 М/ф “Скубi Ду i 
Легенда про вампiра” 
07.45 Зiрка YouTube 
09.00 Дача 
09.25, 13.00, 20.10 Т/с 
“Полювання на iзюбра” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
23.05 Х/ф “Солдати удачi” (2) 

СТБ
08.00 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.20 “Хата на тата” 
12.15 Х/ф “Iван Васильович 
змiнює професiю” (1) 
14.10 Х/ф “Дiвчата” (1) 
16.05 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
18.00 Х/ф “Була тобi 
кохана”(1) 
21.55 “Вагiтна у 16” 
22.55 “Доньки-матерi” 
23.50 “Давай поговоримо 
про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.20 М/с “Пiнгвiни з 
Мадагаскару” 
11.35 Х/ф “На море” 
13.40 Т/с “Смугасте щастя” 
17.50 Т/с “Воронiни” 
18.40 Х/ф “Навколо свiту 
за 80 днiв” 
20.40 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 
22.55 Х/ф “Сiм життiв” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00, 02.50 Подiї 
07.10, 09.15 Т/с “Iнтерни” (1) 
10.10 Один за сто годин 
11.15 Х/ф “Волошки для 
Василини” (1) 
13.15 Х/ф “Шлях до серця 
чоловiка” (1) 
15.15 Т/с “Умови контракту” (1) 
19.30 Футбол. ЧУ. “Шахтар” 
- “Металiст” 
21.20 Х/ф “Убити двiчi” (1) 
01.15, 03.55 Т/с “Слiдчий 
комiтет” (2) 
03.30 Щиросерде 
зiзнання 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.35 “ДжеДАI. Воїни 
дорiг” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.35 “Облом UA. 
Новий сезон” 
11.00 Т/с “Котовський” (1) 
19.20 Футбол. ЧУ. 2 Тур. 
“Динамо” - “Олiмпiк” 
21.30 Х/ф “12 раундiв” (2) 
23.40 Х/ф “Вiдплата” (2) 
01.35 Х/ф “Два нулi” (2) 
03.00 Х/ф “Хiппiнiада або 
материк кохання” (1) 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.25 Як це? 
09.45 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Д/ф “Модест 
Мусоргський. Картинки з 
виставки” 
11.15 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 6 с.(1) 
13.05 Школа Мерi Поппiнс 
13.25 М/с “Сандокан” 
15.20 Д/ф “Долина в’язниць 
Тюремна iндустрiя” 
16.30 Д/ф “Слово про 
загибель Руської землi” 
17.00 Театральнi сезони 
17.35 В гостях у Д.Гордона. 
В.Борзов ч.2 
18.45 Т/с “Сержант Рокка” 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Дреди епохи 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Х/ф “Вперше 
замiжня” 

1+1
07.00 “Велика iлюзiя” 
07.35 Мультфiльм (1) 
08.00, 08.25 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.10, 19.30 ТСН
11.00 “Свiт навиворiт - 3: 
Танзанiя, Ефiопiя” 
12.15 “Маша i ведмiдь” (1) 
14.00 Х/ф “Доктор Дулiттл - 3” (1) 
15.55 “Мiняю жiнку” 
17.25 “Розсмiши комiка - 5” 
18.25 “Українськi сенсацiї” 
20.30 Х/ф “Береги” 
00.30 Х/ф “Любов 
приходить не сама” (1) 

ІНТЕР
09.00 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00, 00.30 Т/с “Злочин за 
спадком” 
15.45 Х/ф “Бiдна Liz” 
17.45, 21.00 Т/с “Доярка з 
Хацапетiвки 3” 
20.00 “Подробицi” 
22.20 Х/ф “Навмисно не 
придумаєш” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.15 Телефiльм “Все 
можуть королi” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Пiсень розмай” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма “Справжня цiна” 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 

12.00 Х/ф “Хлопчиська є 
хлопчиська” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
15.00 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
16.00 Програма “Формула здоров’я” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Лiкарська справа в Українi 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.40 Файне місто Тернопіль. 
Місто любові і весни 
20.00 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Рятувальний 
модуль” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.05 Анекдоти по-українськи 
07.55 Зiрка YouTube 
09.05 Дивитись усiм! 
11.00, 13.05 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф “Анаконда” 
21.00 Х/ф “Анаконда-2. 
Полювання за проклятою 
орхiдеєю” (2) 
22.50 Х/ф “Анаконда-3. 
Цiна експерименту” (2) 
00.40 Х/ф “Анаконда-4. 
Кривавий слiд” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.05 “Караоке на Майданi” 
11.00 Х/ф “Рiвняння 
любовi”(1) 
15.05 Х/ф “Була тобi 
кохана” (1) 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.35 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
21.05 Х/ф 
“Домоправитель” (1) 
22.55 Х/ф “Посмiхнись, 
коли зiрки плачуть” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10, 00.45 Х/ф “Плем’я 
Криппендорфа” 
10.05 Х/ф “Новорiчний шлюб” 
12.05 Файна Украйна 
14.05 Х/ф “Навколо свiту 
за 80 днiв” 
16.40 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
18.40 Х/ф “Бiблiотекар” 
20.40 Х/ф “Бiблiотекар 2” 
22.40 Х/ф “Бiблiотекар 3” 

ТРК “УКРАїНА”
06.50, 19.00 Подiї 
07.30 Т/с “Не жiноча 
справа” (1) 
16.10, 20.00 Т/с “Умови 
контракту” (1) 
22.00, 23.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
23.30 Великий футбол 

2+2
09.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
10.05 “Облом UA. Новий 
сезон” 
10.40 Жiночий 
американський футбол 
12.00 “Бушидо” 
15.00 Х/ф “Катастрофа на 
авiалiнiї” (1) 
17.00 Х/ф “Народженний 
захищати” (1) 
19.20 ЧУ 2 Тур. Днiпро - 
Карпати 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Воїн дорiг” (2) 
01.25 Х/ф “Земля вампiрiв” 
(3) 
02.50 Х/ф “Все перемагає 
любов” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Бажання позбутися від тя-

гаря відповідальності та втек-
ти від проблем може зіграти з 
вами злий жарт. Постарайте-
ся бути скромнішими, тоді по-
гіршення матеріального ста-
новища вам не загрожує.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Щоб домогтися бажаного 

результату, вам доведеться 
пробиватися крізь пере-

шкоди. Ваша інтуїція вас не 
підведе. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

На підтримку та допомогу 
розраховувати не доведеть-
ся, так що усі проблеми, що 
нагромадилися, вам нале-
жить вирішувати самостійно.  

