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Виходить з 1939 року

Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

1 вересня  – День знань

Дорогі першокласники, учні і студенти, 
шановні вчителі та батьки!

Щиро вітаємо вас зі святом 1 Вересня – Днем знань!
День знань – справжнє всенародне свято мудрості, доброти і 

людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, 
адже саме з нього розпочинається незвіданий, цікавий і, водно-
час, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостій-
ного життя.

1 вересня – це мить, що живе у пам’яті кожної людини. У когось 
свято Першого дзвоника асоціюється зі шкільними роками, хтось 
пам’ятає роки навчання в університеті, а молодому вчителю, на-
певно, ніколи не забути того хвилювання, коли вперше йшов на 
свій власний урок. 

Особливі вітання тим, хто цього року йде до першого класу, 
адже це – особлива подія у вашому житті, чудовий і надзвичайно 
цікавий час, із якого розпочинається світла дорога до знань і успі-
хів. Віримо, що на цьому шляху кожен із вас зуміє розкрити свої 
здібності, таланти і чесноти, втілити мрії у життя. Переконані, що 
ваші серця завжди будуть сповнені щирої любові до рідної землі, 
а набуті знання й уміння ви вміло застосуєте на благо української 
держави. 

Шановні батьки, щиро вітаємо і вас зі святом 1-го вересня! Сьо-
годні ваші діти роблять перші самостійні кроки, та вже зовсім ско-
ро своєю працею вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та 
знання на справу розбудови незалежної держави.

З нагоди свята прийміть наші найщиріші побажання та безмеж-
ну вдячність, шановні вчителі та викладачі, за невтомну працю, 
тепло сердець, терпіння і сумлінність у виконанні такої високої мі-
сії, як виховання підростаючого покоління.

У передурочистий день бажаємо усім школярам, студентам 
на шляху до знань підкорити нові вершини, зустріти добрих і на-
дійних друзів, досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, 
наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому 
житті. Незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів і науко-
вих перемог. 

З Днем знань всіх вас. Бо ми завжди вчимося жити, вчимося 
перемагати!

День Державного Прапора України

«Синій, як море, як день – золотий, 
з неба і сонця наш прапор ясний»…

(Читайте на 6-й стор.)

Оформляєте субсидії? Тоді – 10-а стор. для вас: 
зразки заповнення заяв і декларацій

Тут може 
бути ваша 

реклама
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На часі2
Вітання Із зали засідань районної ради

Про це інформувала присутніх заступник начальника 
управління соціального захисту населення РДА С.Гащиц. 
Як відомо, з 1 травня набрала чинності постанова Кабміну, 
якою суттєво спрощено порядок призначення житлових суб-
сидій. Так, станом на 1 серпня ц. р. до районного управління 
соцзахисту звернулося 1752 сім`ї за призначенням житлових 
субсидій за спрощеним порядком, протягом минулорічно-
го опалювального сезону субсидії на ЖКП отримували ще 
614 сімей. За цими зверненнями субсидії призначено 2066 
сім`ям, що становить 87,3 відсотка від кількості заявників. 

Узявши слово, голова райдержадміністрації М.Сташків під-
креслив, що і Президент, і уряд наголошують на важливості 
цього питання, тому влада на всіх рівнях має сприяти людям 
в отриманні субсидій. Депутати Н.Бойчук і З.Баньківський 
звернули увагу присутніх на різнобої інформації щодо пере-
ліку необхідних документів на субсидії, коли по телевізору ка-
жуть одне, а на практиці виходить інше. Голова депутатської 
комісії з питань соцзахисту М.Дячок вніс пропозицію звести 
відповідальних осіб за призначення субсидій з усіх кому-
нальних служб в одне приміщення, щоб люди не добиралися 
у різні кінці міста і тратили на це свій час. Депутат В.Градовий 
озвучив на загал, щоб районна газета надрукувала зразок 
документів на призначення субсидій. Зрештою окремі з них 
знайшли відображення у рішенні з цього питання.

Далі слухалася інформація першого заступника голо-
ви райдержадміністрації В.Запухляка про стан підготовки 
соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-
зимовий період. Після її заслуховування атмосфера у залі 
дещо загострилася, оскільки депутат І.Герчак звинуватив за-
ступника голови райради Л.Хруставку, що той саботує під-
писання спільного розпорядження голів РДА і районної ради, 
внаслідок чого, з його слів, район провалив можливість пе-
реведення ряду котелень на альтернативні види палива до 
початку опалювального сезону. Більше того – вніс пропози-
цію висловити недовіру головуючому і відсторонити його від 
ведення сесійного засідання, що останній, обмотивувавши 
причини непідписання розпорядження, не проминув одразу 
поставити на голосування. Однак підтримало цю пропозицію 
лише двоє – сам ініціатор і в. о. голови райради. Тож із за-
слуханого питання було прийнято рішення в цілому, де наго-
лошувалося відповідним службам на забезпеченні освоєння 
бюджетних коштів, передбачених на підготовку закладів та 
установ району до зими.

Третім питанням у порядку денному значилася інформація 
про роботу місцевих засобів масової інформації. Оскільки на-
разі таким в районі є лише газета «Голос народу», довелося 
звітувати автору цих рядків. Наголосивши на ряді моментів 
фінансово-господарської діяльності редакції районки, висту-
паючим було загострено увагу присутніх на непривабливому 
стані редакційного приміщення, в якому також знаходиться 
і краєзнавчий музей: подекуди протікає покрівля, прогнилі 

ринви, облуплена штукатурка тощо. Своїм зовнішнім вигля-
дом воно псує загальну картину центральної частини міста. 
Тож доцільно було б у районному бюджеті закласти кошти на 
ремонт фасаду будівлі. Але це питання швидше за все адре-
суватиметься новому складу районної ради.

Після цього настала черга розгляду районних програм. 
Зокрема без обговорення було внесено зміни до районної 
програми «Ветеран» на 2015-2019 рр. і фінансування фон-
ду райради на поточний рік для надання разової грошової 
допомоги. Однак забракло кількох голосів для програми 
протидії організованій злочинності, корупції та тероризму 
на 2015-2017 рр. Навіть  з повторної спроби, коли за деякий 
час її знову поставили на голосування. Тому деякі депутати 
не приховували своє обурення вголос. Мовляв, у країні йде 
війна, а тут пошкодували якийсь десяток тисяч гривень на 
силові структури. 

Депутати також затвердили звіт про виконання бюджету за 
І півріччя ц. р. (його буде оприлюднено у наступному номері 
газети) і пропоновані зміни до райбюджету на поточний рік, 
які озвучила начальник райфінуправління Г.Ізвєкова. Без об-
говорень погодили народні обранці району фінансування за-
кладів охорони здоров`я у 2016 році, прийнявши у райбюджет 
видатки на виконання делегованих повноважень Чортківської 
міської ради у галузі медицини. Його також коротко проко-
ментував головний лікар ЦКРЛ Р.Чортківський, щоб не повто-
рилася історія, що мала місце перед нещодавньою сесією 
міської ради. Крім цього, було затверджено положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності і он-лайн 
трансляцію засідань сесій Чортківської районної ради; ухва-
лено ряд рішень щодо питання спільної власності територі-
альних громад району; затверджено технічні документації з 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що нада-
ються в оренду за межами населених пунктів на території Бі-
лівської, Колиндянської, Товстеньківської, Свидівської та Го-
рішньовигнанської сільських рад. Відтепер волевиявленням 
депутатів на Чортківщині буде створено (якщо погодять сіль-
ські ради) нові об’єкти природно-заповідного фонду, до яких 
віднесено пам`ятки природи місцевого значення «Милівська 
стінка» площею 5 га на території Милівецької сільської ради, 
«Семаківські луки» (10 га) на території Білобожницької сіль-
ської ради; ботанічні пам`ятки природи місцевого значення 
«Липа Карла Лянцкоронського» і «Липа Розвадовського» на 
території Нагірянської сільської ради, «Білопотоцький ясен» 
і «Липи Бітковича» на території с. Білий Потік Ридодубівської 
сільської ради. Попри доволі немалу кількість питань, сесія 
завершила свою роботу навіть раніше ніж було затвердже-
но регламентом. Насамкінець наводимо список відсутніх на 
черговому сесійному засіданні депутатів райради, опублі-
кувати який було ухвалено сесією на пропозицію депутата 
Т.Яблонь.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Звернення 
ради об’єднання сільськогосподарських 

товаровиробників Тернопільщини 
до керівників агропідприємств, фермерських 

господарств і всіх хліборобів краю
Наша держава відзначила 24-у річницю своєї незалежності. На 

жаль, ця історична дата позначена надскладними і трагічними 
воєнними випробуваннями для Вітчизни. Українська армія дає 
гідну відсіч російському агресору, який, терплячи військові по-
разки, вдається до нової тактики – розхитує ситуацію всередині 
країни. Тому ми сьогодні, як ніколи, повинні бути єдиними у праг-
ненні захистити свою Батьківщину, зміцнити її обороноздатність 
і побудувати міцну економіку.

Аграрії Тернопільщини цьогоріч зібрали рекордний урожай 
ранніх зернових, зробивши свій вагомий внесок у продовольчу 
безпеку держави. Сільськогосподарські підприємства і фермер-
ські господарства краю в числі тих, хто найбільше долучається 
до волонтерської підтримки українського війська. Президія ради 
об’єднання прийняла рішення про формування нової продоволь-
чої колони для бійців АТО і закликає всіх хліборобів долучитися 
до цієї патріотичної акції.

Головна політика селянина – ростити хліб, але нас не може не 
турбувати зростаюче взаємопоборювання у політичному серед-
овищі України і Тернопільщини зокрема. Складається враження, 
що дехто з політиків заради власних амбіцій немов би підігрує 
російсько-терористичним загарбникам і сепаратистським угрупу-
ванням, сіючи серед населення зневіру та депресію. Це недопус-
тимо у час фактичної війни, бо послаблює віру в перемогу.

Звертаємося до керівників агропідприємств, фермерських гос-
подарств і всіх хліборобів краю стати поруч із нашим Президен-
том у скрутну для Вітчизни годину. І своєю самовідданою працею 
зміцнювати українську державу, підтримувати національне вій-
сько та наповнювати продовольчий ринок продуктами харчуван-
ня за доступними для населення цінами.

Вставаймо, браття-українці, з’єднаймо помисли свої,
ми в рідній хаті – не чужинці, ми в рідній хаті – хазяї!
   
Члени президії ради об’єднання сільськогосподарських 

підприємств Тернопільщини: Іван Чайківський, Олег Кри-
жовачук, Антон Білик, Юрій Березовський, Йосип Гасюк, Ва-
силь Градовий, Володимир Коваль, Богдан Олійник, Микола 
Пилипів, Юрій Пудлик, Олександр Самсоненко

    
Ухвалено на засіданні 
президії ради об’єднання                    25 серпня 2015 року   

Шановні жителі міста Чорткова! Дорогі друзі!
 25 жовтня цього року, під час виборів депутатів Верхо-

вної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, район-
них, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів і старост, ви будете мати 
можливість відповідно до Закону України «Про місцеві ви-
бори» від 14 липня ц. р. за № 595-VIII обиратися або право 
обирати депутатів обласної, районної, міської рад і міського 
голову, які будуть представляти і захищати ваші інтереси в 
місцевих органах влади. 

У зв’язку з моїми намірами щодо участі в жовтневих ви-
борах і з метою розроблення першочергових реальних 
кроків для майбутніх депутатів місцевих рад і Чортківсько-
го міського голови прошу надсилати на електронну адресу 
ihor_bylytsya@ukr.net або надавати за тел. (097) 564-15-53 
інформацію про проблемні питання, які вас найбільше тур-
бують та потребують невідкладного розгляду й вирішення.

Хочу вас завірити, що мій досвід роботи в органах місце-
вого самоврядування та в Міністерстві економічного розви-
тку і торгівлі України, де я займався питаннями державної 
підтримки регіонального та місцевого розвитку (2011–2014 
рр.), а з листопада 2014-го і дотепер питаннями запобігання 
та протидії корупції, буде ефективно реалізований для ви-
рішення проблемних питань життєдіяльності чортківської 
громади.

Також хочу вас запевнити, що звернення, яке ви читаєте, 
не є передвиборним піаром, а моєю реальною пропозицією 
до співпраці та конкретних дій. Ваші пропозиції будуть ком-
петентно опрацьовані та включені до плану першочергових 
заходів на грудень 2015 року та наступного періоду роботи 
місцевої влади для вирішення їх по суті.

З повагою – Ігор БИЛИЦЯ

Сесія на грані зриву
Чи то окремі депутати напередодні старту місцевих виборів повважали, що у цій каденції для них уже все скінчено 

і тому вирішили не тратити часу на участь у, напевне, останній (за ліком 39-й) сесії райради поточного скликання 
(відбулася 21 серпня ц. р.), чи просто бавляться в політику, як це нині нерідко має місце, й свідомо пішли на зрив сесійного 

засідання (зокрема фракція ВО «Батьківщина» була відсутня практично у повному складі). Як би там не було, однак 
працівникам виконавчого апарату райради доводилося мало не силоміць утримувати народних обранців у сесійній залі, 

оскільки тільки-но один чи два її покидали, кворуму вже не було. А питання на порядку денному стояли досить-таки 
важливі, у разі неприйняття рішень з яких без заробітних плат могли опинитися працівники ряду бюджетних установ, 

без коштів на ремонт – заклади медицини, грошових виплат – учасники АТО. Однак розпочали з тематики, 
що нині теж у всіх на слуху, – призначення субсидій.

Пропозиція
Звернення Ігоря Билиці (Чортківський міський голова 2006-2010 рр.)

до жителів міста Чорткова

Депутатська  фракція «Наша Україна» – Веретик І.Й., 
Войцишин І.А., Дем’янчук С.П., Кукуляк  Ю.Г., Михайлецький 
Д.І., Мудрий І.Т., Пастущак П.А.; депутатська  фракція ВО 
«Батьківщина» – Бичко В.І., Гой Н.М., Гулей В.М., Дмитраш 
Л.Р., Задорожна Н.В., Захаревич Г.Я., Криса П.А. (мобілізо-
ваний згідно з Указом Президента), Максимлюк С.М., Миш-
кун Г.В., Пліщук Я.П., Попик І.С., Сегеда Н.Р., Рибчак Б.Т., 
Файницька О.Б., Шепета В.М., Шкробут М.П.; депутатська  
фракція  «Українська Народна Партія» – Боднар О.З., Бо-

ровський П.Я., Велиган І.Б., Книш С.І. (доброволець у зоні 
АТО), Слота М.М., Степаненко О.М.; депутатська  фракція  
ВО «Свобода» – Борсук О.Г., Завадський Б.В., Мізерота І.С., 
Наконечний В.І.; депутатська  група  «Народний Рух Украї-
ни» – Обшарська Р.В.; Народна Партія – Чайка П.М.; «Рідна 
Вітчизна» – Журба Я.Є., Чайчук О.Т.; позафракційні – Чор-
ній М.П., Анісенко М.М., Опиханий М.В., Бойчук В.М., Філяк 
Р.Ю. 

