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Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

Вітання Першовересень

Шановні підприємці! 

Від імені колективу Тернопільської митниці ДФС вітаю 
вас зі святом.

Запровадження цього свята на державному рівні – це 
визнання тієї ролі, яку відіграють у розвитку вітчизняної 
економіки підприємництво і приватна ініціатива. Нині, 
коли є всі підстави говорити не лише про стійку тенденцію 
до стабілізації національної економіки, але фактично про 
її відродження, не можна не відзначити особливого вне-
ску того сектора, який ви представляєте.

Бажаю вам подальших успіхів у підприємницькій ді-
яльності, її розвитку на благо і процвітання незалежної 
України, щастя, міцного здоров’я, усіх гараздів у родині та 
щоб приязне ставлення долі завжди супроводжувало вас 
у всіх ваших починаннях та справах!

З повагою –  В.МАРЦИНЮК, 
начальник Тернопільської митниці ДФС

У неділю – День підприємця
Уже традиційно в першу неділю вересня, згідно з Ука-

зом Президента України, у нашій державі відзначається 
День підприємця. Це свято започатковане з урахуванням 
великої ролі підприємництва у здійсненні економічних 
реформ в Україні, вирішенні соціально-економічних про-
блем і визнанням його впливу на формування, станов-
лення і розвиток національної економіки. Запровадження 
цього свята на державному рівні – це визнання ролі, яку 
відіграє у розвитку вітчизняної економіки підприємництво. 
Завдяки зусиллям підприємців та приватній ініціативі сьо-
годні досягнуто стабілізації національної економіки в умо-
вах фінансової кризи.

Проявляючи   ділову   ініціативу    і    наполегливість,    ви    
сприяєте реалізації започаткованих в Україні реформ, під-
вищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, 
розширенню асортименту товарів і послуг та працюєте  
на потреби кожного споживача. Саме підприємці активно 
розвивають приватний сектор економіки, створюють до-
даткові робочі місця, реалізовують нові бізнес-проекти, 
забезпечуючи надійне підґрунтя для добробуту громадян.

Сьогодні  підприємництво набуло значного розвитку  за-
вдяки громадянам, які створюють  суспільні блага. На цьо-
му шляху ще чимало труднощів, серед яких недосконале 
законодавство у сфері підприємницької діяльності, адмі-
ністративні бар’єри, недобросовісна конкуренція тощо.

Мале підприємництво в районі є невід’ємною часткою 
економіки району і набуває все більшого соціального і еко-
номічного значення. Розвиток підприємництва і збільшен-
ня на цій основі надходжень дає можливість вирішувати 
ряд найактуальніших соціально-економічних проблем, 
передбачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості, ство-
рює нові робочі місця.

Тож щиро бажаємо вам подальших успіхів у підпри-
ємницькій діяльності, її розвитку на благо і процвітання 
незалежної України, щастя та благополуччя у ваших ро-
динах.

Першовересневе свято у 2015-му, як і рік тому, опечалене 
сумними новинами зі сходу – триває війна, яка принесла у 
наш край три непоправні втрати: смерть героїв Романа Ілья-
шенка, Дениса Громового, Руслана Коцюка. Пригадується, 
саме у День знань громадськості стало відомо про загибель 
Дениса Громового. Його первісток якраз тоді йшов у перший 
клас. Хвилиною мовчання вшанували на святковій лінійці у 
Джуринській ЗОШ І – ІІІ ст. пам’ять новітніх полеглих геро-
їв за незалежність держави – Небесної сотні й воїнів АТО, 
серед яких молить небеса про цілісність й свободу України 
і їхній земляк Руслан Коцюк, тато маленької Марійки, якій 
голова РДА М.Сташків вручив подарунок у цей день. Багато 
захисників пішли захищати наш край із джуринської землі. 
Багато їхніх синів й доньок – серед школярів. Тому так на-
тхненно, з вірою в серці в’язали на символічному дереві 

життя синьо-жовті вузлики як сакральний символ захисту, 
єднання та здійснення найзаповітнішої з мрій – миру, першо-
класники й учні випускного класу Джуринської школи.