РАК (22.06-23.07)
Майже всі задумані плани 

будуть реалізовуватися, а ко-
лишні конфлікти благополуч-

но влагодяться. Не упускайте 
цей золотий час і максималь-
но повно використайте його. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Вам бажано бути актив-

ними та послідовними, на-
лагоджуючи нові зв’язки і 
контакти. На очі начальству 
краще не попадатися. По-
винна надійти цікава інфор-
мація, обов’язково прийміть 
її до відома.

ДІВА (24.08-23.09) 
Діліться навіть дрібними 

радощами, так ви зможете 
перетворити просто знайомих 
у гарних друзів. Якщо ви відчу-
єте приплив енергії, постарай-
теся витратити всю її на досяг-
нення вашої головної мети. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Стрімкість у діях бажано 

притримати, навіть якщо 
вам і здається, що ці якості 

можуть здорово допомогти 
вам. Прислухайтеся до інтуї-
ції, вона підкаже, як краще ді-
яти у виникаючих ситуаціях. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Якщо ви щось задумали, то 
зберіться з силами та просувай-
теся вперед, а не тупцюйте на 
місці. З іншого боку, якщо ви й без 
того багато трудилися, то достат-
ньо, не збільшуйте ваше робоче 
навантаження, займіться собою. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Покваптеся і не сидіть 

склавши руки, не тринькай-
те цей золотий час і ви ба-
гато чого встигнете. Будьте 
обережними й уважними у 
виконанні будь-якої справи. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01) 
Виявіть розумну обереж-

ність у справах бізнесу. Ба-
жано розібратися з пробле-
мами, що нагромадилися. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви можете довідатися 

багато нового про свою 
роботу, але не поспішайте 
що-небудь міняти, просто 
перечекайте. 

РИБИ (20.02-20.03) 
Варто лише трохи потру-

дитися, як цілком реальний 
світ опиниться біля ваших 
ніг. Не випробовуйте терпін-
ня навколишніх. 

Л.Корженевського 
14.00 Х/ф “Принцеса 
Карабу” 
15.25 Файне місто Тернопіль. 
Місто любові і весни 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Золоте 
стремено” 
21.30 Програма “Bon 
appetit” 
22.35 Х/ф “Секретарка” 

ICTV
05.20 Свiтанок 
06.25 Т/с “Таксi” 
06.50, 13.30 Т/с “Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45, 12.45 Факти. Ранок 
08.10 Сiм чудес України 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
09.50, 16.45 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. Менти-6” 
11.45 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.25, 16.20 Т/с 
“Полювання на iзюбра” 
15.45 Факти. День 
18.45, 22.10 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Лiтєйний” 
22.30 Х/ф “Iкар” (2) 
00.15 Т/с “Революцiя” 

СТБ
05.30, 16.00 “Все буде добре!” 
07.05, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
08.25 Х/ф “Спокута” (1) 
10.15, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
11.05 “Зваженi та щасливi - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”(1) 
22.35 “Давай поговоримо про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Моя кохана вiдьма” 
09.05, 22.00 Т/с “Останнiй з Магикян” 
10.10, 23.00 Т/с “Щасливi разом” 
16.40 Серця трьох 
18.05 Т/с “До смертi красива” 
19.00 Т/с “Воронiни” 
01.05 Х/ф “Полювання за 
дiамантами” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
05.15, 18.00 Т/с “Три зiрки” (1) 
06.00 Срiбний апельсин 
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Чорне золото” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Не жiноча 
справа” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет” (2) 

2+2
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 7.62” 
09.35 Х/ф “День командира 
дивiзiї” (1) 
11.45 Х/ф “особистої 
безпеки не гарантую” (1) 
13.40 Д/п “Космiчнi 
мандрiвники” 
14.40 Д/п “Вронтовий 
бомбардувальник Мiг-29”. 
Друга серiя 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5” (1) 
18.55 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. 3-й вiдбiрний раунд. 
“Чорноморець” - “Сплiт” 
21.00 “Профутбол онлайн” 
22.05 Т/с “Цiлком таємно” (2) 
01.05 Х/ф “Паладин” (2) 
02.30 Х/ф “Страченi 
свiтанки” (1) 
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В умовах дефіциту вільних вакансій пра-
цівники з метою працевлаштування досить 
часто погоджуються на будь-які запропо-
новані роботодавцем умови. У такому ви-
падку вони працевлаштовані нелегально, 
за виникнення будь-яких проблем стають 
повністю безправними перед роботодав-
цем, бо по відношенню до працівника не 
діють передбачені трудовим законодав-
ством державні гарантії. 

Найбільш поширеними порушеннями 
вимог трудового законодавства, що до-
пускаються роботодавцями, є ненормо-
ваний робочий день, відсутність вихідних, 
оплат «лікарняного» та відпустки, оплати 
роботи в надурочний час, святкові неро-
бочі дні, залежність розміру заробітної 
плати виключно від роботодавця, відсут-
ність записів у трудовій книжці і несплата 
єдиного соціального внеску. Працівники, 
які не захищені від незаконного звіль-
нення, не мають гарантованого права на 
безпечні та здорові умови праці. Пого-
джуючись на такі умови, вони не завжди 
розуміють, що позбавляють себе консти-
туційного захисту сьогодні й можливості 
отримання гідної пенсії в майбутньому.