Список відсутніх депутатів на сесії Чортківської районної ради 
21 серпня ц. р., наданий її виконавчим апаратом

Шановне товариство славної Чортківщини – 
учні, студенти, вчителі та усі, хто має відношення 

до освітянської галузі!
Щиро вітаю з Днем знань – справжнім всенародним святом 

мудрості, доброти і людяності! На жаль, цьогорічне Свято знань 
потьмарене трагічними подіями на Сході нашої держави, де три-
ває кривава війна, розв’язана проросійськими сепаратистами і 
зовнішнім агресором. У числі її жертв є і випускник Джуринської 
школи І – ІІІ ступенів – Руслан Коцюк, який поклав своє життя на 
вівтар незалежності рідної країни. Наші колишні учні, батьки сьо-
годнішніх школярів захищають бажання кожного з нас жити і пра-
цювати у вільній країні, за що їм велика подяка та глибока шана.

Освітня галузь району підтримує і підтримуватиме наше укра-
їнське військо, яке нині героїчно бореться за суверенітет і тери-
торіальну цілісність, свободу і незалежність своєї Батьківщини.

Переконана, здібності й талант, високі патріотичні почуття ви-
хованців шкіл району стануть запорукою нових визначних успі-
хів, котрими пишатиметься Україна.

Висловлюю щиру подяки нашим вчителям за їхню щоденну 
напружену творчу працю, керівникам агропромислових підпри-
ємств району, органам місцевого самоврядування та виконав-
чої гілки влади за підтримку освіти в усіх її добрих починаннях. 
Вітаю і батьків наших вихованців, зичу їм терпеливості й поро-
зуміння зі своїми нащадками.

Усім бажаю міцного здоров’я, наполегливості й терпіння, му-
дрості й порозуміння, злагоди і, головне, – миру!

Слава Україні!

Щиро – начальник відділу освіти Чортківської РДА
 Ірина ГУЛЬКА

Звернення
Станьмо поруч 

з Президентом у скрутний 
для Вітчизни час
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Офіційний візит Індексація

Агрохолдинг «МРІЯ» завершив збір ранніх зернових.

Напередодні Агрохолдинг «МРІЯ» завершив збір уро-
жаю ранніх зернових культур. Всього в елеватори й зер-
носховища компанії відвантажено понад 208,2 тис. тонн 
нового врожаю.

Зокрема, на площі 62,9 тис. га намолочено 174 тис. тонн 
озимої пшениці та 748 тонн озимого ячменю, а також 33,4 
тис. тонн озимого ріпаку.

Підбиваючи підсумки жнив, операційний директор Аг-
рохолдингу «МРІЯ» Віктор Кухарчук підкреслив: «Увесь 
врожай ми зібрали власними комбайнами, без залучен-
ня додаткової збиральної техніки. Також вдало уклали 
контракти на вивіз зерна – простоїв не було, ну і наші 
елеватори добре впоралися з прийомом врожаю».

Валові збори ранніх зернових відповідають заплано-
ваним показникам. Основну ставку в «МРІЇ» зробили на 
пшеницю, добре захистивши її від хвороб (фузаріозу, сеп-
торіозу). Переважна частина зерна за якістю відповідає 
всім вимогам продовольчого. «Подекуди виникли лише 
незначні проблеми з сажкою на пшениці, але це питання 
до якості насіння – воно не було належним чином протрав-
лене, використовувалося при посіві минулого року, ще за 
попереднього керівництва. Але ми повністю переглянули 
систему захисту та протруювання насіння в бюджеті 2016 
року, тому впевнені – таких проблем більше мати не бу-
демо».

Паралельно Агрохолдинг «МРІЯ» вже проводить по-
сів озимого ріпаку й активну підготовку площ до осінньої 
посівної. Компанія продовжує закуповувати нову техніку, 
відновлюючи власний парк. Зокрема, вже придбано жатки 
для збирання соняшнику, на черзі підписання контрактів 
та отримання нових тракторів і самохідних обприскувачів.

Ігор Алексєєв під час прес-конференції щодо мети сво-
го приїзду в наш край розповів, що, власне, метою візиту 
на Тернопілля було ознайомитися з умовами та практикою 
роботи центрів надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, а також саме тут, на базі отакого центру в Чорт-
кові, мав змогу «приміряти» на себе роль консультанта, 
особисто поспілкуватися з громадянами, почути їхні думки 
та пропозиції. Отже, тезисно про цілі візиту й напрацюван-
ня задля покращення надання юридичних послуг населен-
ню депутатами Верховної Ради спільно з Міністерством 
юстиції України – з уст нардепа Ігоря Алексєєва.

– З першого липня цього року з ініціативи Уряду по всій 
Україні було відкрито 100 центрів із надання безоплатної 
правової допомоги, на Тернопільщині зокрема – три таких 
центри. Зараз ми з вами перебуваємо в одному з них. Від-
разу хочу відмітити, що, приїхавши сюди, був приємно вра-
жений умовами, створеними для ефективної діяльності 
тут спеціалістів-юристів. Нове, сучасне приміщення, світлі 
кімнати – тут можна працювати. Зауважу, що саме в цьому 
центрі працюють висококваліфіковані фахівці, особи, за-
лучені в результаті відкритого відбору, а саме адвокати, 
які працюють по вибору і мають за законом надавати пра-
вову допомогу в цивільних справах деяким категоріям не-
захищених верств населення. Споживачами даних послуг 
є пенсіонери, інваліди, ветерани війни, малозабезпечені, 
учасники АТО. 

– У цілому по країні попит на правову допомогу складає 
десь так 8 млн. запитів. 8 мільйонів українців мають право 
претендувати на безоплатну правову допомогу в цивіль-
них справах. Про які справи йдеться? Оформлення спад-
щини, земельних ділянок, виплата аліментів, договірні від-
носини – усе, будь-які питання, які виникають у людей і які 
регулюються законодавством, передбачає надання цієї 
допомоги. Окрім цих центрів, у кожній області ще є ство-
рені регіональні центри, які надають правову допомогу в 
кримінальних справах. Особисто я не знаю такої людини, 
яка б у тій чи іншій мірі не потребувала би правової допо-
моги, юридичних консультацій. От хоча б як скласти дого-
вір чи подати простий позов. Це якраз ті питання, ті теми, 
які виникають у громадян. Від початку існування цих цен-
трів спільно з керівництвом інвестицій, керівництвом регіо-
нального центру надання правової допомоги у Тернопіль-
ській області ми здійснюємо фактично без попередження 
ось такі візити, приміряємо на себе роль консультанта з 
тих питань, по яких люди звертаються, і та статистика, яка 
ведеться, однозначно свідчить, що такі центри користу-
ються попитом у населення.

– Наше завдання – максимально популяризувати такі 
центри, максимально доносити до людей, що є така допо-
мога, що сюди можна звертатися. І головне – щоб люди 
не ставилися з недовірою: мовляв, якщо безоплатно, отже, 
неякісно. Це для громадян безкоштовно. А держава  на цю 
справу з бюджету виділяє великі кошти, десятки мільйонів, 
які будуть спрямовані на оплату роботи адвокатів, забез-
печення діяльності центрів. І самі адвокати зацікавлені в 
тому, щоби надати допомогу швидко і якісно, бо тоді він 
зможе отримати нового клієнта і виплату, оскільки здій-
снюється оплата праці лише після виконання роботи. Важ-
ливо у даному випадку не кількість, а результат. Ті умови, 
які висуваються перед адвокатами, якраз і створені для 
того, щоб кожна людина отримала якісну правову допомо-
гу. По Тернопільській області ми співпрацюємо із близько 
вісімдесятьма адвокатами, які надають допомогу у кримі-
нальних справах, і шістдесятьма, котрі надають допомогу 
у цивільних та адміністративних справах. Станом на да-
ний час цієї кількості достатньо, щоб забезпечити потреби 
місцевого населення. Зараз паралельно ведеться робота 
спільно з обласною юстицією, Міністерством юстиції, де-
путатами щодо підготовки простих, зрозумілих роз`яснень 
з найбільш типових питань, з якими звертаються люди по 
усій Україні до центрів: як отримати спадщину, оформити 
земельні ділянки. Ось на такі теми тезисні роз’яснення 
буде оформлено в друкованому вигляді, їх роздаватимуть 
на вулицях, щоб люди були максимально обізнані, щоб 
максимально захистити їхні права й інтереси. Таким чином 
здійснюватиметься правова освіта населення.

– Паралельно ведеться робота вже на законодавчому 
рівні, щоб ще більше розширити межі тих незахищених 
верств населення, які могли б скористатися послугами 
центрів. Бо з якими проблемами ми стикаємося при роботі 
центрів? Наприклад, пенсіонер за законом має право на 
надання безоплатної правової допомоги, але лише тоді, 
коли розмір його пенсії не перевищує прожиткового мініму-
му. А якщо він отримує на 50-100 грн. більше, то невже це 
дозволяє говорити, що він заможна людина? Об`єктивно 
– ні, звичайно, а за законом фактично він вже не претендує 
на користування послугами центру. Звичайно, все базу-
ється на добрій волі людей, котрі тут працюють: вони не 
відмовляють в консультації жодній особі, котра сюди звер-
тається. Основна ключова теза – кожний із перелічених 

категорій має право отримати безкоштовну консультацію. 
Тому-то й проводиться робота для закріплення цієї тези, як 
я уже сказав, на законодавчому рівні.

– Друге питання, з яким я здійснюю візити по областях, 
– це питання децентралізації у сфері надання суспільних 
послуг. Про що йде мова? Отримання паспорта, в тому 
числі й закордонного, реєстрація бізнесу, приватного під-
приємця, нерухомості й ін. – понад 3 млн. людей зверта-
ються за наданням таких послуг, тому що при здійсненні 
всіх цих операцій особа користується послугами органів 
юстиції. Отже, вони є дуже затребувані. Кошти від послу-
ги йшли і поки що надходять до Держбюджету. Вже підго-
товлено законопроект спільно з Міністерством юстиції, за 
який у вересні-жовтні буде проголосовано в цілому. Наша 
концепція – щоб функції Міністерства юстиції по реєстра-
ції бізнесу, нерухомості були передані в органи місцевого 
самоврядування. Це є реальний приклад децентралізації, 
коли безпосередньо на місцях надаватимуться послуги з 
відповідним фінансуванням. В чому полягає фундамен-
тальність змін? Вносячи їх до Бюджетного кодексу, ми пе-
редбачаємо, що той суб’єкт, який надаватиме ці послуги, 
отримуватиме й прибуток у розмірі 100 відсотків. Якщо 
скоріше усі збори йшли в Держбюджет, то тепер залишати-
муться в місцевому. І це, треба сказати, немала сума. Так, 
цього року в цілому по країні ми розраховуємо зібрати ад-
міністративних зборів у сумі 1 млрд. грн. Після прийняття 
цього законопроекту оцей мільярд залишиться на місцях. 
Відповідно, ці кошти будуть направлені на оплату роботи 
додатково спеціалістів-консультантів й ін. 

– У пілотному проекті, щоби пришвидшити, спростити, 
розвантажити процедуру отримання довідок, ми запро-
вадили можливість їх отримання в електронному вигляді. 
Особа може звертатися до реєстратора через електронні 
засоби, сплачуючи послуги банківською карткою. Такі до-
кументи не потрібно завіряти підписами, печатками, бо 
вони мають таку саму юридичну силу, як і ті, що їх видали 
традиційним способом. На кожному документі є унікаль-
ний код, завдяки якому кожна організація, установа може 
перевірити його автентичність. Щоб стимулювати людей 
отримувати документи саме в електронному вигляді, ми 
запропонували знизити ціну на послуги на 25 відсотків. 
З цією метою вже два місяці функціонує по Україні єдина 
електронна система. І більше 50 тис. українців вже скорис-
талися такою послугою.

– Як я вже говорив, вищеперераховані функції ми пропо-
нуємо передати в органи місцевого самоврядування. Такі 
юридичні послуги можуть надаватися у кожній об’єднаній 
територіальній громаді. І місцева влада буде зацікавлена 
у наданні таких послуг. Адже кошти по їх оплаті залиша-
тимуться в громаді, а їх можна буде використовувати на 
збільшення заробітних плат співробітникам, які ці послуги 
надаватимуть, на інші потреби громади. Така система вже 
ефективно діє у європейських країнах. Я вважаю, що май-
бутнє саме за децентралізацією.

Після прес-конференції радник міністра юстиції продо-
вжив прийом громадян, а згодом відвідав також районний 
центр надання адміністративних послуг, що діє в адмінбу-
динку райради за адресою: вул. Шевченка, 23.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

У Чорткові побував радник міністра
20 серпня у нашому місті перебував із візитом радник міністра юстиції, народний депутат України, 

голова підкомітету з питань діяльності органів юстиції та виконання рішень судів Комітету Верховної 
Ради України з питань правової політики та правосуддя Ігор Алексєєв. Він відвідав Центр надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, що діє у нас, в Чорткові, з 1 липня ц. р. за адресою: вул. Шевченка, 54. 

Аграрний сектор

Будемо з пшеницею

Не раз точиться розмова у ЗМІ про індексацію 
грошових доходів населення. Але я переконаний,

 що населення із законодавством 
з цього питання не обізнане.

Закон України «Про індексацію грошових доходів насе-
лення» за № 1283. ХІІ від 3 липня 1991 р. (Дію Закону зу-
пинено 3 грудня 1992 р.). Набрав чинності 1 липня 2002 р.

Цей закон визначає правові, економічні та організаційні осно-
ви підтримання купівельної спроможності населення України в 
умовах зростання цін, з метою дотримання встановлених Кон-
ституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього 
рівня населення.

Об`єкти індексації грошових доходів населення: пенсії; 
стипендії; оплата праці (грошове забезпечення); суми ви-
плат, що здійснюються відповідно до законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування; суми 
відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров`я, а також суми, що виплачуються 
особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати 
годувальника. Кабінет Міністрів України може встановлювати 
інші об’єкти індексації. Соціальні виплати, що мають цільовий 
і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомо-
га на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога 
при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв’язку з вагіт-
ністю і пологами індексації не підлягають. Підтримка купівель-
ної спроможності  проводиться шляхом підвищення розміру 
зазначених виплат.

Підприємства, установи та організації підвищують розміри 
оплати праці у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів.

Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи 
дотуються з Держбюджету, підвищують розміри оплати праці 
(грошові забезпечення) у зв’язку з індексацією за рахунок влас-
них коштів і коштів Державного бюджету України.

Об`єднання громадян підвищують розміри оплати праці за 
рахунок власних коштів.

Індексація стипендій особам, які навчаються, проводиться 
за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.