Війна нещадна, навіть для малих та юних, – наклала свій 
сірий відбиток на життя кожного. Так, уся громадськість 
об`єдналася задля допомоги нашим захисникам, а серед во-
лонтерів далеко не пасуть задніх і школярі. Прикладом такої 
безкорисної допомоги є згуртований заступником директора 
з виховної роботи Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 М.Ябчанкою 
волонтерський загін учнів. Керівник району відзначив їхню 
активну діяльність почесними грамотами на урочистостях з 
нагоди Дня знань.

(Закінчення на 6-й стор.)

Знову за парти – вчитися

Таке направду щастя, повноту якого ми вповні можемо оцінити тепер, у часі буремних подій на сході країни, 
де багатьох учнів позбавлено прописаного у Конституції права – вчитися, вкотре матимуть школярі  44 

навчальних закладів, що є на території району, міських шкіл, а також студенти коледжів, училищ, інститутів, 
які діють на Чортківщині. Цьогоріч, за інформацією начальника відділу освіти РДА І.Гульки, у загальноосвітніх 

закладах І – ІІІ ст. селищ та сіл району здобуватимуть освіту 3710 учнів. Вперше сіли за шкільні парти 409 
дівчаток та хлопчиків, що на одинадцятеро більше, ніж у минулому році. 
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На часі2
У райдержадміністрації Із засідання колегії  райдержадміністрації

Позиція

Наказом Чортківського міськрайонного управління юстиції 
у Тернопільській області від 26 серпня 2015 року за № 23/8 
зареєстрована Чортківська районна у Тернопільській облас-
ті організація політичної партії «Громадський рух «Народний 
контроль».

На нараді при голові райдержадміністрації, що відбулася 
в останній день літа, яку проводив заступник голови РДА 
І.Віват, йшлося про поточну роботу структурних підрозділів 
райдержадміністрації та інших районних служб. Зокрема, 
начальник відділу освіти РДА І.Гулька проінформувала про 
готовність шкіл району до нового навчального року, повіда-
вши, що цього дня буде завезено повністю металопластикові 
вікна в Улашківську ЗОШ, на черзі – Росохацька і Пробіжнян-
ська школи.

З 1 вересня буде піднято мінімальну заробітну плату: учи-
телям – приблизно на 500 грн., працівникам культури – 300 
грн., та іншим категоріям працюючих,  – повідомила озву-
чену з телеекранів Прем`єр-міністром А.Яценюком новину 
начальник райфінуправління Г.Ізвєкова. Однак економія бю-
джетних коштів не сходить з порядку денного, оскільки разом 
з індексацією на зарплату до кінця року бюджетникам району 
бракує 8,8 млн. грн.

Автобусні зупинки не обладнані дорожніми знаками, при-
дорожні смуги в жахливому стані, зазначила начальник відді-
лу розвитку інфраструктури Л.Борова. Сім населених пунктів 
Чортківщини узагалі не охоплені автобусним сполученням. 
Проте є для автолюбителів і втішні новини. Завершено ямко-
вий ремонт автодороги Білобожниця – Звиняч – Скомороше, 
за кошти агрохолдингу «Мрія» ремонтується відрізок шляху 
Шманьківчики – Залісся.

На свій страх і ризик, попри неймовірну спеку, аграрії 
району посіяли 2 тис. га озимого ріпаку, – проінформував 
начальник управління агропромислового розвитку РДА 
І.Заболотний. За день-два за прогнозом очікуються дощі. 
Згідно з графіком, на початку вересня має приступити до 
збирання цукрових буряків ПАП «Дзвін». Хоча цукристість на 
сьогодні є, через спеку корені в`ялі, не мають ваги. Якщо все 
піде за графіком – за декілька днів буде пущено цукрозавод. 

Також ряд інших важливих питань було розглянуто на на-
раді при голові РДА і дано ряд протокольних доручень.

«Ми маємо в районі факт екологічного злочину, і не важли-
во, хто у цьому більше винен – орендар чи ті, що йому давали 
дозволи на спуск водойми, винні повинні понести заслужене 
покарання», – зазначив народний депутат О.Барна на нараді 
за участю першого заступника голови райдержадміністра-
ції В.Запухляка. начальника управління Держземагентства 
у Чортківському районі Л.Хом`яка, завідуючого юридичним 
сектором апарату РДА В.Коцюка.