Одним із заходів вжиття впливу до 
керівників, які неналежним чином нара-
ховують та виплачують заробітну плату, 
при цьому не перераховують до бюджету 
податок на доходи фізичних осіб, є діяль-
ність робочих груп та комісій. З початку 
року проведено 4 засідання робочої гру-
пи з питань легалізації заробітної плати 
та зайнятості населення, заслухано 17 ке-
рівників підприємств, де заробітна плата 
найманих працівників була меншою від 
законодавчо встановленого мінімального 
розміру та існує заборгованість по заро-
бітній платі і платежах до бюджету.

Завдяки проведенню роз’яснювальної 
роботи протягом 6 місяців з початку року 
роботодавці самостійно уклали зі свої-
ми працівниками 177 трудових догово-
рів, зареєструвавши їх через районний 
центр зайнятості, 8 осіб започаткували 
власну справу, 22 місця введено в дію 
юридичними особами району, в резуль-
таті створено 252 нових робочих місця, в 
тому числі 154 – в районі, що становить 
51 відсоток річного плану Програми за-
йнятості населення району.

Спеціалістами управління соціально-
го захисту населення впродовж січня-

червня ц. р. проведено 27 перевірок під-
приємств району, приватних підприємців 
з питань атестації робочих місць та за-
робітної плати.

Виходячи з аналізу заробітної плати 
найманих працівників на підприємствах 
району за перше півріччя ц. р., розмір се-
редньої заробітної плати становив 2368 
грн., що більше проти показника за від-
повідний період минулого року (2270,4 
грн.) на 97,6 грн. або 4,3 відсотка.

У межах наданих повноважень район-
ною робочою групою з питань легалізації 
заробітної плати проведено 24 обсте-
ження суб’єктів підприємницької діяль-
ності та виявлено одну особу, яка працю-
вала без належного укладання трудових 
відносин.

Головою районної державної адміні-
страції, членами робочої групи з питань 
легалізації заробітної плати проведено 
співбесіди з керівниками підприємств 
району, за результатами яких однією з 
обіцянок представників суб’єктів госпо-
дарювання було підвищення рівня оплати 
праці не нижче середнього районного.

Шановні наймані працівники! 
Пам’ятайте,  що підприємець зобов’яза-

ний виплачувати заробітну плату в роз-
мірі не менше мінімальної (з 1 січня 2014 
року – 1218 грн.). Крім того, роботода-
вець має зареєструвати трудовий дого-
вір, лише в такому випадку період робо-
ти по договору заноситься до трудової 
книжки, засвідчується печаткою центру 
зайнятості і відповідно зараховується до 
трудового та страхового стажу.

Суб’єктам підприємницької діяльнос-
ті теж слід пам’ятати: використання не-
легальної робочої сили, неоформлення 
трудових відносин або несвоєчасна їх 
реєстрація з найманим працівником – це 
порушення трудового законодавства, яке 
передбачає адміністративну, фінансову 
та кримінальну відповідальність.

Питання додержання мінімальних га-
рантій в оплаті праці, її легалізації і на-
далі буде на контролі влади. Попереду 
плідна робота заради поліпшення життя 
мешканців району.

Світлана ГАЩИЦ, 
заступник начальника управління 

соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Чемпіонат району. 
12-й тур

Перша група

Косів – Поділля – 1:1; Шманьківці – «Ди-
намо» Заводське – 0:3; Гор. Вигнанка – 
Звиняч – 4:2; «Калічівка» Чортків – Ягіль-
ниця – 1:3; Росохач – Біла – 0:5; Улашківці 
– Шманьківчики – 2:6.

Друга група
Зона «А». Джурин – Сосулівка – 4:0; 

Милівці – Білобожниця – 6:2; Нагірянка 
– Свидова – 2:5; Палашівка – Ридодуби 
– 1:3; Скородинці – Ромашівка – 2:2; «Мак-
симум» Чортків – Базар – 1:0; Бичківці - 
вихідний.

Зона «Б». Угринь – Пробіжна – 1:3; Тов-
стеньке – «Кристал» Заводське – 6:3; Тар-
навка – В.Чорнокінці – 1:0; Колиндяни – Га-
динківці – 0:3; Залісся – «Зоря» Товстеньке 
– 3:2; Коцюбинчики – М.Чорнокінці – 0:3.

Ліквідація тіньової зайнятості – 
першочергове завдання влади
Нелегальні наймані працівники, заборгованість із виплати заробітної плати 

та виплата заробітної плати «у конвертах» – проблема, що й досі гостро стоїть 
у нашій державі. Тому важливими та першочерговими завданнями районної 
влади, які потребують нагального вирішення і стоять на порядку денному, є 

врегулювання питання щодо легалізації доходів громадян, збільшення обсягів 
надходжень коштів до бюджету за рахунок підвищення рівня сплати податків.

Топінамбур дуже корисний людям, які 
страждають цукровим діабетом. Доказано, 
що тривале вживання топінамбура знижує 
рівень цукру в крові. Для здорових людей, 
в тому числі з групи ризику, родичів і дітей 
хворих діабетом топінамбур містить інулін, 
який є засобом профілактики цієї хвороби. 
При систематичному вживанні топінамбура 
спостерігається також покращення зору. 
Він корисний і при атеросклерозі, гіперто-
нії, ішемічній хворобі, тахікардії, при пода-
грі, сечокам’яній хворобі, циститі, туберку-
льозі, лейкозі, анемії, панкреатиті.

тОПІНамБУР кВаШЕНИЙ. Топінам-

бур, вода, сіль. 
Сирі корені топінамбура розрізати на 

дольки і викласти в скляний, емальований 
або дерев`яний посуд. Залити підсоленою 
водою (на 1 літр води – 2 ст. л. солі). Вжи-
вати квашений топінамбур можна після 
закінчення процесу бродіння. Зберігати в 
прохолодному місці.

саЛат З тОПІНамБУРа З ЯЙЦЕм. 2-3 
корені топінамбура, 1 яйце, зелень, цибу-
ля, сметана, сіль. 

Топінамбур натерти на великій терці, 
яйце зварити вкруту, дрібно нарізати, 
змішати з топінамбуром. Добавити дріб-
но нарізану зелень і цибулю, посолити за  
смаком, заправити сметаною.