Представники професійних спілок та їх об`єднань, жіночих, 
молодіжних, ветеранських громадських організацій та громад-
ських організацій споживачів беруть участь у спостереженнях 
за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються 
населенню, та у спостереженнях за зміною рівнів заробітної 
плати працівників галузей народного господарства. Порядок 
участі представників громадських організацій у зазначених 
спостереженнях визначаються КМ України.

При КМ України, обласних державних адміністраціях, вико-
навчих органах міських рад за участю представників органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування і громадських 
організацій можуть створюватись громадські експертні ради 
з питань індексації. Контроль за додержанням законодавства 
про індексацію грошових доходів населення здійснюється від-
повідними органами, органами місцевого самоврядування.

За порушення законодавства про індексацію грошових до-
ходів населення винні особи притягуються до відповідальності 
відповідно до Закону.

Я не ставив за мету давати консультації з цього питання. 
Просто хотів привернути увагу, дати сигнал громаді, а що в нас 
робиться з цього питання? У нашому місті обласного підпоряд-
кування є установи і організації, де кожен місяць у досить со-
лідних розмірах проводиться індексація.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
депутат міської ради 

Це повинна знати громада
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SOS!

Точка зору

Днями я спостерігала трьох дам, які про 
щось жваво розмовляли. Мою увагу до них 
притягнула зовнішність: елегантно одягне-
ні, взуті, з пишними зачісками і красиві, як 
усі українські жінки. Розмова розпочинала-
ся спочатку тихо, а потім набрала емоцій-
ного характеру. Я зрозуміла: йде нарікання 
на верховну владу, що малі пенсії, зарплати 
і все це тому, що ця влада олігархічна і не 
дбає про народ. Коли перейшла одна з дам 
на Прем`єр-міністра Арсенія Яценюка з уся-

кими грубими епітетами, я не витримала і 
підійшла до цього гурту, перепрошуючи, що 
втручаюсь в їхню емоційну розмову. Я спокій-
но пояснила дамі, що пан Яценюк – не жид, 
а з роду-віку греко-католицької сім`ї, а батьки 
походженням із ґаздів, які за ніякі гроші не про-
даються. Якщо об`єктивно оцінити його роботу, 
то він найуспішніший Прем`єр-міністр України. 
Цій владі дісталася розвалена економіка, ко-
румпована міліція, продажний суд, розвалена 
армія. Ця влада одержала купу проблем, які 

треба розв`язувати, щоби зберегти незалеж-
ність України. У цей безвихідний час москов-
ська орда почала анексію Криму і бої на сході 
України. Довелося п. Яценюку їздити по всіх 
країнах Європи, в США, Канаду з протягнутою 
рукою, щоби допомогти в цей небезпечний 
час Україні фінансами. Це їм вдалося. А ще 
– організувати захист країни. На армію ви-
трачається багато грошей, які могли б піти на 
оплату пенсії і зарплати нашим матерям. Але 
українці вміють терпіти. І це переживемо.

Порадила цій емоційній дамі не торкатися 
політики, бо вона в тому не розуміється, а її 
емоційний сплеск можна трактувати, ніби 
вона – путінський агітатор, якого обслугову-
ють «кагебісти», що, на жаль, ще й досі пра-
цюють в органах безпеки України.

Шановні краяни! Будьмо об`єктивними в 
оцінці влади різних рівнів. Час зараз такий не-
простий.

Ольга ДЖУМАГА, 
м. Чортків

У нашій газеті за № 29 (від 31 липня 2015 
р.) було оприлюднено Постанову начальни-
ка Чортківського міськміжрайонного управ-
ління Головного управління Держсанепід-
служби в Тернопільській області, головного 
державного санітарного лікаря м. Чорткова, 
Чортківського, Гусятинського та Підволо-
чиського районів О.Чайчук «Про проведення 
заходів із попередження спалаху гострих 
кишкових інфекцій серед населення м. 
Чорткова, пов’язаних із аварійною ситуаці-
єю на водогоні «Білокамінна»». В ній чітко 
вказано: за хімічними та бактеріологічними 
показниками вода, що постачається з водоза-
бору «Білокамінна», вкрай негативної якості. 
З цієї причини було припинено подачу води з 
29 липня ц. р. Використання води з вказаного 
водозабору буде можливим лише з дозволу 
головного державного санітарного лікаря. 

Пригадую кінець липня… Вода не поста-
чалася не лише з «Білокамінної», а й з інших 
водозаборів Чорткова. А їх у місті: інфіль-
траційний «Нова насосна» (станція ІІ під-
йому в с. Біла); «Стара насосна» (с. Біла); 
«Рудькова балка» (розміщений на південній 
околиці Чорткова); «Гнила балка» (непода-
лік вул. Незалежності, побіля хлібозаводу); 
«Кам’яна балка» або «Білокамінна» (с. Біла); 
«Горішня Вигнанка» та водозабір залізнич-
ної станції (водою забезпечує лівобережну 
частину міста); колишньої військової части-
ни (вул. С.Бандери). 

Отож, у надвечір’я 29 липня більшості міс-
тян довелося чимчикувати з бутлями по воду 
до природних джерел. А люду – сила-си-
ленна! Лють аж розпирала нарід за таку не-
дбалість міських «господарів». Та водночас 
охоплювала й тривога: це ж по всьому місту 
води немає, щось трапилося надзвичайне… 
Аякже – надзвичайне, неймовірне! Вартість 
1-го куба води прирівнюється до вартості 1-ї 
пляшки мінеральної (це ж мала би з наших 
кранів текти мінеральна вода!). Та, на жаль, 

у Чортківського во-
доканалу завжди 
немає коштів, щоби 
всю систему водо-
постачання довес-
ти до ладу.  

На календарі – 28 
серпня. І хоча во-
допостачання від-
новилося (щоправ-
да, як-то кажуть, з 
перебоями) та до-
зволу на вживання 
води так і немає. У 
чому ж причина?! 
Щоби це з’ясувати, 
ми звернулися до 
головного держав-
ного санітарного 
лікаря Оксани Чай-
чук: 

 – Заборона вжи-
вання води розпо-
чалася тоді, коли в 
мережу міста поча-
ли подавати воду 
н е г а р а н т о в а н о ї 
якості.  Чортківське 

виробниче управління водопровідно-кана-
лізаційного господарства (ВУВКГ) має свою 
відомчу лабораторію (на жаль, лише, так би 
мовити, на папері. – Авт.), яка повинна роби-
ти щоденні аналізи питної води, і при погір-
шенні її якості повідомляти санітарну службу 
району. Прикро, та цього не було зроблено. 
Після численних звернень містян нами було 
проведено забір води з розподільчої мережі 
міста. Встановлено: вода подавалася недо-
броякісна (як за хімічними, так і бактеріоло-
гічними показниками). Саме з цієї причини й 
винесена Постанова за № 1 від 29 липня ц. р.; 
термін виконання – до 1 серпня ц. р. Дозвіл на 
водопостачання видався би лише при умові, 
коли вода відповідатиме гарантійній якості. 
Слід сказати, вже 4 – 7 серпня вода за мо-
ніторингом проведених обстежень техноген-
ною комісією відповідала нормам (до речі, 
техногенна комісія при міській раді досі не 
створена, проблемні питання щодо поста-
чання якісної води взялася вирішувати ра-
йонна і обласна, які фактично повноважень 
до міста не мають), і ми були готові зняти дію 
вказаної постанови. Проте після прийнятого 
рішення встановлено, що РЕМ із певних при-
чин (а саме – заборгованість водоканалом у 
сплаті за спожиту електроенергію) припинив 
електропостачання на водогін «Білокамін-
на». Води в розподільчій мережі не було 3 
доби. Знаючи, що мережа водопостачання 
вкрай зношена (тобто технічний стан – не-
задовільний), припускається можливість 
неполадків обладнання, передує загроза 
проривів, які може спричинити від’ємний 
тиск. А отже, у водомережу знову може 
потрапляти всяка нечисть. З цієї причини 
(коли РЕМ уже відновив електропостачання, 
а саме – 17 серпня, увечері) 18 серпня роз-
почався знову ж таки моніторинг якості води. 
Результат – негативний. Слідує чергове роз-
порядження за № 2 про повторне проведен-

ня дезінфекції розподільчої мережі водоза-
бору «Білокамінна». Паралельно додалася 
ціла низка нових проблем. 14 серпня в СЕС 
надійшло звернення від жителів вул. Коно-
вальця про те, що в їхню мережу подається 
вода «брудна, то жовтого, то коричневого 
кольору, зі зеленою слиззю та запахом гни-
лі». У даний мікрорайон постачається вода 
з артсвердловин водозабору колишньої вій-
ськової частини (до слова, саме з цього во-
догону вода ніколи не викликала сумнівів). Із 
кожного будинку вулиці провівся відбір води, 
і... знову негатив (висіяно: ентеробактер, ци-
тробактер, патогенну флору – це може ви-
кликати спалах кишкових захворювань). Як 
з`ясувалося: з незрозумілих причин у розпо-
дільчу мережу водозабору військової части-
ни подавалася вода з басейну станції ІІ під-
йому («Нова насосна»), тобто – річкова вода. 
Як таке могло трапитися?! Відтак – розпоря-
дження за № 3: припинити постачання води 
з вказаної станції та провести дезінфекцію 
мережі. Та роботи для усунення кричущих 
недоліків, на жаль, чомусь досі не розпоча-
лися. (А вода постачається! Люди вживають 
її, не відаючи про загрозу їхньому здоров’ю. 
Та про це вже не говорити, а в дзвони бити 
на весь Чортків треба! – Авт.) Невиконання 
розпорядження. (Запитаєте, ким? Звісно 
ж – людьми, котрі безпосередньо повинні 
за таке неподобство, і це ще м’яко сказано, 
відповідати, – мером і начальником ВУВКГ. 
– Авт.) Та й загалом реконструкція, вкрай не-
обхідна, централізованих систем водопос-
тачання та водовідведення з використання 
енергоощадного обладнання та технологій 
не проводиться. Щодо «Нової насосної», яка 
забезпечує водою мешканців нижньої части-
ни мікрорайону Кадуб і центральної частини 
міста, вода на станцію закачується з інфіль-
траційного водозабору та «Старої насосної», 
в якому – свердловинна вода. Щоби знайти 
джерело забруднення, СЕС проведено ряд 
заходів: забрана вода безпосередньо зі 
«Старої насосної», «Нової насосної», ставків 
і басейну. Як показали останні лаборатор-
ні дослідження, вода з водозабору «Стара 
насосна», яка подається з артсвердловин 
на станцію II підйому, відповідала вимогам 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання 
людиною». Вода з інфільтраційного водоза-
бору («Нова насосна»), яка подається також 
на станцію II підйому з р. Серет, після відсто-
ювання, освітлення в шести водонапірних 
ставках, пройшовши через піщано-гравій-
ний фільтр, значно погіршує свої властивості 
в порівнянні з річковою водою. Вже на стан-
ції II підйому дана вода дещо розбавляєть-
ся водою з водозабору «Стара насосна» та 
подається завідомо неякісна в мережу міс-
та. Отже основним джерелом забруднення 
води на інфільтраційному водозаборі є піща-
но-гравійний фільтр та водонапірні ставки. 
Зауважу, піщано-гравійний фільтр потребує 
заміни через 5-7 років, у нашому випадку він 
не замінювався з 1997 р. І знову Постанова 
за № 4 «Про припинення подачі води з водо-
забору «Нова насосна» в розподільчу мере-
жу м. Чорткова», 3 і 4 пункти якої вказують: 

затвердити графік подачі води населенню 
міста після припинення її подачі зі станції 
«Нова насосна»; оповістити населення че-
рез усі можливі ЗМІ про ситуацію. Зауважу, 
вже кілька років поспіль ведеться розмова 
про відкриття станції доочистки, до речі, 
саме це питання закладено в міську Програ-
му «Питна вода в м. Чорткові». На жаль, на 
сьогодні жоден (!) пункт програми не вико-
нано. За мотивацією, всі запитання до мера. 
Функція СЕСу – встановлювати якість води, 
виносити розпорядження щодо усунення не-
доліків, а функція мерії та відповідних струк-
тур – виконувати. (Фактаж, скажімо, на лице 
– жодна функція «господарями» міста не ви-
конується. – Авт.) 

Допоки ми спілкувалися з п. Чайчук, меш-
канці смт Заводське, направду, атакували 
телефонними дзвінками як редакцію ра-
йонки, так і санітарну службу. В населення 
складається враження, що СЕС не виконує 
обов’язків. Проте слід акцентувати: саме са-
нітарна служба прикладає максимум зусиль, 
щоби вирішити питання постачання якісної 
води. 

І знову ж таки проблема з водопостачан-
ням уже мешканцям смт Заводське. А саме 
– прорив у кількох місцях старої зношеної 
водопровідної мережі, що й спричинило при-
пинення постачання води населенню сели-
ща. Ситуацію, що вкрай збунтувала завод-
чан, нам (кореспондентам) роз’яснила в. о. 
селищного голови Людмила Павлінська: 

– Уже більше двох тижнів мешканці сели-
ща без питної води. Спочатку сталася аварія 
водопроводу, що по вул. Спортивній. Оскіль-
ки керівництво водоканалу ніяк не відреагу-
вало на звернення, жителям будинку за № 1 
(ОСББ) довелося самотужки замінити трубу. 
Відтак – прорив по вул. Парковій між будин-
ками за №№ 2 і 4. Знову ж таки відповідна 
служба не поспішила ліквідувати неполад-
ки, мовляв, «… ми вам не швидка допомога». 
Невже у ВУВКГ немає аварійної бригади?! 
Довго добиралися (тиждень) «рятівники» до 
Заводського, а втім – лише наклали хомут 
на місце прориву. Відтак – ще прорив по вул. 
Галицькій (і не один – побіля будинку куль-
тури і на площі попри центральну дорогу). 
Загалом 5 проривів! 3620 мешканців Завод-
ського залишилися без води. Ми надіслали 
звернення в райдержадміністрації, райраду 
та прокуратуру, бо не сила вже терпіти ось 
таке халатне відношення окремих осіб до 
своїх посадових обов’язків. Опісля такої-ся-
кої подекуди ліквідації аварії воду все ж не 
можливо вживати. 

Шкода, та з начальником ВУВКГ 
В.Вівчарем нам так і не довелося зустріти-
ся. Причина – надто заклопотаний пробле-
мами. Ну звісно ж, починаємо метушитися 
вже тоді, коли «когут клюне»… А він таки до-
бряче «клюнув», адже під загрозою здоров`я 
всіх містян. 