Як уже писала наша газета, нещодавно робоча група у 
складі фахівців з області і району обстежила водойму у 
Джуринській Слобідці, яку орендує підприємець І.Мізерота, 
запротоколювавши низку порушень. Тож дана нарада від-
булася у продовження цього. Також О.Барна дав доручення 
присутнім учасникам наради витребувати копії усіх дозвіль-
них і погоджуючих документів за останні роки, що стосують-
ся господарської діяльності на цій водоймі. 

Традиційно перед Першовереснем питання готовності шкіл 
до початку нового навчального року й одночасно до зимового 
опалювального сезону заслуховується на засіданнях колегії. 
Не стала винятком і остання. Про це присутні почули з перших 
уст – начальника відділу освіти райдержадміністрації І.Гульки. 
Спочатку головна освітянка району видала трохи статистики: 
у 2015-2016 н. р. на території району (без м. Чорткова) будуть 
функціонувати і надавати освітні послуги 44 навчальних за-
клади, в яких навчатиметься 3710 учнів. Уперше шкільний поріг 
переступить 409 учнів, що на 11 більше ніж торік, і це не може 
не тішити. В той же час у 9-ти з 24-х ЗОШ І – ІІ ст. кількість учнів 
становитиме менше 50 школярів. А це вже тривожить…

В усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закла-
дах району виконані поточні ремонти, проведено благоустрій  
прилеглих територій. Крім того, замінено 15 вікон і дверей в 
Бичківській, Білобожницькій та Великочорнокінецькій ЗОШ, 
оплачено 30 відсотків вартості ремонту даху Джуринської 
ЗОШ, заміни дерев’яних вікон і дверей на металопластикові 
в Пробіжнянській, Росохацькій, Улашківській ЗОШ, завершу-
ються будівельно-ремонтні роботи з реконструкції даху За-
водської ЗОШ. Об’їзд шкіл показав, що в загальному школи 
району підготовлені до початку навчального року та роботи 
в осінньо-зимовий період. І, як відмітила на нараді при голові 
райдержадміністрації начальник Чортківського міськміжрайон-
ного управління Головного управління Держсанепідслужби в 
Тернопільській області, головний державний санітарний лікар 
м. Чорткова, Чортківського, Гусятинського та Підволочиського 
районів О.Чайчук, школи Чортківщини виглядають набагато 
краще, аніж згаданих вище районів. 

У районі функціонує 33 дошкільні навчальні заклади. До-
шкільною освітою охоплено 985 дітей (63 відсотки – від 3 до 
5 років, 96 – від 5 до 6 років). Як позитив, вона відмітила вива-
жене свого часу рішення районної ради не переводити на бю-
джетне утримання ДНЗ, завдяки чому реальну посильну допо-
могу садочкам надають місцеві агропромислові підприємства.

У ході обговорення цього питання головою РДА М.Сташківим, 
який подякував виступаючій за проведену хорошу роботу з го-
товності шкіл, і членами колегії В.Градовим, В.Вислоцьким було 
порушено кадрову проблему. Нерідко у школі зустрінеш вчителя, 
якому за 70. (У закладах освіти Чортківщини працює 677 педа-
гогічних працівників, з них 161 – пенсіонери, у т. ч. 16 директорів 
шкіл). «Я нічого не маю проти вчителів-пенсіонерів, однак свіжі 
кадрові вливання потрібно робити, аби молодь, яка закінчила 
вузи, мала місце роботи, а не виїжджала за кордон». Погоджу-
ючись з керівником району у цьому відношенні, начальник райво 
зазначила, що потрібно дане питання врегулювати на законо-
давчому рівні, оскільки насильне звільнення призведе до судо-
вих позовів, завідомо програшних. Керівник району заявив, що 
з 1 вересня він особисто їздитиме по школах, особливо де ди-
ректори – пенсіонери, знайомлячись зі станом справ на місцях.

Друге питання було за змістом дещо схоже з попереднім, і 
стосувалося воно медичної галузі: про стан виконання заходів 
щодо проведення реформування надання медичної допомо-
ги на вторинному рівні (в Чортківській центральній комуналь-
ній районній лікарні), про що доповідав головний лікар ЦКРЛ 
Р.Чортківський.