ОЛаДкИ З тОПІНамБУРа І мОРкВИ. 
700 г топінамбура, 300 г моркви, 2 яйця, 
100 г муки, олія, сіль. 

Топінамбур і моркву очистити і натер-
ти на великій терці. Добавити муки, яйця, 
сіль. Все перемішати. Отриману однорід-
ну масу викладати ложкою на розігріту 
сковороду. Оладки обсмажити з двох сто-
рін на олії. Подавати можна з обезжире-
ною сметаною.

тОПІНамБУР З ГаРБУЗОм І ЛИмО-

НОм. 500 г топінамбура, 500 г гарбуза, 
1 лимон, сіль.

Топінамбур і гарбуз очистити від шкір-
ки, нарізати невеликими шматочками. Ли-
мон нарізати тонкими шматочками разом 
зі шкіркою. Все перемішати, посолити і 
тушити на слабкому вогні до готовності.

ФаРШИРОВаНИЙ тОПІНамБУР. 4 топі-
намбури, 2 цибулі, 1 яйце, 2 ст. л. олії, кріп.

Топінамбур помити, відварити цілий 10 
хв., воду злити. Цибулю дрібно порізати, 
пасерувати в олії. Яйце збити. Топінам-
бур розрізати навпіл, витягнути частину 
м`якоті, половинки викласти на змащену 
олією форму. М`якоть топінамбура зміша-
ти з цибулею, кропом і яйцем, викласти в 
половинки. Запікати в духовці при темпе-
ратурі 200 градусів приблизно 25 хв. 

І ще раз хочу нагадати, що наступні 
збори діабетиків відбудуться 15 серпня 
об 11-й год. в приміщенні Чортківського 
районного радіомовлення за адресою: 
вул. Зелена 3.

Ірина ВЕрСТА, 
заступник голови

Чортківської діабетичної асоціації

Все про опікунство
Хто може бути опікуном, піклуваль-

ником дитини, яка набуває статусу 
дитини-сироти, або дитини, позбав-
леної батьківського піклування, або 
дитини, яка має такий статус, але 
втратила опікуна

Опікуном, піклувальником признача-
ється переважно особа, яка перебуває у 
сімейних, родинних відносинах з підопіч-
ним, з урахуванням особистих стосунків 
між ними, можливості особи виконувати 
обов’язки опікуна чи піклувальника. Згід-
но зі ст. 244 Сімейного кодексу України, 
опікуном, піклувальником дитини може 
бути за її згодою повнолітня дієздатна 
особа. При призначенні дитині опікуна 
або піклувальника органом опіки та пі-
клування враховуються особисті якості 
особи, її здатність до виховання дитини, 
ставлення до неї, а також бажання самої 
дитини. Якщо на опікунство претендує 
декілька осіб, то перевага надається: 
родичам дитини (незалежно від місця 
проживання); сім’ї, в якій дитина прожи-
вала на момент виникнення питання про 
встановлення опіки (піклування).

Не може бути опікуном, піклувальни-
ком дитини особа, яка зловживає спирт-
ними напоями, наркотичними засобами, 
особа, позбавлена батьківських прав, а 
також особа, інтереси якої суперечать 
інтересам дитини.

У разі призначення опікуна, піклу-
вальника враховується бажання дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьків-
ського піклування. Бесіда з дитиною 
проводиться працівником служби у спра-
вах дітей з урахуванням її віку, обставин, 
за яких вона втратила батьківське піклу-
вання, не принижуючи гідність дитини 
та осіб, які виявили бажання взяти її під 
опіку, піклування.

Встановлення опіки, піклування
З питань встановлення опіки та піклу-

вання потрібно звертатись до органу опі-
ки та піклування за місцем проживання 
дитини або особи, яка виявила бажання 
стати опікуном, піклувальником. Рішення 
про встановлення опіки, піклування при-
ймається у місячний строк після подання 
заяви і документів до служби у справах 
дітей.

Згідно з п. 39 постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 24 вересня 2008 р. за 
№ 866, особи, в сім’ї яких влаштовують-
ся діти-сироти та діти, позбавлені бать-
ківського піклування, зобов’язані пройти 
курс навчання з проблем виховання та-
ких дітей (за винятком осіб, які бажають 
усиновити дитину) в центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Роди-
чі, в яких проживає дитина-сирота або 
дитина, позбавлена батьківського піклу-

вання, що мають намір взяти її під опіку, 
піклування, курс навчання не проходять.

Рішення про встановлення опіки, пі-
клування приймається у місячний строк 
після подання заяви і необхідних доку-
ментів.

У разі встановлення опіки, піклування 
над дитиною, яка перебуває у закладі 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, служба у спра-
вах дітей разом з адміністрацією закладу 
забезпечує передачу дитини на вихован-
ня опікуну, піклувальнику і відрахування 
її із закладу протягом 15 днів після при-
йняття рішення про встановлення опіки, 
піклування.

Документи, необхідні для встанов-
лення опіки та піклування

Особа, яка виявила бажання взяти на 
виховання в сім’ю дитину-сироту або 
дитину, позбавлену батьківського піклу-
вання, подає службі у справах дітей за 
місцем свого проживання: заяву (від по-
дружжя приймається спільна заява, під-
писана обидвома особами з подружжя); 
довідку про доходи за останні шість мі-
сяців або копію декларації про доходи, 
засвідчену в установленому порядку; 
документ, що підтверджує право влас-
ності або користування житловим примі-
щенням; копію свідоцтва про шлюб (для 
осіб, які перебувають у шлюбі); довідку 
про проходження курсу навчання з вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і рекомендацію 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді щодо включення кандидатів до 
єдиного банку даних; копію паспорта; ви-
сновок про стан здоров’я заявника, скла-
дений за відповідною формою; довідку 
від нарколога та психіатра для осіб, які 
проживають разом із заявниками; довід-
ку про наявність чи відсутність судимості 
для кожного заявника, видану органами 
внутрішніх справ за місцем проживання 
заявника; письмову згоду всіх повноліт-
ніх членів сім’ї, що проживають разом з 
особою, яка бажає взяти дитину-сироту 
або дитину, позбавлену батьківського 
піклування, під опіку, піклування, засвід-
чену нотаріально або написану власно-
ручно в присутності посадової особи, 
яка здійснює прийом документів, про що 
робиться позначка на заяві із зазначен-
ням прізвища, ім’я, по батькові, підпису 
посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у 
цьому пункті, становить дванадцять мі-
сяців з дати видачі.