Вирішити проблему забезпечення якіс-
ною питною водою мешканців Чорткова, як 
з`ясувалося у розмові з головним держав-
ним санітарним лікарем м. Чорткова, Чорт-
ківського, Гусятинського та Підволочиського 
районів О.Чайчук, можна. Альтернатива є. 
Було би бажання владарів міста влаштувати 
благоустрій для чортківчан.  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Володимира ТИХОВИЧА

«Не пий водиці, бо козликом станеш»…
Пригадуєте настанови сестриці Оленки молодшому братчику з народної казки нашого дитинства «Сестричка Оленка та 

братчик Іванко»? Дозволю собі перефразувати даний вислів: «Не пийте, чортківчани, водиці, тієї, що тече з ваших кранів, бо 
місце в палаті інфекційної лікарні вам забезпечене!». Гадаєте, жарт? Аякже – жарт крізь сльози! Адже ситуація, що склалася 

в місті з питною водою, не те, що плачевна, а – волаюча! І хоч дзюркотить вона з наших кранів, здавалось би, чиста (така, як 
завжди (!)), та все ж вживати її вкрай небезпечно.

Не піддаваймося на провокації
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Точка зору

Гострим пером

Все  таємне  стає  явним.
N. B.: Рано чи пізно, але стає.

(Продовження. Початок у № 31 (8528) від 14  серпня ц. р.)

Про те, яку СПРАВЖНЮ мету мав міський голова перед 
собою, проводячи «слухання» щодо об’єднання громад – сіл 
нашого і не нашого районів, ще й без належного вивчення 
думки громади своїх земляків, наразі до кінця незрозуміло. 
Та все ж ризикну висловити своє «нахабне» припущення. 

Здається, перед наступними місцевими виборами наш 
мер побоюється, що міське населення (принаймні ті його 
представники, які не до кінця збайдужіли щодо вирішення 
проблем РІДНОГО міста, які, так чи інакше, та все ж пов’язані 
з їхніми особистими) навряд чи допоможе йому з голосами. 
Навряд чи і «гречкозасів» допоможе, а тому він, схоже, вирі-
шив застосувати ще одну передвиборну «схему»: приєднати 
сусідні (та якби ж то всі вони були ще й суміжними!) села до 
міста. Не думаю, що наш міський голова не знає, яка грома-
дянська свідомість і активність у більшості наших посткол-
госпних селян: майже всі вони вийшли із села, але до міста 
дійшли не всі (хоча й у місті з такою свідомістю не все так 
однозначно!). А тому їх легко буде переконати в тому, як їм 
буде казково добре жити, коли вони «увійдуть» в місто. Ро-
зумію, що не всім землякам моїм така оцінка громадянської 
свідомості селян сподобається, адже дехто з них почне зга-
дувати і себе, і своїх «ближніх» і «далеких» родичів, а осо-
бливо, відомих академіків, і професорів, і міністрів, і Героїв 
Соціалістичної Праці, і ордено- та медаленосних механіза-
торів, доярок і ланкових, які вийшли чи то з колгоспу, чи то 
зі села… Але всі вони рано чи пізно опинялись у… «гОроді». 
Чому вони, а особливо їхні діти, внуки, правнуки та прапра-
пра… тікали до міста-гОроду – не їхня вина, а, радше, біда. 
Та все ж це – окрема тема для довгої розмови, однак було 
саме ТАК: академіками та докторами наук, прокурорами та 
суддями, міністрами та президентами вони ставали саме в 
місті, у «гОроді». Зрештою, такі статусні посади і досягнення 
вихідців із села не завжди мали щось спільне з громадян-
ською свідомістю. Частіше у виборі міського «стилю життя» 
все ж переважав соціально-економічний та побутовий чин-
ник. Згадую, як минулого року спостерігав за групою лю-
дей, серед якої була бабуся з онуком, котра декілька разів 
йому нагадувала: «Дивись, добре дивись, Петрику, ти – в 
гОроді. Ти ж мене так просив, щоб я тебе повезла у гОрод! 
Тож дивись і запам’ятовуй!». Так само і ми, райцентрівські-
«городські», – дивились у свій час такими ж, як у того Пе-
трика, «квадратними» очима на диво-звірів у зоопарку чи на 
метро – таке ж диво, – коли потрапляли у мегаполіс, тобто, 
у такий же «гОрод», лише «трохи» більший за райцентр, про 
який колись так натхненно-замріяно співав Андрій Миколай-
чук, він же «підпільний Кіндрат». 

А тепер повернімось до нашої теми. До речі, згадайте, як 
російсько-совдепівська історіографія «інтерпретувала» ре-
зультати Переяславської ради: не «приєднання України до 
Росії», а «об’єднання України з Росією». Щось схоже – лише 
не таке глобальне історично-політичне – задумав і наш мер. 
Та чомусь забув, що ми живемо (принаймні, про це деклару-
ємо і намагаємось жити) у правовій державі. А тому повинні 
керуватись відповідним законом. А закон, про який присутнім 
на «слуханнях» нагадав (але про що «забув» мер, у якого на 
«озброєнні» юридичний відділ!) депутат міської ради Любо-
мир Махомет, говорить про те, що об’єднуватись – ще й до-
бровільно! – можна лише з тими громадами сіл чи селищ, те-
риторії яких мають спільні з містом межі. Крім цього, відстань 
між населеними пунктами, громади яких вирішили за рішен-
ням сесії відповідної сільської ради, не повинна перевищу-
вати 20 км. Якщо звернути увагу на ті села (і не лише відда-
лені), громади яких чомусь (?) вирішили об’єднатись з нашим 
містом, то виникає цілком логічне запитання: «А ЯКУ ВИГО-

ДУ вони будуть мати від ТАКОГО «об’єднання-приєднання», 
якщо саме місто не може дати собі раду ані з Генпланом, ані 
з питаннями екології, ані з проблемою якісного і безпечного 
для здоров’я водозабезпечення, ані з реконструкцією очис-
них споруд, ані з працевлаштуванням його мешканців, які 
змушені масово виїжджати за кордон у пошуках роботи чи 
для отримання непродажної освіти, та з іншими соціально-
економічними проблемами, всі з яких тут не перелічити?».

Місто наше, яке вже давно погрузло в соціально-економіч-
них та екологічних проблемах, де промислові підприємства 
згадуються лише в довідниковій літературі, де працевла-
штування можливе, як правило, лише через відповідні «вли-
вання» в сімейний чи персональний бюджет працедавця, 
потребує негайного втручання чесних, порядних і профе-
сійних менеджерів, а не популістів-демагогів, «заряджених» 
на «тупе» збагачення своїх сімей за рахунок місцевого бю-
джету та зловживання владою. Що, наприклад, отримало – в 
позитиві – наше місто після того, як Верховна Рада надала 
йому так званий статус «міста обласного підпорядкування»? 
Ну, хіба що «роздутий» до неймовірних розмірів штат чинов-
ників. Задоволеними стали лише ті, кого працевлаштували 
в структурах міськвиконкому. Відкрились нові відділи та 
управління і зараз там працює аж 60 чиновників! Але який від 
цього «коефіцієнт корисної дії» такого штатного «здуття»? За 
великим рахунком, майже нульовий! Цей статус – ще одна 
«схема», від якої держава НІЧОГО корисного не отримала. 
Ми все ще не можемо втямити, що люди наші, за великим 
рахунком, не стали іншими, тобто кращими, ні після отриман-
ня (!) нашою країною Незалежності, ні після ЄвроМайдану. 
І не лише тому, що економіка в провалі, не тому, що війна, 
не тому, що зарплата – «копійки», не тому, що курс гривні не 
той... Нам просто важко жити за законом («нехай ІНШІ за ним 
живуть!»). Ми вимагаємо жити за законом сусіда, колеги по 
роботі, забувши про те, що ще не так давно самі порушили 
Закон. Нехай таке порушення було незначним, але будь-який 
начХальник чи простий смертний, який НЕ порушував Закон 
(хоча таких, мабуть, небагато), «закриє рота» тому, хто його 
(Закон) колись порушив і зараз намагається «наїхати» на 
владу, ще й вимагає від неї жити за Законом. Таку чи схожу 
«схему» використовували не лише колись, у Совку, а й за-
раз застосовують правоохоронні органи й органи державної 
влади, коли влаштовують на роботу «своїх» (перевірених!) 
людей або тих, що отримали напівзаконним (тобто, НЕзакон-
ним) шляхом від місцевої влади якийсь «бонус», наприклад, 
у вигляді «центрової» земельної ділянки чи приміщення для 
бізнесу, або ж тих, хто мав якісь проблеми із законом, тобто, 
таких, яких можна тримати на короткому «повідку», а в критич-
ний чи потрібний (!) момент (коли такий чиновник намагається 
«качати права» і забуває, ХТО його привів до «годівниці» чи по-
садив на «хлібну» посаду) за нього смикали, нагадуючи такому 
«правдошукачу» хто в домі справжній (!) господар. Є у наших 
правоохоронців на «спецобліку» і такі, яких у свій час звільни-
ли від кримінальної відповідальності з «відповідною» умовою, 
а відтак і відповідним розрахунком їх використання у майбут-
ньому для «спецзавдань», наприклад, для ліквідації «неслух-
няних журналюг» і «надто активних» громадських діячів. Істо-
рія зберегла немало прикладів таких «спецоперацій», хоча й 
далеко не всіх. Особливо багато таких прикладів у путінській 
Росії – країні «керованої демократії», де після ліквідації «го-
ворунів», «писак» так само ліквідували і виконавців-кілерів (зі 
«спецобліку»), «закатуючи їх у асфальт» чи «ховаючи» під бе-
тоном фундаменту чергової новобудови у мегаполісі. Було і є 
декілька інших способів «втихомирення» «незгідних» і «бала-
кучих», а також і їхніх «термінаторів». Але то – у мегаполісах, 
де обертаються великі гроші, а ми ж – у забитому податками 
райцентрі, де на ремонти доріг і тротуарів гроші, як правило, 
з’являються в міському бюджеті лише… перед виборами.

(Далі буде …закінчення).
Олександр  КАЗЬВА

Офіційна пропаганда сьогодні наполегливо експлуа-
тує міф про те, що Україна – багатонаціональна держава, 
а українці – поліетнічна нація. Підґрунтям є дані Першого 
всеукраїнського перепису населення 2001 р., за яким на те-
риторії країни проживає 130 націй і народностей, а також 
висновок Державного комітету статистики України про те, 
що багатонаціональною є не лише Україна в цілому, а й 
кожна її область. За результатами того перепису, етнічних 
українців – 77,8 відсотка, росіян – 17,3 (разом – 95,1 відсо-
тка). Вісім наступних груп складають 3,1 відсотка, ще мен-
ших вісім народностей – 1,1. Решта 112 спільнот складають 
лише 0,4 відсотка від всього населення України. Насправді, 
носії останніх 112 спільнот ніякі не нації і не народності, а 
окремі представники народів світу, переважно малих корін-
них народів Росії. Між переписом населення 1989 р. і 2001 
р. помітно зросла кількість в межах «групи 112». Так, іжорців 
було 9, стало 812, нівхів відповідно – 10 і 584, ороків – 2 
і 959, чукчів – 0 і 30, лівів – 6 і 235 тощо. Що саме спону-
кало цих представників корінних народів Росії так активно 
емігрувати з рідних земель в Україну? Чи не для того, щоб 
урізноманітнити етнічний склад її населення? Однак росій-
ська енциклопедія, видана у 1998 р., стверджує, що загаль-
на чисельність лівів у світі – 226, і всі вони живуть у Латвії. 
Іжорців, які всі живуть в Естонії та Росії, – 820 осіб. Як могло 
статися, що за 3 роки 812 із 820 іжорців світу емігрувало 
в Україну? Загальна чисельність ороків близько 500 осіб, 
живуть вони на островах Сахалін (Росія) і Хоккайдо (Япо-
нія). В Україні у 2001 р. їх опинилося удвічі більше, ніж є у 
природі. Чи не смішно читати, що навіть Івано-Франківська 
область є багатонаціональною, бо в ній, окрім українців, ще 
проживає 90 національностей і народностей. 

Загалом у 22-х областях етнічні українці становлять по-
над 70 відсотків населення, у трьох – Одеській, Донецькій 
і Луганській – від 57 до 63, і лише в Криму їх менше 50-ти 
відсотків. Навіть у північних районах Луганщини україн-
ців живе більше 80 відсотків. За фінансуванням посоль-
ства США в Україні діє проект «Україна багатоетнічна» під 
гаслом «Українці – толерантні». Але чомусь на офіційній 
сторінці проекту подано некоректну інформацію щодо ет-
нічного складу населення України – нібито етноспільноти 
становлять 27,3 відсотка або 14 млн. осіб, насправді ж їх 
– 22,2 відсотка або 10,9 млн.   

Схоже на те, що комусь дуже хочеться, щоб Україна була 
якомога більш багатоетнічною. Навіть цих прикладів до-
статньо, щоби поставити під сумнів достовірність результа-
тів перепису населення України 2001 р. Висновок Держком-
стату про багатонаціональність України та всіх її областей 
– «притягнутий за вуха». 

У світовій практиці ті держави, в яких найчисельніша за 
кількістю своїх представників етнічна група переважає всі 
інші групи разом узяті, прийнято вважати моноетнічними. 
За визначенням Міжнародної організації Фрідум Хаус, у мо-
ноетнічній країні кількість представників однієї нації пови-
нна становити 67 відсотків, тобто не менше 2/3 від усього 
населення. 

Іван Дзюба не втомлюється наголошувати на тому, що 
сенс офіційно пропагованих формул на кшталт «народи 
України», «Україна – багатонаціональна країна» – поста-
вити під сумнів право українців вирішувати долю своєї 
Вітчизни. 

Тож держава Україна врешті потребує здійснення ви-
важеної мовно-культурної політики і власного закону про 
мови – лише не в редакції Ківалова-Колісниченка, яка досі, 
на жаль, залишається чинною. 

Вибране – зі статті Ірини Магрецької «Чи запануємо ми, 
браття, у своїй сторонці?» в газеті «Україна молода» за 11 
серпня ц. р. Від себе додам: раніше ширилися «суттєві» 
звинувачення на адресу депутатів Верховної Ради Украї-
ни минулого скликання від ВО «Свобода» в тому, що їхні 
законодавчі виступи проти означеного проросійського мов-
ного закону стали чи не причиною війни. Але ж закон діє і 
сьогодні, як і війна, яку облудно називають АТО. У «Вільно-
му житті плюс» за 28 червня ц. р. був опублікований лист 
колишньої вчительки з Чортківського району. У ньому пані 
стала на захист російськомовних у Львові. Проте публіка-
ція складає враження не так толерантності, як явної про-
російської позиції. З таким захистом російську буде чути не 
лише у Львові, Тернополі, Чорткові, а й по селах. 

Як зазначив письменник і публіцист Юрій Винничук, не 
йдеться про те, щоби російськомовна людина зазнавала 
якоїсь дискримінації, але державні службовці, працівник 
будь-якого сервісу чи людина, робота якої пов’язана зі спіл-
куванням з іншими людьми, повинна володіти українською, 
інакше це вже дискримінація україномовних. Він у Відні ба-
чив старого казаха, який ламаною російською пояснював, 
яку саме ковбасу хотів. За ним стояла черга, ніхто не нерву-
вався, включно з продавцем, яка терпляче вибирала і про-
понувала старому різні ковбаси. У Києві письменник, і не він 
один, почувається таким самим казахом, чужинцем. З тією 
лише різницею, що ніхто не панькається і не демонструє 
толерантності, коли українці вперто говорять українською.  