У нашому районі, зазначив він, відбулася централізація вто-
ринної допомоги. 5 дільничних лікарень реорганізовані у сімей-
ні амбулаторії. Сьогодні Чортківська ЦКРЛ на 380 ліжок – най-

потужніша в області і готова до реформування. 
Лице чортківської медицини – вузькопрофільні спеціалізо-

вані відділення: офтальмологія, ЛОР, травматологія, потужна 
реанімація, чого немає в інших районах. Останні 3 роки на ка-
пітальні видатки в бюджеті не було закладено жодної копійки. 
Проте завдяки вільному залишку коштів з райбюджету і меце-
натів проведено ремонти головного корпусу ЦКРЛ, перекрито 
дах терапевтичного відділення у Заводському, інфекційного 
відділення, завершується ремонт пологового відділення, ла-
бораторії. Однак потребує внутрішнього ремонту поліклінічне 
відділення, та основна проблема – застаріла медична апара-
тура, яку практично всю треба міняти.

У всіх відділеннях, підкреслив головлікар, поміняні завідуючі 
на молодих, перспективних лікарів, завдання яких – йти впе-
ред, вчитися і впроваджувати нові технології, а ветеранів – пе-
редавати їм свій неоціненний досвід. Подякувавши за відчутні 
якісні зміни у медичній галузі Чортківщини, голова райдержад-
міністрації М.Сташків запропонував прийняти відповідне роз-
порядження голови РДА, ухвалене присутніми.

Слухаючи третє питання порядку денного – про хід виконан-
ня районної програми «Питна вода Чортківщини» на 2011-2015 
роки, яке озвучила головний державний санітарний лікар ра-
йону О.Чайчук, у багатьох присутніх волосся ставало дибки: 
водопостачання міста доведено практично до ручки! (В осно-
вному ця проблема була викладена у попередньому номері 
нашої газети). Біда в тому, що роки ніхто практично нічого не 
робив у цьому напрямку. Замулюються свердловини (з 21-ї 
свердловини водозабору «Стара насосна» функціонує тільки 
6). Втрачено артсвердловини хлібозаводу, сільгосптехніки, 
м’ясокомбінату. Наше місто залишається єдине по течії р. Се-
рет, яке споживає воду з неї, хоча є можливості раз і назавжди 
відмовитися від цього. Було б бажання. Виступаюча поетапно 
озвучила проблеми з водопостачанням населення міста, що 
мали місце у липні-серпні ц. р. Ще більше збурив уми присутніх 
крик душі мешканки Заводського Г.Шевчук, котра повідала при-
сутнім, як вона з чоловіком-сердечником рятувала квартиру 
від потопу. А загалом, як зазначила в. о. Заводського селищ-
ного голови Людмила Павлінська, за останніх три тижні було 
п’ять проривів водомережі у селищі. З них ліквідовано тільки 
одне – і то самими мешканцями. Заводчани двома руками «за», 
аби знову повернути з балансу водоканалу свою водопровідну 
мережу, від чого проблем тільки додалося.

Проблема водопостачання Чорткова – кричуща безгоспо-
дарність, – резюмував голова РДА М.Сташків. Потрібно наво-
дити порядок у цьому відомстві, – був категоричним член ко-
легії В.Градовий. А Р.Чортківський запропонував 4,7 млн. грн., 
отриманих у результаті перевиконання піврічного міського бю-
джету, спрямувати на покращення водопостачання у місті, а 
не на залатування дірок в асфальті. І хоча до міських проблем 
у зв’язку з обласним статусом Чорткова райдержадміністрація 
ніякого ні відношення, ні впливу немає, все ж кожного боліла ця 
тема. Далі так бути не може.

Ухваливши відповідне розпорядження голови РДА з цьо-
го приводу, у «Різному» члени колегії заслухали інформацію 
першого заступника голови РДА В.Запухляка про результати 
об`їзду населених пунктів щодо наведення благоустрою. Про 
це – у наступному номері нашої газети.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ   

Юстиція інформує

Про школи, медицину і погану воду
Всього три теми, озвучені в заголовку, охоплювали питання, які розглядалися на черговому засіданні колегії 

райдержадміністрації (відбулося 27 серпня). Проте кожне з них викликало непідробне зацікавлення присутніх. 
Адже у кожного якщо не діти, то онуки ходять до школи, а що вже говорити про лікарню, куди рано чи пізно 

доводиться звертатися всім. Про воду помовчимо – без неї людина взагалі прожити не може. 
Тим більше такої спекотної пори, як сьогодні.