Василь КОрНАК, 
начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Здоров`я

топінамбур – лікар від багатьох хвороб
Топінамбур – продукт сімейства соняшників. Вчені, дослідивши склад і харчову цінність, встановили, що в ньому 

міститься широкий набір вітамінів і мінеральних солей (солі калію, цинку, заліза, кремнію), білки, пектинові речовини, 
органічні кислоти і, що особливо цінно, рослинний аналог інсуліну – полісахарид інулін (до 17 відсотків). 

Ця інсуліноподібна речовина забезпечує утилізацію глюкози в організмі людини.

Футбол
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Регуляторна політика

квартири

земельні ділянки

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

інше

Вважати недійсними

ОДПІ інформує

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

РЕСТАВРАЦІЯ 
СТАРИх ВАНН 

Без запаху та демонтажу
Гарантія 5 років

Тел. 096-104-86-05

3-кімнатна квартира в смт Заводське 
в новозбудованному будинку. Площа – 92 
кв. м, 3-й поверх, автономне опалення, 
підвал, балкон, лоджія, 2 ванни.

Тел. 2-43-02, 099-001-39-32.

2-кімнатна квартира в новозбудова-
ному будинку в смт Заводське, 2-й поверх, 
площею 66 кв. м, є автономне опалення, 
підвал, грядка, балкон, лоджія.

Тел.: 2-47-17, 099-001-39-32.

4-кімнатна квартира у смт Заводське 
по вул. Галицькій, 4, на 3-му поверсі, за-
гальною площею 78 кв. м, житловою – 66 
кв. м. Ціна договірна. 

Тел. 096-491-79-70. 

3-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності, на 1-му поверсі; євроремонт, 
пластикові вікна, лоджія, підвал. Є лічиль-
ники, індивідуальне опалення, телефон, 
інтернет, кабельне телебачення, 2 грядки. 
Ціна договірна. 

Тел. 097-625-00-10. 

білий пісок у с. Устя Борщівського ра-
йону, 1 т – 45 грн. + доставка (без каміння 
і глини). 

Тел. 096-362-23-26. 

комерційне приміщення по вул. Сте-
пана Бандери, 45. Загальна площа – 126,3 
кв. м. Зала – 25 кв. м. 

Тел. 067-996-95-72.

на постійну роботу потрібний тор-
говий представник з власним автотран-
спортом, повний соціальний пакет.

Тел. 097-952-23-10. 

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

Тел.: 066-113-51-37, 
097-700-05-12. 

винайму в оренду бус, пікап або лег-
ковий автомобіль.

Тел.: 096-446-90-22,
098-763-75-23.

будинок у м. Чортків по вул. Пулюя, 2, без 
ремонту. Є газ, криниця, опалення, велике 
подвір`я, город 0,15 га. Ціна договірна.

Тел.: 2-05-40, 2-05-63, 
097-501-68-23, 067-945-46-55.

незавершене будівництво – котеджі в 
районі Синякового. Земля приватизована.

Тел.: 067-354-58-90, 
067-424-52-50.

будинок по вул. Граничній-Бічній, за-
гальна площа – 200 кв. м, житлова – 130 
кв. м (сутерини по всій площі, гараж з під-
вальним приміщенням). Земельна ділянка 
10 сотих. 

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

будинок у с. Горішня Вигнанка (по-
близу нової школи). Є газ, світло, вода, са-
рай, два гаражі для бусів, 18 сотих землі. 
Недорого. Земельна ділянка – 27 сотих у 
с. Горішня Вигнанка. 

Тел.: 3-33-81; 
097-280-71-32. 

будинок у м. Чортків, вул. Броварова. 
Загальна площа – 178 кв. м., 5 кімнат, кух-
ня – 23 кв. м із меблями; гараж із прибудо-
вою, криниця. 

Тел. 067-996-95-72.

будинок із господарськими спорудами  та 
літньою кухнею в с. Ридодуби. Присадиб-
на ділянка – 14 сотих. Ціна – 4500 у. о.

Тел. 067-131-37-11. 

Колектив Шульганівської ЗОШ і – іі 
ступенів висловлює щире співчуття 
директору школи Д.С.Шпортаку та його 
сім`ї з приводу важкої втрати – смерті 
його сина Миколи.

нехай добра і світла пам`ять про по-
кійного живе серед людей.

земельна ділянка, приватизована, пло-
щею 0,15 га по вул. П.Орлика (за ветлікар-
нею). Поряд всі комунікації.

Тел.: 096-490-73-46,
068-629-93-79.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 711412, 
видане в 1994 р. на ім`я: Ухач Інна Яросла-
вівна.

військовий квиток серії НК за № 6326655, ви-
даний 19 червня 1996 р. Залізничним РВК м. 
Львів на ім`я: РУщак Роман Йосипович.

закордонний паспорт серії CR за № 146818, ви-
даний 12 червня 2014 р. на ім`я: ЛазУка Лілія.

Дирекція, педагогічний, учнівський, 
батьківський колективи щиро спів-
чувають вчителю початкових класів 
Білобожницької ЗОШ і – ііі ступенів 

Любові Романівні Кастранець з приводу 
важкої втрати – смерті її матері ГЛадІЙ 
Ганни Григорівни.

Подяка
Висловлюємо щиру вдячність власни-

ку піцерії «Престо» і зміні офіціантів, яка 
обслуговувала 28 липня, у святковий 
день св. Володимира, за людяність, по-
рядність та уважність до клієнтів. Бажа-
ємо успіхів у житті і бізнесі та мирного 
неба над головою.