Підготував Ярослав ДЗІСЯК
ВО «Свобода»

Невдячність
Десятьох він від прокази врятував,
Та Йому подяку лиш один із них склав.
 – А де ж інші дев̀ ять? – Христос запитав.
Він не зміг сказати, просто промовчав…
А в нас День подяки – півпорожній Храм. 
Хіба ж нема за що дякувати й нам?
За Його опіку, Він життя нам дав,
А за нашу вічність на хресті страждав…
А якщо нелегка життєва дорога, – 
Звертаємось щиро в молитві до Бога…
Чи ж зможе зіслати нам безцінний дар,
Як ми в День свободи розклали базар.
На молебень йдемо з отцями сьогодні,
Щоби поклонитись там Небесній сотні

І щиру молитву їх душам віддати, – 
В цей день гріх великий вам базарувати.
Працювати треба – було б без ущербу,
Якби й ви принесли їм маленьку жертву.
Наше місто навіть дощик обминає,
Мабуть, грішні дуже, а Бог про все знає.
Малесенькі діти під сонцем стояли
І воїнам щиру подяку складали
Танцями, піснями, мов ті ангелята,
І миру просили для Мами і Тата.
Покаймось, миряни, всі ми діти Божі, 
За щиру молитву Бог нам допоможе.
Задумаймось кожен про «завтра» віднині, – 
Просім в Бога Щастя й Миру Україні.

Галина ГРИЦЬКІВ   

ЯК НАС ХОТІЛИ «ТЕРИТОРІАЛЬНО»  
ОБ’ЄДНАТИ,

або «Змичка міста і села» по-мерськи

Задумаймось

«Чи запануємо ми, 
браття, у своїй сторонці?»
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День Державного Прапора України

У Чорткові святкування розпочалося на площі Героїв Євромайдану вро-
чистим підняттям бойового Прапора України під назвою «Під вільним сон-
цем моя Україна величним розмаєм цвіте». Представники влади поклали 
квіти до пам’ятних знаків національним Героям – борцям за незалежність 
України. 

Всечесні отці відслужили молебень за Україну, через який просили в 
Бога кращого майбутнього для держави в цей непростий час. Кульміна-
цією свята стала Церемонія підняття Державного Прапора, яку за значні 
заслуги перед державою доручили дисиденту, громадському діячу Воло-
димиру Мармусу та старшому лейтенанту Володимиру Колодюку. Синьо-
жовтий символ замайорів у небі під урочисті звуки Гімну України. 

Святкування продовжилося напівмарафонським забігом (23 км) Ігоря 
Штогрина, присвяченим пам’яті загиблого воїна АТО Романа Ільяшенка 
(майстра спорту України, володаря Кубка України з фрі-файту).  Організа-
тор планував забіг для себе, втім, участь змогли взяти усі охочі. 

Учасники стартували на центральній площі, рухалися дистанцією 23 км 
(за числом прожитих Героєм років), спершу по місту, далі – через біло-
божницьку трасу і з поверненням до чортківської школи-інтернату, де біля 
меморіальної дошки Роману Ільяшенку був фініш змагань.

Завершилися урочистості з нагоди Дня Державного Прапора святковим 
концертом у міському парку культури та відпочинку за участю місцевого 
гурту «Периферія», гостей з м. Тернополя та зіркової гості – Тетяни Піс-
карьової. 

 
Юлія ФІНКОВСЬКА,

студентка Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки, спеціальність «Журналістика»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Синій, як море, як день – золотий, 
з неба і сонця наш прапор ясний»…

23-го серпня вся країна відсвяткувала День Державного Прапора, 
котрий нарешті став для більшості українців справжньою святинею, а не лише формальним символом.

Вже традиційно цього дня приходимо до витоків – Хреста на 
честь Незалежності України в Чорткові побіля величного храму 
Святої Покрови. Це місце лучиться з найсвятішим у нашій долі 
Днем не лише освяченим ще на першу річницю державної Не-
залежності пам`ятним знаком, не тільки дбайливо й любовно 
спорудженим цьогоріч обіруч із Хрестом пам`ятником Героям Не-
бесної сотні. А ще – пригадуєте? – чудодійною з`явою Богородиці 
на куполі каплички над святим джерелом Всецариці біля церкви 
власне у День Незалежності України 2004 р. Б. Що значила та 
з`ява: Матір Божа благословляла, застерігала, попереджала?

Над сутністю дива з див розмірковуватиме у слові до громади 
згодом, після відправи поминальної панахиди за полеглих Геро-
їв України у співслужінні душпастирів різних конфесій, преосвя-
щенний владика Павло, єпископ Тернопільсько-Теребовлянської 
єпархії УПЦ КП. Настановлятиме: ми не повинні опускати голо-
ви, бо на нашому боці правда. А бути вільними нас благословив 
Господь – он і на пам`ятнику виписано: «Господній дух там, де 
свобода». Звертатиметься до цього постулату й преосвященний 
владика Дмитро, єпископ Бучацької єпархії УГКЦ: «Без свободи 
нема людини як особи».

Обидва святійші врівень декларували: «Молитва – найбіль-
ший дарунок на престіл нашої Незалежності». Тож і злинала вона 
тут так притишено-палко й водночас непідробно щиро. Родинний 
вокальний дует подружжя Людмили та Юрія Майдаників потвер-
джував пісенно: «Україно, Україно, своє серце твого сина я кладу 
тобі до ніг!..». Народний депутат України Олег Барна в образах 
загиблих новітніх Героїв України споглядав її ангелів-охоронців, 
закликаючи спільноту не заплямувати їх світлу пам`ять та власну 
честь задля майбутності. Голова райдержадміністрації Михайло 
Сташків, врівень із пошануванням-відзначенням Грамотами ці-
лої низки земляків за багаторічну громадську діяльність, активну 

життєву позицію, значний особистий внесок у становлення та 
розбудову суверенної Української держави, переконливо запев-
нив: нікого й ніщо не буде забуто! Усіх, хто свого часу долучився 
до національно-визвольних змагань, неодмінно буде оточено 
увагою й піклуванням. 

Вшанування національних Героїв має бути визначальним у 
формуванні нації – до цього спонукувала словом-виступом ко-
лишній політв`язень Євстахія Бабій. Інше осмислення дня свят-
кового, дня 24 серпня, припідніс громаді зі власних почувань во-
їн-учасник АТО Андрій Маньовський. «Спасибі, Господи, за дар 
свободи, бо Ти зіслав прозріння для народу і від безпам`ятства 

його вберіг» – ці щемливі слова з уст ведучої Галини Баліцької, 
що вторилися в кожному серці, відлунювалися від Вигнанецького 
пагорба.

Зворушливу баладу про стрічу двох душ – загиблого воїна-
«атовця» і ще не народженого сина майстерно прочитав Назар 
Бабин: «Народжуються діти в воєнний час страшний і, щоб їх 

захистити, хтось має йти у бій...». Патріотика виспівана соліст-
ками Ольгою Турчак, Ольгою Половчук, Олександрою Кашубою. 
«Україна – це ми!» – потверджували лунко й радісно учасники 
студії «Едельвейс» РКБК ім. К.Рубчакової під орудою Єлизавети 
Чуйко. «Торжествуй у віках, наш безсмертний народе!» було під-
хоплено многоголосо на крила Славня України.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Іванни НОГИ

День Незалежності

Дня 24 серпня, на Різдво України
Тоді, 24 роки тому, «дитя» народилося в потугах, та без крові. Кров̀ ю його з̀ ява збагряніла аж тепер, 

про що й голошено в текстурі духовного хоралу «Нехай святиться Твоє ім`я, Україно» дня 24 серпня 2015 р. Б., 
на Різдво України, кількаразово.
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Нещодавно у соцмережах наші земляки пристрасно обговорювали незвичне для Чорт-
кова явище – вночі кольорами українського стягу полум`янів адміністративний будинок 
райради у центрі міста. Що за диво – не могли втямити чортківчани. Чи таке можливо у 
нас, якщо навіть вулиці міські не освітлюються, за винятком декількох годин звечора? 
Радість тривала недовго. Як виявилося, це була лише репетиція. 

У День Державного Прапора України, правильніше таки не в день, а в час, коли зійшли 
на землю сутінки, будівля знову засіяла – синьо-жовтим знаменом із вивершенням у фор-
мі тризубця вгорі. Це, як повідомив ініціатор, організатор отакої приємної несподіванки 
заступник голови районної ради Любомир Хруставка, – дарунок депутатів райради гро-
маді міста до Дня Незалежності України. В пам`ять про тих героїв, які під жовто-синіми 
хоругвами йшли в бій за Свободу, Незалежність України в усі часи, в минулому столітті, 
стійко відстоювали право на демократію під час Революції Гідності, захищають цілісність 
держави сьогодні на сході України.

Ідея виникла ще минулоріч. А от втілити її вдалося цього року. Усі роботи з монтажу, 
встановлення освітлення виконав місцевий приватний підприємець Анатолій Яковенко. 
Кольорами синьо-жовтого прапора адмінбудинок сяятиме відтепер щоночі.

Оксана СВИСТУН, фото автора

«Родзинка» свята

Сяють над Чортковом 
знамена чисті кольори

А ще концерт став неабияким коштовним дарун-
ком всім, хто минулої п`ятниці виповнив залу РКБК 
ім. К.Рубчакової, – і мешканцям Чортківщини, й 
гостям зі сусідніх районів. Високодостойну чорт-
ківську громаду палко й шанобливо вітав голова 
Тернопільської обласної ради Василь Хомінець, 
долучивши й словесний привіт від нашого земля-
ка – голови Тернопільської облдержадміністрації 
Степана Барни. У своєму слові не проминув зга-
дати віхи боротьби за власну державність на те-
ренах Чортківщини: Чортківську офензиву, рейд 

командира УПА Романа Шухевича, вивішення 
жовто-блакитних стягів над Чортковом у пору най-
щільніщої русифікації. А також – часи Майдану й 
АТО, куди доля знову вперто провадить найзавзя-
тіших синів і доньок краю. «Заради майбутніх по-
колінь творімо свою нову справедливу Українську 
державу, – застерігав п. Хомінець. – Пам`ятаймо, 
що Україну не побудують нам ні Схід, ні Захід, му-
симо вибороти, виплекати її самі. Хочу, щоб при 
нашій розмові з Україною були лиш присутність 
Божих ангелів та всевидяче око Всевишнього...».

– Запитаймо у себе кожен, що ми готові зробити 

для України, а не вимагаймо, що Україна зробить 
для нас, – поохочував громаду народний депутат 
України Олег Барна. – Нація твориться не так із 
Києва, як передовсім із кожного села і міста. Голо-
домор, репресії, Майдан – це є наша хресна до-
рога, і ми повинні її пройти на зло нашим ворогам. 
Лиш тоді станемо нацією. Віра, культура, традиції 
– це ідентифікація кожної нації.

Мали слово й голова Чортківської райдержад-
міністрації Михайло Сташків, заступник голови 
районної ради Любомир Хруставка, міський голо-

ва Михайло Вербіцький. Лучилися 
в прагненні, спільному для всіх: 
нехай хоч наступна, 25-а річниця 
Незалежності України, на відмі-
ну від нинішньої та минулорічної, 
принесе мир і довгоочікувану пе-
ремогу.

А те, що національно-визвольні 
змаги представників різних поко-
лінь не минають намарно, потвер-
дило урочисте відзначення Подя-
ками й Грамотами від обласних і 
районних владних структур цілої 
плеяди та мешканців Чортківщи-
ни, й сусідніх районів – за активну 
волонтерську діяльність та са-
мовіддану допомогу захисникам 
України в зоні проведення АТО, 
за особисту участь у відстоюван-
ні незалежності України, вагомий 
внесок у розбудову Української 
держави та з нагоди річниці Неза-
лежності України.

У залі злинуло спонукою пригадати, «з чиїх ша-
бель нам воля виростала і що то значить – пам`ять 
поколінь»: від часів нескоримої Роксолани, оспі-
ваних Шевченком гайдамак до хоробрих «усусів». 
Був і Шевченківський блок – із присвятою «по-
етові для епох», адже це з ним, Кобзарем, «наша 
Україна зі сну збудилась, вже не спить!», це він, 
Тарас, став головним гетьманом Майдану... Були 
й пісенно-хореографічні присвяти стрільцям УГА 
та воякам УПА, Героям Небесної сотні та Героям 
АТО – найсучаснішим, найболючішим на втрати 
зі промовистим закликом-благанням: «Повер-

тайся живим!». Четверо 
синів України – пред-
ставників різних епох, 
у різних строях, стоячи 
на авансцені, складали 
клятву Матері «у благо-
словенну мить всі свої 
тисячолітні болі в славу 
України перелить».

А поміж усім мережи-
лася, грала-вигравала 
веселковими барвами 
вторима сотнями вуст 
сповідь-освідчення в лю-

бові. Й словами молитви, 
і щебетом солов`я, і гаря-
чим словом, і запальним 
танком, і співом бандури. 
І все то – рідній державі, 
що «із тризубом тяжкий 
свій виборює шлях». 

Трохи статистики: за 
підрахунками авторки 
цих рядків, до творчого 
звіту було задіяно понад 
два десятки потужних 
мистецьких колективів 
Чортківщини, а ще – з півтора десятка одинаків-
виконавців: вокалістів, музикантів, читців, танцю-
ристів. Довкілля навкруг зали – і фойє, і власне 
прилегла до мистецького дому – РКБК територія 
аж світилися від численних виставок народних 
умільців міста й району. Недарма неприховане 
почуття гордості за потуги митців аж струмені-
ло з очей і зі слів начальника відділу культури, 
туризму, національностей та релігій РДА Галини 
Чайківської (вона ж – автор програми, сценарію 
та головний режисер-постановник творчого зві-
ту-концерту) при передачі естафети народної 

творчості від Чортківського Підгаєцькому району. 
Недарма не приховували захоплення від побаче-
ного-почутого й наші гості – голова Підгаєцької 
РДА Алла Колодницька та начальник відділу там-
тешньої культуральної галузі Олександра Гайда.

«Правічна і нескорена земля хлібами сходить 
у прийдешню днину» – так гармонійно до сучас-
ся декларувалося зі сцени передсвяткової серп-
невої пори. «Боже великий, єдиний, нам Україну 
Храни!» – многоголосо й благально виспівано на-
самкінець.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Творчий звіт

«У любові зближаймося –
З нами Бог й перемога!»