У Конституції України, прийнятій на п’ятій сесії Верховної 
Ради України 28 червня 1996 р., у ст. 38 зазначається: «Гро-
мадяни мають право брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, 
вільно обирати і бути обраними до органів державної влади 
та місцевого самоврядування. Громадяни користуються рів-
ним правом доступу до державної служби. а також до служби 
в органах місцевого самоврядування».

25 жовтня ц. р. під час виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, се-
лищних, міських голів і старост ви будете мати можливість 
відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 14 
липня ц. р. за № 595-VIII обиратися або мати право обирати 
депутатів обласної, районної, міської ради і міського голови, 
які будуть представляти і захищати ваші інтереси в місцевих 
органах влади. Я хотів би сказати пару слів про висування 
кандидатів.

Ст. 35 Закону: 
«2. Право висування кандидатів у депутати Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, місь-
кої, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті 
ради реалізуються виборцями у відповідних багатомандат-
них округах через місцеві організації партій у порядку, перед-
баченому цим Законом.

3. Місцева організація партії може висунути особу, яка є чле-
ном цієї політичної партії, або безпартійного громадянина».

Порівняйте зі ст. 38 існуючої Конституції України. Робота 

місцевих рад – це громадська робота. Правда, доводилось 
чути: а скільки вам платять. Ви йдете на роботу? На громад-
ську безкорисливу роботу не кожен може піти. Піти може і 
підуть. А це робота на окрузі, в постійних комісіях, сесіях. 
Буває, що депутат просидить 4 роки на сесіях і ні разу не 
виступить, не внесе жодної пропозиції. А яке відвідування за-
сідань постійних комісій? Адже виборці за нього голосували. 
А чи був хоч один випадок, щоб хтось з виборців прийшов у 
міську раду і поцікавився, а як депутат працює?

Не так просто пробити якесь питання. Інколи в розпач 
впадаєш. Я з 2007 р. пишу, звертаюсь у міську раду про ре-
монт асфальтового покриття проїзду навколо будинку № 84 
по вул. Шевченка. Будинок здано в експлуатацію в 1970 р. 
Виходячи з нормативних документів, такий ремонт повинен 
проводитись уже 4 рази. Його потрібно вкрай зробити. Я не 
для себе прошу, для людей. Мені соромно перед людьми, 
бо в цьому будинку живу. А чому до уваги не береться те, що 
обираюсь депутатом 8 разів? Скільки я на це потратив праці, 
сил і часу.

Шановні виборці! Рекомендую вам у ситуації, що склалась, 
коли ваше право обирати реалізується через місцеві орга-
нізації партій, пропонувати людей в депутати, які любили б 
громадську роботу, безкорисливих, наполегливих, принци-
пових, грамотних. Які б хотіли і могли захищати ваші інтер-
еси.

Рубайте цю скалу корупції! Нехай ні жар, ні холод не спи-
нить вас! Повинна бути сила народу.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
депутат міської ради

Скоро вибори…

Отакої!
Побилися нардепи Барна і Чижмарь
За повідомленнями численних інтернет-ресурсів, увече-

рі 1 вересня після прямого ефіру на одному з телеканалів 
у прийомній продюсера побилися народний депутат від на-
шого (167-го) виборчого округу Олег Барна (БПП) і відомий 
чортківчанам у минулому очільник Тернопільської області, 
а нині народний депутат від Радикальної партії Юрій Чиж-
марь. В останнього, як заявив лідер «радикалів» О.Ляшко, 
зламане ребро. У своїх коментарях О.Барна, як пише інтер-
нет-газета «Українська правда», зазначає, що він, мовляв, не 
бив, а лише обійняв Ю.Чижмаря. А той, у свою чергу, заявив, 
що першим не нападав, а тільки оборонявся, і надіється на 
адекватну оцінку даному факту з боку Президента і Генпро-
куратури. Зрештою, в Інтернеті є відео інциденту, зняте ка-
мерою спостереження. У будь-якому випадку інцидент не з 
приємних.
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5 вересня. Тривалість дня – 13.17. Схід – 6.18. Захід – 19.35. Іменини святкують  Євтихій, Іриней