Сім`я Лесиків, 
с. Білобожниця

Відділ освіти Чортківської районної дер-
жавної адміністрації оголошує конкурс на 
розробку проекту з використання твердих 
видів палива для опалення приміщення 
Чортківської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів № 4 в селищі Заводське.

При визначенні переможців критеріями 
оцінювання будуть наступні:

1. Економічна ефективність впроваджу-
ваного проекту (вартість опалення повинна 
бути нижчою від вартості послуг централі-
зованого теплопостачання в районі).

2. Дотримання вимог природоохоронно-
го законодавства та законодавства з пи-
тань охорони праці.

3. Залучення позабюджетних коштів для 
встановлення та обслуговування опалю-
вальних приладів. 

Перелік документів, необхідних для 
участі у конкурсі:

– заява;
– належним чином завірена копія сві-

доцтва про державну реєстрацію суб’єкта 
підприємницької діяльності;

– належним чином завірена копія статуту;
– належним чином завірена довідка про 

включення до Єдиного державного реє-
стру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ);

– належним чином завірена копія свідо-
цтва платника податків.

Прийом документів здійснюється до 10 
серпня 2014 року за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23 (3-й поверх, кабінет 22). 
Додаткову інформацію можна отримати за 
телефоном 2-15-01.

ФРАНЦУЗЬКІ 
НАТЯжНІ СТЕЛІ 

Висока якість, доступні ціни
Тел. 068-699-48-17

Відділ освіти Чортківської райдержад-
міністрації, районний методкабінет та 
директори шкіл району висловлюють 
щирі співчуття директору Шульганів-

ської ЗОШ і – іі ст. Дмитру Степановичу 
Шпортаку з приводу трагічної смерті його 
сина.

Прийміть щирі співчуття з приводу тяжкої 
втрати. Неможливо знайти слова підтримки 
людині, котра втратила найдорожче – сина. 
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з 
Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

Відповідно до внесених у Податковий 
Кодекс змін, доходи у вигляді дивіден-
дів, виграшів, призів, процентів підля-
гають оподаткуванню. Це не стосується 
процентів у сумі, що не перевищує в рік 
сімнадцять прожиткових мінімумів для 
працездатної особи, встановлених зако-
ном на 1 січня звітного податкового року, 
процентів, дивідендів, а також виграшів 
та призів у державну грошову лотерею в 
розмірах, що не перевищує 50 мінімаль-
них заробітних плат, розмір яких вста-
новлено законом.

Оподаткування процентів, дивідендів, 
роялті та інвестиційного прибутку здій-
снюється податковим агентом під час 
кожного нарахування (виплати) за став-
кою 15 відсотків (17 %).

При перерахунку загального річного 
оподаткованого доходу для бази опо-
даткування доходів у формі процентів, 
дивідендів, роялті та інвестиційного при-
бутку застосовуються такі ставки:

– якщо база оподаткування звітного 
податкового року не перевищує 204 про-
житкових мінімуми – 15 відсотків;

– якщо база оподаткування звітного 
податкового року перевищує 204 про-
житкових мінімуми, але не перевищує 
396 прожиткових мінімумів, до суми та-
кого перевищення – 20 відсотків;

– якщо база оподаткування звітного 
податкового року перевищує 396 про-
житкових мінімумів, до суми такого пе-
ревищення – 25 відсотків.

Податковим агентом платника подат-
ку під час нарахування (виплати) на його 

користь доходів у формі процентів є осо-
ба, яка здійснює таке нарахування (ви-
плату).

Загальна сума податків, утримана 
протягом звітного податкового місяця 
з нарахованих (виплачених) процентів 
платнику податку, сплачується (перера-
ховується) таким податковим агентом до 
бюджету у строки, визначені Кодексом 
для місячного податкового періоду. Тоб-
то до 30-го числа звітного місяця.

Податковий агент, який нараховує до-
ходи у вигляді процентів, відображає у 
податковому розрахунку загальну суму 
таких нарахованих (сплачених) платнику 
податку доходів та загальну суму утри-
маного (перерахованого) з них податку.

Водночас банківська установа не здій-
снює утримання та перерахування по-
датку із суми доходу у формі процентів, 
а податок сплачується фізичною особою 
самостійно за результатами подання річ-
ної податкової декларації.

Зазначені зміни передбачено закона-
ми України від 27 березня 2014 року за 
№ 1166-VII «Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для 
економічного зростання в Україні» та від 
10 квітня 2014 року за № 1200-VII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо усунення окремих не-
узгодженостей норм законодавства».

Інформаційно-комунікаційний 
сектор  

                             Чортківської ОДПІ 

До уваги органів місцевого 
самоврядування, організацій 

та установ району!
Держпідприємництво України при по-

годженні проектів регуляторних актів ке-
рується виключно положеннями Закону 
України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської 
діяльності», стаття 21 якого визначає, 
що тривалість погодження проекту ре-
гуляторного акта не може перевищувати 
одного місяця з дня одержання проекту 
уповноваженим органом.

Водночас, у разі необхідності пого-
дження Держпідприємництвом України 
проекту регуляторного акта у коротші 
терміни, ніж визначено Законом, звер-
таємо увагу на необхідність надання в 
супровідних листах до проектів регуля-
торних актів обґрунтування необхідності 
їх термінового погодження з посиланням 
на відповідні доручення та документи.

Також необхідно звернути увагу на по-
ложення статті 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», відпо-
відно до якої кожен проект регуляторного 
акта оприлюднюється з метою одержан-
ня зауважень і пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань, а строк, 
протягом якого від них приймаються за-
уваження та пропозиції, встановлюєть-
ся розробником проекту регуляторного 
акта і не може бути меншим ніж один 
місяць та більшим ніж три місяці з дня 
оприлюднення проекту регуляторного 
акта та відповідного аналізу регулятор-

ного впливу.
Враховуючи викладене, обов’язковою 

умовою для розгляду питання про при-
скорене опрацювання проекту регу-
ляторного акта щодо його погодження 
Держпідприємництвом України, як упо-
вноваженим органом щодо реалізації 
державної регуляторної політики, є за-
кінчення строку, протягом якого від фі-
зичних та юридичних осіб, їх об’єднань 
приймалися зауваження та пропозиції 
до нього.