Слова ці знаного на Чортківщині поета-пісняра Романа Пахолка, озвучені вже у 
фіналі десятками вуст учасників народної художньої хорової капели гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. О.Барвінського, наскрізно пройшли рефреном у текстурі 
понад тригодинного тривання творчого звіту-концерту мистецьких колективів 
Чортківського району з присвятою 24-й річниці Незалежності України під гаслом 

«Українці, єднаймося!». Та імпреза направду потішила всю небайдужу, патріотично 
налаштовану спільноту краю потужним сплеском творчих сил і представницьки 

засвідчила найвищу оцінку власне чортківського карбу.



УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
08.25 Вiд першої особи 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.50 Про головне 
10.15 Перша студiя 
10.55 Д/ф «Стародавнi 
китайськi скарби» 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 Д/ф «По той бiк 
людства. Свiт машин» 
13.10 Вiкно в Америку 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.10 Казки Лiрника Сашка 
15.35 Музичне турне 
16.25 Х/ф «48 годин на день» 
18.05, 22.50 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Дорогi депутати 
19.50, 21.40 З перших вуст 
20.00 Перша шпальта 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00, 23.25, 00.05 
Спецпроект «Велика країна» 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 3» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Свати - 6» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.35 «Мiнкульт» 
00.00 Х/ф «Книга Iлая» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Гувернантка» 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25, 14.20 «Судовi справи» 
14.55 «Сiмейний суд» 
15.50, 16.15 «Жди меня. 
Украина» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 
23.45 Т/с «Три товаришi» 
00.45 Т/с «Банкiршi» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Стародавнi культури» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «А у нас кiно 
знiмали...» 
15.30 «Будьте здоровi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Немов сльозинка на 
щоцi землi...» 
17.30 «Сад.Город.Квiтник» 
18.00 «Вишиванка» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Косачi в 
Колодяжному» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.45 Програма 
«Євромакс» 
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3 вересня. Тривалість дня – 13.25. Схід – 6.14. Захід – 19.39. Іменини святкують Броніслав, Тадей

1 вересня, вівторок 2 вересня, середа 3 вересня, 31 серпня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.50 Про головне 
10.30 Д/ф «Конгрес 
культури «Схiдного 
партнерства» 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 Включення з Кабмiну 
13.15, 18.05, 22.50 Час-Ч 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.40 Музичне турне 
16.35 Х/ф «Секрет озера 
Ерроу» 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.40 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Тепло. Ua 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля-3» 
10.50 «Мiняю жiнку-2» 
12.20, 21.00 Т/с «Свати-6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi-4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-3» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Життя без обману» 
00.00 Х/ф «Вежа» (2) 

ІНТЕР
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Горобини грона 
червонi» (1) 
11.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.15, 16.15 Т/с «Снайпери. 
Любов пiд прицiлом» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 
23.45 Т/с «Три товаришi» 
00.40 Т/с «Банкiршi» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Живе багатство 
України» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 Д/ф «Молодь змiнює 
свiт» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Творчий портрет» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Бiлi хмари на тлi 
золотому» 
18.00 «Вiнтаж» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.40 «Мiста твої, 
Житомирщино» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.40 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Актуально» 
21.45 «Своє, українське» 
22.40 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.45 Європа у фокусi 
08.15 Етнографiя i 
фольклор 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Джок» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.45 Х/ф «Вихiд у рай» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.00, 17.40 Т/с «Слiдчi» 
12.00, 13.10, 23.20 Т/с 
«Морська полiцiя. Новий 
Орлеан» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20 Дiстало! 
15.20, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Пес» 
01.00 Х/ф «Релiкт» (2) 

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.25, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.10 «Все буде смачно!» 
09.05, 18.30 «За живе!» 
10.20 «Зiркове життя. 
Барбi з покалiченими 
душами» 
11.15 «Битва екстрасенсiв» 
13.05 «Україна має 
талант!-3» 
19.55, 22.45 «МастерШеф-5» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 00.40 Абзац! 
19.00 Хто зверху?-4 
20.55 Х/ф «Дуже погана 
учителька» (2) 
22.45 Х/ф «Крутi кекси» 
01.30 Т/с «Красунi в 
Клiвлендi» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «На шляху 
до серця» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Ключi вiд 
минулого» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину маямi» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Вiйськовi 
технологiї» 
10.20 Д/п «Голлiвуд проти 
мафiї» 
11.20 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.15 Х/ф «Горець-2» 
14.00 Т/с «Зоряна брама» 
16.00 «Вiдеобiмба» 
17.30, 00.00 «Реал-Бодрiт» 
17.55 «6 кадрiв» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Т/с «Скорiон» 
21.20 Х/ф «Горець-3» 
00.30 Т/с «Спартак. Вiйна 
проклятих» 
02.30 Х/ф «Захар 
Беркут» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.40, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.15, 18.50 Про головне 
10.10 Д/ф «Вони боролись 
до загину» 
11.10 Вiкно в Америку 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 Вересень 
12.25 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05, 22.50 Час-Ч 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.20 Як це? 
15.50 Надвечiр’я. Пам’ятi 
Тамари Щербатюк 
16.45 Свiтло 
17.30 Книга ua 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.25 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля-3» 
10.50 «Мiняю жiнку-2» 
12.20, 21.00 Т/с «Свати-6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.45 «Не бреши менi-4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-3» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.30 «Чистоnews», серiя 
22.00 «Мiняю жiнку-10» 
23.30 «Право на владу-2» 
00.30 Х/ф «Колекцiонер» (3) 

ІНТЕР
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Дар’я» 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20, 16.15 Т/с «Снайпери. 
Любов пiд прицiлом» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 
23.45 Т/с «Три товаришi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Випробуй на собi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Бiлi хмари на тлi 
золотому» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «М-хвиля» 
18.00 «Роки i долi» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.40 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку 
з громадянами» 
22.40 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.45 Програма «Формула 
здоров’я» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма «Модна 
правда» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Поважай 
батька свого» 

08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Знайдеш друга 
- придбаєш скарб» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.45 Х/ф «Вторгнення на 
землю» (2) 

ICTV
06.00, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.35 Х/ф «Офiцери» 
11.40, 13.20 Х/ф 
«Мисливець за головами» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.20 Х/ф «Похмiлля 
у Вегасi» 
16.35 Х/ф «Холостяцька 
вечiрка. Iз Вегасу у Бангкок» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Релiкт» (2) 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.05 «Все буде смачно!» 
09.00, 18.30 «За живе!» 
10.15 «Зiркове життя. Бездiтнi 
за власним бажанням» 
11.15 «Битва екстрасенсiв» 
13.05 «Україна має талант!-3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
19.55 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор брехнi-7» 
23.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.07 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
14.25 М/ф «Iлля Муромець 
i Соловей-розбiйник» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор Спецвипуск 
21.10 Дешево та сердито 
23.15 Х/ф «На вiдстанi 
кохання» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15, 03.45 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Нечiпаха» (1) 
18.00, 04.30 Т/с «Клан 
ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Ключi вiд 
минулого» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Водний свiт» (2) 

2+2
08.40 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-5» 
12.40 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля» 
14.40 «Вайпаут» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.20 Т/с «Череп i костi» 
21.20 Х/ф «На старт, увага, 
оммм!» 
00.00 «Реал-Бодрiт» 
00.30 Т/с «Спартак. Вiйна 
проклятих» 
02.30 Х/ф «Тримайся, 
козаче!» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.35 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.50 Про головне 
10.10 Подорожнi 
10.55 Український корт 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.05 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.35 Дорогi депутати 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.05 Казки Лiрника Сашка 
15.20 Мультфiльм 
15.30 Хочу бути 
15.50 Фольк-music 
16.55 Д/ф «По той бiк 
людства. Свiт машин» 
18.15 Новини. Свiт 
19.45 З перших вуст 
20.00 Д/ф «Конгрес 
культури «Схiдного 
партнерства» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Д/ф «Українська 
Гельсинська спiлка» 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля-3» 
10.50 «Мiняю жiнку-2» 
12.20, 21.00 Т/с «Свати-6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi-4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-3» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Свiт навиворiт 6» 
00.00 Х/ф «Час» (2) 

ІНТЕР
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Горобини грона 
червонi» (1) 
11.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20, 16.45 Т/с «Снайпери. 
Любов пiд прицiлом» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 
23.45 Т/с «Три товаришi» 
00.45 Т/с «Банкiршi» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.40 «Немов сльозинка на 
щоцi землi...» 
14.00 «Вишиванка» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Косачi в 
Колодяжному» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Замки Тернопiлля» 
17.15 «Cоло на два голоси» 
18.00 «Творчий портрет» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Зона ризику» 
20.40 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.40 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.45 Програма «Сiльський 
календар» 
08.15 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Знову до школи» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Унiкальна Україна 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.45 Х/ф «Час пiд вогнем» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Х/ф «День бабака» 
11.55, 13.20 Х/ф «Дев’ять 
ярдiв» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.20 Х/ф «Дев’ять 
ярдiв-2. Десять ярдiв» 
16.35 Т/с «Код Костянтина» 
17.30 Т/с «Слiдчi» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Пес» 
22.25 Т/с «Вiддiл 44» 
23.20 Т/с «Морська полiцiя. 
Новий Орлеан» 

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.30, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10, 18.30 «За живе!» 
10.20 «Зiркове життя. 
Щасливi покiрнi дружини» 
11.20 «Битва екстрасенсiв» 
13.10 «Україна має талант!-3» 
19.55 «Врятуйте нашу сiм’ю-4» 
22.45 «Врятуйте нашу сiм’ю» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.05 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.05 Абзац! 
19.00 Аферисти в мережах 
21.05 Х/ф «Простушка» 
23.10 Х/ф «Випускний 
iспит» (3) 
01.55 Т/с «Красунi в 
Клiвлендi» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.25 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «На шляху 
до серця» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Ключi вiд 
минулого» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину маямi» (2) 

2+2
07.35 «Облом.UA» 
08.10, 17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Очима воїна» 
10.20 Д/п «Голлiвуд проти 
мафiї» 
11.20 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.15 Х/ф «Три дюйми» 
14.00 Т/с «Зоряна 
брама» 
16.00 «Вiдеобiмба» 
17.55 «6 кадрiв» 
20.20 Т/с «Череп i костi» 
21.20 Х/ф «Горець-2» 
00.00 «Реал-Бодрiт» 
00.30 Т/с «Спартак. Вiйна 
проклятих» 
02.30 Х/ф «Кислородний 
голод» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.20, 18.50 Про головне 
10.20 Д/ф «Українська 
Гельсинська спiлка» 
11.20 Д/с «Клуб пригод» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.35 Спогади 
16.35 Вiра. Надiя. Любов 
17.30 Д/ф «Про Нью-Йорк 
iз любов’ю» 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
21.30 Новини. Спорт 
21.40 З перших вуст 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля-3» 
10.50 «Мiняю жiнку-2» 
12.20 Т/с «Свати-6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi-4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-3» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.10, 20.50 
«Мультибарбара» 
21.15 «Вгадай ящик» 
22.05 «Свiтське життя» 
23.05 Х/ф «Великий 
майстер» (2) 

ІНТЕР
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Дар’я» 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
15.20, 16.15 Т/с «Снайпери. 
Любов пiд прицiлом» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Англiйський 
пацiєнт» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «М-хвиля» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Роки i долi» 
14.00 «Що робити?» 
15.35 «У долонях вiчностi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Захiдний експрес» 
18.30 «У пошуках легенд» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.40 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.45 «Кобзар єднає 
Україну» 
22.40 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.45 Програма «Слiдства. Iнфо» 
08.15, 12.40 Культура i 
мистецтво 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Мою дружину 
звуть Морiс» 
17.30 Унiкальна Україна 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
20.40 Програма «Золоте 
стремено» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.45 Х/ф «Блiдо-блакитна 
стрiла» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.00, 17.45 Т/с «Слiдчi» 
12.00, 13.20, 23.20 Т/с 
«Морська полiцiя. Новий 
Орлеан» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20 Дiстало! 
15.20, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Пес» 
01.05 Х/ф «Ла Бамба» (2) 
 

СТБ
09.10 Х/ф «Дiвоча вечiрка»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.35 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
19.55 Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 
22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Т/с «Друзi» 
09.50 Т/с «Щасливi разом» 
13.55 Звичка женитися 
15.20, 19.00 Супермодель 
по-українськи 
18.00, 01.55 Абзац! 
21.40 Як стати 
супермоделлю 
22.40 Суперiнтуїцiя 
00.00 Аферисти в мережах 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «На шляху 
до серця» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.00 Х/ф «45 секунд» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину – Маямi» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.25 Д/п «Вiйськовi 
технологiї» 
10.20 Д/п «Зiткнення з 
астероїдом. 24 години, що 
змiнили свiт» 
11.20 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.15 Х/ф «Жахливе 
виверження» 
14.00 Т/с «Зоряна брама» 
16.00 Т/с «Скорiон» 
16.55 «Вiдеобiмба» 
17.30 «Реал-Бодрiт» 
17.55 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «Порушуючи 
правила» 
21.00 Х/ф «Термiнатор» 
23.05 Х/ф «Хижак-2» 

УТ-1
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.35 Хочу бути 
09.55 Мультфiльми 
10.30 Книга ua 
11.10 Д/ф «Народження Шарло» 
12.10 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя 
12.20 Д/ф «Подорожуй 
Литвою» 
13.00 Свiтло 
13.45 Д/ф «Про Нью-Йорк 
iз любов’ю» 
14.30 Х/ф «Параджанов» 
16.15, 18.35 Т/с «Польськi 
свята» 
19.55 Д/ф «Putin’s way» 
21.00 Новини 
21.40 На пам’ять 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.20 Домашня скарбничка 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
08.55 «Свiтське життя» 
09.55, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
10.55 Х/ф «Дочки-матерi» (1) 
14.45 «Вгадай ящик» 
15.35 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
16.35, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
23.10 Х/ф «Едвард руки-
ножицi» (1) 

ІНТЕР
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.05 Х/ф «Небезпечнi 
гастролi» (1) 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у Росiї» (1) 
11.30 Т/с «Три 
товаришi» 
15.15 «Бенефiс «Кроликiв» 
30 рокiв гумору» 
16.30 Х/ф «Будинок для 
двох» (1) 
18.30, 20.30 Т/с 
«Легковажна жiнка» 
00.45 Х/ф «Все можливо» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.30 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 
14.00 «Запрошує Оксана» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма 
«Компромiс» 

12.30 Х/ф «Репортаж» 
14.00 Програма «Вдалий 
вибiр» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Дiти-шпигуни» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Олег Герман, «Читаючи 
Шевченковi листи» 
21.30 Х/ф «Водiй» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Краплi дощу на 
розпечених скелях» (2) 