* * *
До уваги  су6`єктів господарювання!

Відповідно до пункту 9 статті 1 Зако-
ну України «Про державне регулювання 
видобутку, виробництва і використання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного ка-
міння та контроль за операціями з ними» 
суб’єкти господарювання, які здійснюють 
операції з дорогоцінними металами, до-
рогоцінним камінням, повинні проходити 
обов’язкову реєстрацію в Державній про-
бірній службі України.

Водночас відповідно до пункту 4 статті 
22 вищезазначеного Закону України пе-
редбачено  відповідальність за здійснен-
ня операцій з дорогоцінними металами, 
дорогоцінним камінням та виробами з 
них без відповідної реєстрації в Пробірній 
службі.

Надія ГАрНИК, 
в. о. начальника управління 

економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Оподаткування доходів фізичних 
осіб згідно з прогресивною шкалою

З 1 липня ц. р. набрали чинності зміни, які внесено до Податкового кодексу 
України в частині оподаткування податком на доходи фізичних осіб у формі 

пасивних доходів. Водночас зміни в оподаткуванні дивідендів 
набирають чинності з 1 січня 2015 р.
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П`ЯТНИЦЯ
8 серпня

Щиро вітаємо з Днем народження 
дорогенького синочка, братчика, 

люблячого внучка
Вадимчика рикалюка

із м. Чортків,
якому 30 липня виповнився 1 рочок.

Рідний 
 наш Вадимчику, 
наше ясне сонечко,
Хай добро все стукає
 у Твоє віконечко,
Хай промінчик сонця, 
мов Ангелик Божий,
Прилетить до Тебе 
  й сяде на плече,
Принесе здоров`я, 
щастя, добру долю.

Пам`ятай: ми дуже любимо Тебе.
Хай завжди для Тебе сонечко сіяє
і Твоя усмішка з личка не згасає.
Дощиком рясненьким пада з неба щастя,
Хай Тобі, синочку, все на світі вдасться.
Рости всім на радість, наше Ангелятко,
Хай з Тобою буде Матір Божа 
                           зі Своїм Дитятком,
Маленький ісусик Тебе оберігає,
Матінка Пречиста за ручки тримає,

У Своїй опіці 
                завжди Тебе має.

З любов̀ ю – мама, 
тато, братчик Ігорчик, 

бабусі, дідусь.

Засилаємо найщиріші, найтепліші 
слова привітань з нагоди 50-річчя
Василю Степановичу ГрадоВому.

То летять не роки – 
то сади Ваші квітнуть 
і квітнуть, то ідуть не 
літа – то на скроні Вам 
цвіт опада. Пестять 
землю дощі, і хліба 
знову достигли, а у 
Вашій душі вже квітує 
пора золота. А у Вас 
стільки справ, що і 
думки нема відпочити, 
а під Вашим вікном п`ятдесят розпустилось 
троянд. Вам на втіху зросли працьовиті 
та лагідні діти, вони йдуть до Вас завжди 
по мудрість життєвих порад. То летять не 
роки, то ростуть Вам на втіху внучата. То 
ідуть не літа – то на скроні Вам цвіт опада. 
Ми вклоняємось Вам і бажаєм здоров’я ба-

гато. Хай Господь береже Вас на 
довгі й щасливі літа.

З повагою – громада 
православної церкви с. косів.

2 серпня святкуватиме 
свій 80-річний ювілей

микола Павлович крайчий
з Чорткова.

Летять літа, 
 мов бистрі води,
і не вернути 
              їх назад,
А нам не віриться 
              сьогодні,
Що Вам уже –  80.
Добра і радості 
                бажаєм,
Здоров`я Вам 
               на всі літа,

Хай сонце весело Вам сяє
і квітне в серці доброта.
Хай світять Вам життєві далі,
Хай обминає Вас журба,

Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

З любов̀ ю – дружина 
Ганна, діти, внуки та 
правнуки аліна, юля, 

костя.

2 серпня святкуватиме 65-річчя 
Степан михайлович кІндЗЕрСький

зі с. Малі Чорнокінці.
Сьогодні день, 
який буває раз в житті,
Це день, коли Вам 
            65 настало.
Для Вас це, 
 може, і багато літ,
Але насправді – 
 дуже й дуже мало.
Спасибі, татусю, 
  за Ваше тепло,
За людяність Вашу, 

                                          за Ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненький, уклін до землі.
Хай Бог береже Вас 
                        ще років багато
На щастя усім нам, 
  на радість крилату,
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує 
                 многая літа.

З повагою – дружина, 
діти,  онуки.

У цей чудовий літній день парафіяни 
с. Переходи, вул. Зелена, 

щиро вітають отця 
Володимира лоГуша

з Днем Ангела.
Низький уклін Вам, 

всечесний отче, за 
невтомну сумлінну 
працю на Христовій 
ниві. Бажаємо міц-
ного здоров`я, Божих 
ласк і благословен-
ня, опіки Пресвятої 
Богородиці для Вас і 
Вашої родини. 

Господь покликав 
                                                 працювати 
Вас у Винограднику Святому, 
До Бога стежку нам вказати
Й протистояти завжди злому,

Добра, достатку зичим нині
Вам і Вашій всій родині.

Від щирого серця вітаємо із 45-річчям, 
яке вона святкувала 25 липня,

 дорогу доньку, дружину, маму 
та бабусю

Віру миколаївну Гаджалу
зі с. Росохач.

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

                                  не складається життя: 
Любов, здоров’я, щастя, дружба 
Та вічно 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.

З повагою і любов̀ ю – мама Павліна, 
чоловік андрій, донька уляна, 

зять андрій, внук Василько, 
донька оксана, зять Володя, 

внук андрійко.