ICTV
08.05 Провокатор 
10.00 Секретний фронт 
11.00 Антизомбi 
11.55 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.10 Громадянська 
оборона 
14.05 Iнсайдер 
15.00 Т/с «Пес» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Нестримнi-2» 
22.00 Х/ф «Нестримнi» 
23.05 Х/ф «Подвiйний 
КОПець» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.58 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
12.00 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 
15.50 «Зваженi та щасливi-5» 
19.00 «Х-Фактор-6» 
21.55 «Хата на тата» 
23.50 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.02 Дешево та сердито 
10.05 Ревiзор Спецвипуск 
12.20 Хто зверху? - 4 
14.20 Т/с «СашаТаня» 
17.30 Х/ф «Дуже погана 
учителька» 
19.20 М/ф «Три богатирi i 
Шамаханська цариця» (2) 
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя» (2) 
23.00 Х/ф «Вовк з Волл-
стрiт» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 07.15 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 15.00 Подiї 
08.50, 01.00 Вiдверто з 
Машею Єфросiнiною 
10.00 Зiрковий шлях. 
Субота 
11.00, 15.20 Т/с «Ключi вiд 
минулого» (1) 
18.50 Футбол. Вiдбiрковий 
матч до Євро 2016. Україна 
- Бiлорусь 
21.00 Т/с «Берег Надiї» (1) 

2+2
09.10 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Х/ф «Гвардiйцi 
короля» 
15.50 Х/ф «Порушуючи 
правила» 
17.20 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер» 
19.05 Х/ф «Полiт Фенiкса» 
21.25 Євробаскет 2015. 
Литва - Україна. Прямий 
ефiр 
23.20 Х/ф «Хижак-2» 
01.25 Х/ф «Колекцiонер» 
03.10 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1
08.10 Агровектор 
08.20, 00.05 
Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.Ua 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
10.05 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Спогади 
11.10 Т/с «Польськi свята» 
14.45 Фольк-music 
15.50 Д/ф «Кузьма Дерев’янко. 
Генерал Перемоги» 
16.40 Д/ф «Народження 
Шарло» 
17.45 Театральнi сезони 
18.25 Т/с «Бiлявка» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика з «Країни мрiй» 
23.00 День Янгола 

1+1
07.00, 07.35, 08.00, 08.35 
М/с «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi» (1) 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.15 «Iнспектор Фреймут» 
13.55 «Життя без обману» 
15.10 «Мiняю жiнку - 10» 
16.35, 17.55 «Чотири 
весiлля 4» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Дочекатися 
кохання» (2) 
00.50 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв» (2) 

ІНТЕР
08.15 «уДачний проект» 
09.10 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний 2» Єллоустоун 
11.00 «Орел i Решка. 
Незвiдана Європа» 
12.00 Т/с «Сiльський 
романс» (1) 
15.50 Х/ф «Її серце» (1) 
17.45, 21.30 Т/с 
«Легковажна жiнка» 
20.00 «Подробицi тижня» 
00.50 Х/ф «Дiдька лисого» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Перлини 
Прибузького краю» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Живi сторiнки» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорож гурмана» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 Д/ф «Патрiарх» 

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

«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма «Вдалий вибiр» 
16.30 Програма «Слiдства. iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Модна 
правда» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40, 00.35 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Краплi дощу на 
розпечених скелях» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.15 Зiрка YouTube 
11.55 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Нацiональна 
безпека» 
14.55 Х/ф «Нестримнi» 
16.50 Х/ф «Нестримнi-2» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Нестримнi-3» 
22.50 Х/ф «Рембо-4» (2) 
00.30 Х/ф «Подвiйний 
КОПець» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на Майданi» 
12.45 «МастерШеф-5» 
16.00 «Х-Фактор-6» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
19.55 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
20.50 «Один за всiх» 
22.15 «Врятуйте нашу 
сiм’ю-4» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 10.25 Kids Time 
06.07 М/с «Пригоди 
Джиммi Нейтрона» 
10.27 Х/ф «Стюарт Лiттл» 
12.05 Х/ф «Простушка» 
14.10 Х/ф «Особливо 
небезпечна» 
16.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя» (2) 
18.05 М/ф «Три богатирi i 
Шамаханська цариця» (2) 
19.40 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» (2) 
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя-2» (2) 
22.45 Х/ф «Нестерпнi 
боси» (2) 
00.40 Х/ф «Дюплекс» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.10, 22.00 Х/ф 
«Наречений» (1) 
11.00 Т/с «Берег Надiї « (1) 
15.00 Х/ф «45 секунд» (1) 
17.10, 20.00 Т/с «Сонячне 
затемнення» (1) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
23.50 Зiрковий шлях 

2+2
08.35 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Богатирi» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 «Реал-Бодрiт» 
15.00 Х/ф «Кращi з кращих» 
17.00 Х/ф «Кращi з кращих-2» 
19.00 Х/ф «Термiнатор» 
21.30 «Профутбол» 
23.00 Євробаскет 2015. 
Україна - Чехiя 
01.00 Х/ф «Жахливе 
виверження» 
02.35 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Не варто вдаватися до від-

чаю, депресія не помічник у 
справах. Постарайтеся врів-
новажити чаші ваг вашого на-
строю і емоційного стану. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваша рішучість і активність 

дозволять здійснитися біль-
шій частині ваших планів і за-
думів. Важливо приймати лю-
дей і події такими, які вони є. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Будуть вдалими поїздки і 

подорожі. Зараз ви мало що 
можете змінити. Але те, що 
є, це вже чимало. Гарні но-
вини у вихідні додадуть вам 
оптимізму та впевненості у 
власних силах. 

РАК (22.06-23.07)
Ви вловите важливу ідею, 

що у найближчому май-
бутньому розширить ваші 

можливості. Не відкладайте 
справи в довгий ящик. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ніяких особливих турбот 

і ускладнень не передбача-
ється. Уникайте конфліктів 
на роботі, говоріть приємне 
членам своєї родини. 

ДІВА (24.08-23.09)
Можливе просування 

кар’єрними сходами, однак не 
обійдеться без конфліктів як 

з керівництвом, так і з колега-
ми. Варто виявити особливу 
обережність, стежте за своїми 
висловами, інакше ризикуєте 
когось серйозно скривдити. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У вас може з’явитися 

схильність до витання в хма-
рах і ілюзорна уява про свої 
здатності. Дивіться на речі 
реалістично, це позбавить 
від багатьох розчарувань. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви можете одержати ба-

жане, варто тільки захотіти 
і поділитися своєю мрією з 
коханою людиною. Підси-
ляться ваші інтелектуальні 
здатності, логіка та пам’ять. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вдалий час для висновку 

угод, зміни роботи і важливих 
переговорів. Ретельно пере-
віряйте всю вступну інфор-

мацію, тому що є ймовірність 
неточностей і помилок.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам залишилося при-

класти для досягнення 
великої мети зовсім трохи 
зусиль, і результат прине-
се очікувані плоди. Втім, під 
тиском обставин ваша точ-
ка зору може змінитися. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Рішення звичайно щоден-

них завдань зажадає від вас 
чималої кількості сил і часу. Ді-
яти вам доведеться наодинці. 
Але на вас очікуватиме успіх 
практично в усіх починаннях. 

РИБИ (20.02-20.03)
На роботі наступає напру-

жений час, не виключено, що 
вам доведеться працювати за 
колег, які пішли у відпустку. Ба-
жано, щоб емоції не були пере-
шкодою у вашій діяльності. 

17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Програма «Вдалий 
вибiр» 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.45 Х/ф «Заслiплююча 
посмiшка Нью-Джерсi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.00, 17.45 Т/с «Слiдчi» 
12.00, 13.20, 23.20 Т/с «Морська 
полiцiя. Новий Орлеан» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20 Дiстало! 
15.20, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Пес» 
01.05 Х/ф «Смерть на 
похоронi» (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.05 «Все буде смачно!» 
09.00, 18.30 «За живе!» 
10.10 «Битва екстрасенсiв» 
12.10 «Україна має талант!-3» 
19.55, 22.45 «Зваженi та 
щасливi-5» 
23.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 00.35 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.20 Х/ф «Особливо 
небезпечна» 
22.20 Х/ф «Залiковий 
препод» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар-2» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «На шляху 
до серця» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Ключi вiд 
минулого» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину – Маямi» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Вiйськовi 
технологiї» 
10.20 Д/п «Голлiвуд проти 
мафiї» 
11.20 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.15 Х/ф «Горець-3» 
14.00 Т/с «Зоряна брама» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорiон» 
16.55 «Вiдеобiмба» 
17.30, 00.00 «Реал-Бодрiт» 
17.55 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Вiдкрити 
вогонь» 
00.30 Т/с «Спартак. Вiйна 
проклятих» 
02.30 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
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Акценти10
На замітку

На виконання рішення 39-ї сесії районної ради від 21 серпня ц. р. публікуємо копії і зразки заповнення заяв та декларацій, 
які необхідно подавати населенню на призначення житлових субсидій за спрощеною процедурою, надані управлінням соціального захисту населення РДА.
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Податкова служба інформує

Конкурс

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.

Послуги

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

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

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

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

терміново 1-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності, на 6 поверсі дев`ятиповерхового будинку. 
Загальна площа – 35 кв. м. Квартира з частковим 
ремонтом. Лоджія – 6,8 кв. м, засклена. Можливий 
торг. Тел.: 050-626-44-09, 098-784-86-25.

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, по вул. 
Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усіма зручностя-
ми; зроблений євроремонт, є 6-метровий обши-
тий вагонкою з євровікнами балкон завдовжки 
через дві кімнати; є і третій балкон, за рахунок 
якого збільшено площу кухні. Ванна кімната, об-
ладнана всією необхідною сантехнікою. 

Тел. 066-080-20-08.

приватизована земельна ділянка площею 
0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зупинка ремзаво-
ду), є фундамент. Тел.: 095-419-17-05, 

066-503-72-76, 096-891-79-85,097-975-29-06. 

земельна ділянка – 6,5 сотих у районі зупинки 
Синякового по вул. Весняній.

Тел.: 063-072-70-96, 096-205-85-05. 

будинок по вул. Ягільницькій. Загальна площа 
– 344 кв. м. Земельна ділянка – 8 сотих.

Тел.: 067-324-29-03, 097-054-83-04.

будинок-особняк у м. Чортків у районі парку на 
приватизованій ділянці 10 сотих. Є 4 кімнати, кух-
ня, веранда. Тел. 096-183-96-70.

житловий будинок по вул. Б.Хмельницького. 
Є літня кухня, гараж, сарай, город – 6 сотих. Все 
приватизовано. Тел.: 2-84-63, 063-585-81-28.

цегляний будинок у с. Шманьківці. Є кам`яні 
прибудови, підвал, земельні ділянки.

Тел. 097-515-97-84.

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

будинок у с. Джурин. Є город 30 сотих, сучасне 
опалення, підігрів підлоги, камін, побутова техні-
ка, сучасні меблі, гараж. Тел. 098-653-40-41.

Чортківський комунальний районний центр 
первинної медичної (медико-санітарної) допомо-
ги оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки 
майна під котельню, розміщеного за адресою: 
Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Пробіж-
на, вул. Церковна, буд. 1, площею 104, 7 кв. м. 
Конкурс відбудеться 10 вересня 2015 року о 10-й 
год. за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, 
вул. Д. Пігута, буд. 29, каб. № 10. 

Претендентам необхідно подати наступні під-
твердні документи: 

– заяву на участь у конкурсі за встановленою 
формою;

– копію установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, 

які працюють у штатному складі, яких буде за-

лучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна;

– копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України;

– інформацію про претендента (довідка, яка 
містить відомості про претендента щодо його до-
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду 
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалеж-
ної оцінки майна, у тому числі подібного майна 
тощо).

Документи приймаються до 9 вересня 2015 р. 
Комісія знаходиться за адресою: Тернопіль-

ська обл., м. Чортків, вул. Д. Пігута, буд. 29. Тел. 
(03552) 2-15-16; e-mail: chortkiv_cpmsd@ukr.net

2 вересня, у середу, 
з 9-ї до 16-ї год. 

КУПУЄМО 
ДОРОГО 

ВОЛОССЯ
натуральне – не коротше 32 см, 

сиве, фарбоване та шиньйони – від 42 см
При здачі волосся довжиною від 42 см 

стрижка оплачується.

ГОДИННИКИ 
механічні наручні 

у жовтих корпусах на запчастини 

Адреса: готель “Таня”, 
перукарня “Завиток” м. Чортків

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 глибоко сумує 
з приводу смерті колишньої вчитель-
ки ЗАЙКОВОЇ Олени Григорівни 
та висловлює щире співчуття її родині.

сертифікат на право на земельну частку (пай) се-
рії ТР за № 0331976, виданий 14 березня 1996 р. від-
ділом Держземагентства у Чортківському районі на 
ім`я: МАЛЬОВАНА Михайлина Михайлівна.

свідоцтво про закінчення навчального за-
кладу з підготовки водіїв транспортних засобів 
серії СВА за № 778319, видане 27 квітня 2015 р. 
Чортківським міжшкільним навчально-виробни-
чим комбінатом на ім`я: ДУДНИК Владислав 
Олександрович.

свідоцтво про закінчену базову середню освіту 
серії МЖ за № 010674, видане 10 червня 1994 р. 
Горішньовигнанською ЗОШ І – ІІІ ступенів на ім`я: 
КУЗЯК Анатолій Петрович.

Колектив Чортківської станції Е(Ш)МД 
глибоко сумує з приводу смерті працівни-
ка СЕРЕДИ Ярослава Осиповича. 
Висловлює щирі співчуття дружині Ганні 

Михайлівні, рідним і близьким. Нехай душа по-
кійного віднайде спокій в Царстві Небесному. 

Колектив Чортківської ЦКРЛ 
та працівники дитячого відділу 

висловлюють щирі співчуття рідним 
і близьким 

КОСАК Олександри Михайлівни.
20 серпня ц. р. обі-

рвалося життя пре-
красної людини, чу-
дової жінки. Багато 
років були присвячені 
улюбленій справі. 
Більше 40 років Леся 
Михайлівна  була 
медсестрою дитячо-
го відділу, з них 22 
роки – старшою ме-
дичною сестрою.

Її поважали за добрі справи, працьови-
тість і порядність, професійність і терпели-
вість, непосидючість і усміх в очах. Через 
її чуйне серце пройшли долі маленьких па-
цієнтів і їхніх родин, несучи їм розраду і до-
помогу, співчуття і підтримку. Вона любила 
життя і робила його кращим, добрішим і 
просто красивим. Передчасно пересту-
пивши межу вічності, залишила по собі до-
брі справи, смуток і тугу в усіх, хто її знав. 
Це велика втрата, біль і смуток для нас 
усіх. Світлі спогади будуть завжди в нашій 
пам`яті. У цей скорботний час поділяємо 
біль втрати і сумуємо разом із рідними.

Статтею 200 прим. 1 Податкового кодек-
су України (далі – ПКУ) передбачені основні 
принципи функціонування системи електро-
нного адміністрування податку на додану 
вартість.

Пунктом 200 прим. 1.1 ст. 200 прим. 1 ПКУ 
передбачено затвердження Кабінетом Міні-
стрів України порядку електронного адміні-
стрування податку на додану вартість.