Щиро вітаємо з 40-річчям
дорогу донечку, сестру, 

хресну маму
любу Іванівну чайку

зі с. Скородинці.
Злетіли птицями 
                 літа,
На крилах 
молодість забрали
і вже осінь 
         сорокова
Сьогодні на порозі 
                  стала.
Хай зачекає осінь 
           сумовита
і не вплітає 
              у волосся сивину,
Живи любов`ю нашою зігріта,
Хай кожен день дарує Тобі весну.
Ми любимо Тебе 
                 за відданість і щирість,
За теплі та розрадливі слова, 
Тож хай Господь пошле Тобі 
                           з Неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага.

З повагою до Тебе – 
мама, брат Богдан, 

братова наталя, 
племінник андрій.

З вдячністю і глибокою повагою 
дирекція, педагогічний, учнівський 

і батьківський колективи 
Білобожницької загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів здоровлять 

добру, розумну, життєрадісну, щасливу 
Людину з великої літери – 

Василя Степановича ГрадоВоГо – 
із золотим ювілеєм. 

Прийміть від нас 
  найщиріші 
            побажання, 
Яскравих квітів 
   незабутній цвіт. 
Нехай це добре, 
  щире привітання
Звучить для Вас 
ще многа-многа літ.
Нехай пісні 
        всі милозвучні 
Для Вас лунають знов і знов, 
Хай будуть 
             в серці нерозлучні 
Надія, Віра і Любов.
Щоб шлях Ваш 
            був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей 
                справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.
Щоб було все 
           гаразд в роботі.
Вона, звичайно, непроста.
Щоб було все – і “за”, і “проти”,
Як компроміс: 
          життя-буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм! 

Добра Вам зичимо сповна, 
Багато світлих днів 
              бажаєм! 
і довгі, довгії літа...

надзвичайно чуйну людину 
з відкритою душею для всіх –

Василя Степановича ГрадоВоГо, 
з невичерпною щедрістю мецената,

мудрого, добропорядного 
й справедливого керівника,

сердечно вітаємо 
з повнозерним ювілеєм.

Найщиріші вітання 
засилаємо Вам, Васи-
лю Степановичу.

Хай доля Ваша буде 
щирою до Вас та збере-
же міцне здоров‘я, дарує 
безмежне людське щас-
тя, невичерпну енергію. 
Ювілей зустріти – це не 
просто свято, то життя 
зернини, зібрані в засік, 

де були турботи, радості й печалі, смуток і 
повага всіх. Нехай незгоди обминають, а 
лиш тепло і щастя сходять на поріг, здоров`я 
Бог Вам посилає й у душі не згасне оберіг. 
Нехай життя квітує буйним цвітом, а День на-

родження приходить знов і знов, 
а доля хай дарує з кожним роком 
благословення, віру і любов.

З повагою – колективи 
амбулаторій ЗПСм сіл косів 

та Звиняч.

29 липня відсвяткував свій 50-річний 
ювілей хлібороб і господар від Бога, 

висококваліфікований спеціаліст 
своєї справи, щедрий меценат, 

директор ПАП “Дзвін”
Василь Степанович ГрадоВий.

Літа невпинно 
      пролітають,
Оглянешся, 
       а час біжить.
В щоденних 
        клопотах 
              минають
Роки, години, 
         дні та мить.
В святковий день 
      ми Вас вітаєм,
Благословляєм Вас добром,
Нехай наступна 
                   Божа днина
Сіяє радістю й теплом.
Найперше зичимо 
                     здоров`я
Щоб Бог щоденно дарував,
Щоб у Своїй опіці добрій
Щомиті, щосекунди мав.
Хай множиться удача в хаті,
Сідає радість за столом,
Хай будуть сили 
                    і завзяття,
Хай серце повниться добром,
Бажаєм Вам снаги і сили,
Щоб був щасливий 
                      кожен день,
Щоб до 100 років 
                        Ви раділи
Вітанням люблячих людей.
Хай добробут, 
          радість і достаток,
Сипляться на Вас, як яблуневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує многа літ.
З повагою і любов̀ ю – 

отець Василь і громада 
уГкЦ с. косів.

Дорогого батька, люблячого дідуся та 
прадідуся, свата

Василя андрійовича мЕлимуку
зі с. Улашківці

щиро здоровимо з 90-річчям.
То летять не роки, 
   то сади Ваші 
квітнуть 
         і плодоносять,
То ідуть не літа, 
то на скроні Вам 
          цвіт опада.
На тернистій 
 дорозі життя 
Ви стрічаєте 
    рік дев`яностий 

і дивуєтесь, наче дитя: 
«Де ж тих літ так набралось багато?».
Не в добрі та в розкошах пройшли,
А в тривогах, нестатках та бідах.
Ой, важкими роки ті були – 
         у хворобах, у злиднях, без хліба.
Працювали у поті чола 
           із дитинства свого аж донині.
Непроста Ваша доля була,
Та старались, 
               щоб лад був в родині.
А проте, Ви крізь все це пройшли 
                      із великою вірою в Бога.
Подолати, зуміти, змогти: 
        дев`яносто – це таки перемога!
Хоч на зиму звернули літа 
               й срібним інеєм скроні покриті,
Ми бажаєм Вам жити до ста

В Божій ласці на білому світі.

З повагою та любов̀ ю – 
діти, онуки, правнуки 

Владик, улянка і свати.

наступного вівторка, 5 серпня, 
розкішним доріддям загостить 

гаптований долею ювілей до хати 
колишнього довголітнього бухгалтера 

редакції «Голосу народу»
Іванни Петрівни ГЕраСимІВ.

На ниві – 
не останній ювілей.
Ще будуть літо, 
осінь, зими, весни.
Щоб в сотню літ 
тремтливих 
            сто лілей
У дружнім колі ми 
для Вас піднесли.
Назбиралася 
  мудрості скриня

і доробків від рук золотих.
А тому, Вас вітаючи нині,
Ми бажаєм покосів густих.
Щоби серце втішалося днями,
Щоб роки не збігали як мить.
А над Вашої долі полями
Нехай пісня висока дзвенить.
Щоб весна не спішила у літо,
Ну а осінь – у купіль зими.
Щоб у щасті зуміли прожити
Разом з Богом і поміж людьми

Многая та благая літа!
З повагою й пошануванням – 

«голосонародівці».