Порядком електронного адміністрування 
податку на додану вартість, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
16 жовтня 2014 р. за № 569 (далі – Порядок 
за № 569), визначено, що кошти, зараховані 
на рахунок платника в системі електронного 
адміністрування податку на додану вартість, 
є коштами, які використовуються виключно 
у цілях, визначених п. 200 прим. 1.5 ст. 200 
прим. 1 ПКУ, а саме з рахунку в системі елек-
тронного адміністрування податку на додану 
вартість платника перераховуються кошти 
до державного бюджету в сумі податкових 
зобов’язань з податку на додану вартість, 
що підлягає сплаті за наслідками звітного 
податкового періоду. Таке перерахування 
здійснюється на підставі реєстру, який ав-
томатично формується ДФС на підставі по-
даних платниками податкових декларацій з 
податку на додану вартість і надсилається 
казначейству.

Якщо платник у строки, встановлені ПКУ 
для самостійної сплати платником податко-
вих зобов’язань, не забезпечив наявність на 
його електронному рахунку коштів для спла-
ти узгоджених податкових зобов’язань каз-
начейством виконання реєстрів, надісланих 
ДФС, здійснюється в межах залишку коштів 

на рахунку в системі електронного адміні-
стрування податку. Невиконаний (не сплаче-
ний) за таким реєстром залишок узгоджених 
податкових зобов’язань платника облікову-
ється казначейством до повного виконання 
шляхом перерахування до бюджету, що пе-
рераховуються платником з власного поточ-
ного рахунку на його електронний рахунок 
(п. 22 Порядку за № 569).

Враховуючи викладене, для сплати подат-
ку на додану вартість до бюджету з рахунку в 
системі електронного адміністрування ПДВ 
необхідно перерахувати з власного рахун-
ку на рахунок в системі електронного адмі-
ністрування ПДВ, відкритий в казначействі, 
суму коштів, що дорівнює сумі податкових 
зобов’язань, задекларованих ним до сплати 
в бюджет за відповідний звітний (податко-
вий) період.

У разі виникнення в платника після тако-
го перерахування сум помилково сплачених 
грошових зобов’язань їх повернення здій-
снюється виключно на підставі вимог ст. 43 
ПКУ та Порядку взаємодії територіальних 
органів Міністерства доходів і зборів України, 
місцевих фінансових органів та територіаль-
них органів Державної казначейської служби 
України у процесі повернення платникам по-
датків помилково та/або надміру сплачених 
сум грошових зобов’язань, затвердженого 
наказом Міністерства доходів і зборів Укра-
їни, Міністерства фінансів України від 30 
грудня 2013 р. за № 882/1188. 

Сектор комунікацій
Чортківської ОДПІ

З серпня ц. р. Укрпошта пропонує всім клі-
єнтам скористатися новими можливостями 
послуги «Електронне повідомлення», яке є 
аналогом традиційної телеграми.

Відтепер послуга «Електронне повідо-
млення» стала для споживачів ще прива-
бливішою. Для надання звичайному елек-
тронному повідомленню офіційного статусу 
Укрпошта пропонує поставити на ньому по-
значку «Засвідчене», що дозволить потім 
законно пред’явити його в будь-якій установі 
(наприклад, у суді). 

Крім того, написавши у повідомленні теплі 
вітальні слова, його можна прикріпити до ху-
дожньої листівки, обраної за бажанням клі-
єнтом, та привітати адресата зі святом. 

Аби скористатися послугою з відправ-
лення електронного повідомлення, клієнту 
необхідно завітати до одного з відділень 
Укрпошти та, заповнивши бланк, надати 
текст повідомлення в електронному або па-
перовому вигляді. Далі повідомлення буде 
надіслано у поштове відділення за адресою 
одержувача та вручене йому на паперовому 
носії або передано на електронну адресу.

Укрпошта також пропонує замовити до-

даткову послугу з SMS-повідомлення адре-
сата про надходження на його ім’я електро-
нного листа. Послуга є доступною у випадку, 
якщо поштове відділення автоматизоване.  

На відміну від звичайних телеграм, по-
слуга «Електронне повідомлення», яку 
пропонує Укрпошта, має суттєві переваги в 
тарифах і термінах доставки, що дозволяє 
клієнту заощаджувати час і кошти. 

Для прикладу, вартість звичайного елек-
тронного повідомлення за одне слово ста-
новить 0,60 грн. (без ПДВ), за повідомлення 
термінове – 1,20 грн. (без ПДВ). Якщо клієнт 
хоче вручити повідомлення адресату на ху-
дожній листівці, за неї доведеться додатко-
во заплатити 4 грн., знову ж таки без ПДВ. 
Запис на електронному повідомленні «За-
свідчене» коштуватиме 2,50 грн. 

Термінове електронне повідомлення буде 
доставлено адресату в межах міста та між 
обласними центрами за 3 год., звичайне по-
відомлення – за 6 год.  

Детальніше з тарифами та строками до-
ставки електронних повідомлень можна 
ознайомитися на сайті Укрпошти. 

«Електронне повідомлення» 
від Укрпошти

ПДВ: коли кошти минули 
електронний рахунок

Вважати недійсними:

Відділ освіти Чортківської районної державної 
адміністрації оголошує конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення незалеж-
ної оцінки приміщень харчоблоків закладів освіти 
Чортківського району. 

Конкурс відбудеться 11 вересня 2015 року о 10-й 
год. за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, 
вул. Ст. Бандери, 20. 

Претендентам необхідно подати наступні доку-
менти: 

– заяву на участь у конкурсі за встановленою 
формою;

– копію установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 

працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцін-
ку майна;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко-
во залучено претендентом до проведення робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів;

– копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України;

– інформацію про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його до-
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду 
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Документи приймаються до 10 вересня 2015 р. 
за адресою: 48500, м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 
20. Тел. (03552) 2-16-93, 2-14-08, 2-15-01; e-mail: 
osvita@cor.tr.ukrtel.net.

Оголошення
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Щире вітання з Днем народження 
засилаємо сьогодні прекрасній жінці

Євгенії Йосипівні ОЛІЯР.
Прийміть з нагоди 
         цього свята 
Наш найсердечніший 
                     привіт.
Хай Вам 
       із Вашою сім`єю 
Лиш радості 
                дарує світ.
Нехай душа 
       ніколи не старіє,
На білій скатертині 

                                         будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом хай сонечко зігріє 
І щиро привітання линуть звідусіль!

З повагою – 
церковний хор 
с. Білий Потік.

Вітаємо люблячого тата, 
дбайливого дідуся

Михайла Семеновича 
ШАТКОВСЬКОГО

зі с. Скородинці
з 50-річчям, 

яке він відсвяткував 27 серпня.
Прийміть найкращі 
             побажання 
І щирий наш 
        палкий привіт. 
Хай це хороше 
           привітання 
Звучить для Вас 
ще добру сотню літ.
Хай роки йдуть, 
        а чоло не сивіє,
Онуки ростуть, 

                               але лице молодіє.
Хай серце не знає плачів і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки. 
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа й щасливої долі.

З найкращими 
побажаннями – син Олег, 

син Ігор з дружиною 
Наталею, внучка Мар̀ янка.

У цей чудовий літній день святкує 
своє 60-річчя 

Євгенія Йосипівна ОЛІЯР
зі с. Білий Потік.

Найдорожча, 
найрідніша в світі, 
Сьогодні Вас 
 вітають Ваші діти, 
І чоловік, і внуки, 
               і родина, 
Кохана, люба наша 
               та єдина.
Хоч срібні нитки 
   заплелись у коси,
Та Ви для нас 

                                      є молодою й досі. 
Низький уклін Вам, люба мамо, 
Людської щирості й тепла,
Здоров’я просимо від Бога,
Земного щастя і добра.
Щоб не торкалась скронь зими пороша, 
Щоб Ви пройшли через усе життя
Така, як є, привітна і хороша.
З найкращими побажаннями – чоловік 

Степан, син Ігор, невістка 
Леся, внуки Олег і Коля, син 

Дмитро, невістка Надя, 
внуки Володя, Тарасик, 

Павлик і свати.

30 серпня відзначатиме свій ювілей
Марія Василівна БАГЛЕЙ

зі с. Заболотівка.
Найщиріші слова 
                 у світі 
Прозвучать хай 
сьогодні для Вас,
Нехай доля 
щаслива і світла 
Береже Вас 
 завжди в добрий 
                     час. 
Зичим благ 
         і здоров`я 
                    міцного, 
Миру, злагоди, сонця й тепла.
Нехай світла 
                життєва дорога 
Буде повна любові й тепла.
Будьте життєрадісні, веселі,
Хай Вас Бог оберіга щодня.
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує лиш довгі 
            й щасливі літа.

З повагою – колеги по 
роботі.

2 вересня святкуватиме своє 70-річчя
Олексій Степанович ФУТУЙМА

з м. Чортків.
Прийми у цей день 
 вітання найкращі,
Бажаємо миру, 
   здоров’я і щастя. 
Щоб лихо й хвороби 
   Тебе обминали, 
Зозуля сто років 
    життя накувала.
Хай легко 
    прощається, 
    добре живеться,

Все вміється, 
               все удається.
Чистого неба, 
           радості в хаті,
Будь завжди 
            веселий й багатий.

Хай Бог здоров’я Тобі дає,
А Мати Пречиста 
               завжди береже.

З повагою – дружина 
Ірина, сини Ярослав і Олег, донька 
Оленка, внуки Діана, Настя і Саша 

з Америки, Христинка, Святослав.

30 серпня святкуватиме 
своє 40-ліття 

коханий чоловік, люблячий тато, 
дорогий син і брат

Віталій Іванович 
РЯБОЙ

із м. Чортків.
Наш славний 
      і рідний, 
   найкращий у світі,
З Тобою нам завжди 
     затишно і світло.
Ти гарний господар 
      і батько чудовий,
Даруєш турботу 
     та море любові.
Спасибі за ласку, 
        за руки умілі,

Що вмієш підтримати 
                   словом і ділом,
Що в рідному домі 
                         надійно та щиро,
Живи нам на радість 
                  у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний 
                     з Високого Неба
Дарує усе, чого Тобі треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов̀ ю і повагою – 
дружина Галина, донька Таня, 

син Максим, мама, тато, 
сестра Таня з сім`єю.

Серпневий світанок заходить 
до хати з пригорщами найпалкіших 

зичень, усмішок, оберемками сонячного 
проміння з нагоди ювілею 

нашої першої вчительки 
Базарської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Марії Василівни ГУЛЕЙ.
Чого ж Вам, рідненька, 
                              побажати,
І що в дарунок принести?
Слів гарних 
            можна сніп нажати,
І кожне слово буде 
                  колосом цвісти.
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 та завзяття,
Хай серце повниться добром.
І нехай Ангел-Хоронитель 
Ніколи не злітає з Вашого плеча.

Многая і благая літа!
З великою шаною 

і вдячністю – 
випускники 2011-го року.

30 серпня святкуватиме свій ювілей 
Марія Василівна  БАГЛЕЙ

зі с. Заболотівка.
Жіноча доля 
 вишита любистком,
Калиною і хрестиком 
                     доріг.
Зачудувалась доля, 
    серпень урочисто
Щирі вітання приніс 
          на Ваш поріг.
Нехай зозуля Вам 
     кує багато літ
За Вашу працю, 

                                           доброту і вміння.
Подяка Вам від нас за те,
Що проявляєте до всіх
І доброзичливість, і щирість, і терпіння.
Хай Вам у всьому помагає 
              молитва Божа «Отче наш»,
І хай до серця пригортає
Господня Мати Вас.

З повагою і любов̀ ю – чоловік Іван, 
син Василь, невістка Христина, 

онуки Євгенчик і Соломійка, 
брат Іван з сім`єю 

та вся велика родина.

Футбол

Час сьогодні тривожний, і тому не капітанам ко-
манд за традицією, а футболістам-захисникам Ві-
тчизни доручили право підняти синьо-жовтий пра-
пор під час урочистого відкриття змагань. Вітальне 
слово до гравців і чисельних уболівальників, яких 
зібралося досить багато на стадіоні, мав голова 
райдержадміністрації М.Сташків. Опісля відбу-
лася невеличка концертна програма і – пролунав 
свисток судді, після якого гравці та вболівальники 
з головою поринули у спортивну чоловічу бороть-
бу.

Перший тайм був за Ягільницею, футболісти 
якої відкрили рахунок у матчі – 1:0. Проте у дру-
гій половині зустрічі чортківчани значно додали, 
й одна з їхніх численних атак увінчалася успіхом 
– 1:1. Все йшло до післяматчевих пенальті (за по-
ложенням змагань у кубковому фіналі немає до-
даткового часу). Однак під завісу зустрічі ветеран 
«Січі» – 40-річний Любомир Хруставка невідпо-
рним ударом головою після навісу з кутового ста-
вить крапку в цьому драматичному двобої – 2:1, 
подарувавши безмежну радість своїм уболіваль-

никам, а особливо спонсору – підприємцю Василю 
Вислоцькому, якого футболісти його команди, як 
тільки-но пролунав фінальний свисток, підхопили 
«на ура». Кубок і медалі переможцям та фіналіс-
там особисто вручав керівник району М.Сташків. 
Володарям кубка також дістався комплект новень-
кої футбольної форми від районної ради. Отож, 
після чотирирічної перерви золотий трофей зно-
ву виборюють ягільничани, які нині лідирують і в 
районній першості. Що ж, тепер є стимул, аби до 
кришталевої чаші, наповненої по вінця після пере-

можного кубкового фіналу шампанським, поклас-
ти й медалі чемпіонів.

*    *    *
Чемпіонат району

Перша група. 17-й тур
Звиняч – Нагірянка – 3:0; Гор. Вигнанка – Косів 

– 2:1; Гадинківці – Поділля – 0:1; Шманьківчики – 
Улашківці – 4:0; Бичківці – Шманьківці – 4:3; матчі 
Ягільниця – Біла і «Калічівка» – Базар відбулися 
вчора і на момент здачі газети до друку їхні резуль-
тати ще не були відомі.

Друга група
Зона «А». 13-й тур. «Максимум» Чортків – 

«Фортуна» Свидова – 1:1; Скородинці – Ромашівка 
– 2:1; Ридодуби – Білобожниця – 4:0; Джурин – Па-
лашівка – 5:2.

Зона «Б». 15-й тур. Заводське – Залісся – 3:0; 
Пробіжна – Угринь – 4:3; Давидківці – М.Чорнокінці 
– 3:0; Товстеньке – В.Чорнокінці – 3:1; Кривеньке 
– вихідний. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ягільниця здобуває перший трофей
Надзвичайно цікавим і вкрай напруженим виявився цьогорічний фінал кубка Чортківщини з футболу, 

який, до честі організаторів, проходив у справді святковій атмосфері, як уже стало традицією – 
у найбільше державне свято – День Незалежності України. Зустрічалися команди «Січ» Ягільниця і «Калічівка» Чортків. 