Топ-тема

Знаючи, що саме 31 серпня Верховна 
Рада має розглянути в першому читанні 
президентський законопроект про внесен-
ня змін до Конституції в частині децентра-
лізації, який призведе до реальної амністії 
(!) терористів Луганщини та Донбасу (а цьо-
го аж ніяк не можна було допустити), ВО 
«Свобода» був організований мирний (!) 
мітинг-протест проти затвердження висуну-
тих змін. У мітингу взяли участь і представ-
ники Чортківської РО ВО «Свобода». Слід 
сказати, до мітингувальників приєдналися 
представники «Радикальної партії Олега 
Ляшка», «Правого сектора», партій «Укроп» 
і «Республіканська платформа» та чисель-
на громада небайдужих українців. Отож, під 
стінами Верховної Ради на площі Конститу-
ції зібрався велелюдний мітинг проти вне-
сення поправок до Конституції України.

Мітингарів від будівлі ВР відділяв кордон 
силовиків, а у дворі парламенту знаходило-
ся кілька автобусів МВС України. Виникає 
запитання: для чого?! Заздалегідь «верхо-
венство» знало, що прийняті зміни викли-
чуть невдоволення народу?!

Акцентуємо увагу, сутички розпочалися 
в самій Раді, там було надто неспокійно. 
Адже частина народних депутатів вважає, 
що запропоновані зміни мають закріпити 
«особливий статус» окупованого Донбасу, 
хоча спікер і президент всіляко це запере-
чують. Результат: нардепи, не зважаючи 
на невдоволення народу вкраїнського, на 
кровопролиття в російсько-українській ві-
йні, тисячні загибелі наших військовиків і 

мирного населення України, все ж проголо-
сували (тим самим ґвалтуючи Конституцію, 
ухвалюють рішення на догоду своїм олігар-
хічним хазяям, а не українському народові); 
голоси «за» відповідне рішення віддали 265 
народних депутатів. 

Слід сказати, як тільки-но зі стін ВР ви-
йшла інформація про результат голосу-
вання, правоохоронці (це зафіксовано на 
відеозйомці), вишикувавшись, натягнули 
захисні маски, висунули вперед щити і кийки 
та пішли в наступ. Вони потоптали портрети 
загиблих у ході бойових дій на сході Укра-
їни «свободівців», які мітингувальники при-
несли для того, щоб оті нардепи-зрадники 
подивилися в очі справжнім патріотам Бать-
ківщини – синам українським! Тим самим си-
ловики спровокували сутички. 

Як запевняють свідки, шарпанина поча-
лася після того, як «орли Авакова» пішли в 
наступ. Нарід зібрався, щоби відстоювати і 
боротися за нормальне людське життя, а не 
ту кабалу, в яку втягує сьогоднішня влада. 
Частину портретів (загиблих Героїв) змела 
атака гвардійців. 

До захоплених учасників мітингу (а людей 
– тих, хто у футболці зі символікою «свобо-
дівців» – виловлювали  й пакували в автівки 
як у часи Януковича) не допускають адво-
катів. Хто знає, чи не застосовують до них 
тортури, аби вибити лжесвідчення… 

Пізніше все ж вдалося потрапити до 
ув’язнених націоналістів, пронести їм воду 
та їжу. Серед них – офіцери та бійці війни з 
Росією; київські, хмельницькі націоналісти; 

неповнолітні хлопці та дівчата. Всіх затри-
маних звинувачують в тероризмі. Адвокатів 
таки не допускають. 

Під райвідділом міліції, де утримують за-
триманих, виступив екс-командир 5-ї роти 
підрозділу міліції особливого призначення 
«Дніпро-1» Володимир Шилов. Звертаю-
чись до охоронців райвідділу, котрі вийшли 
в бойовій броні, боєць зазначив: «У моїй роті 
є професори, вчителі, науковці, студенти... 
Знаєте, як ВАС ТАМ бракувало?!. Не зна-
єте, чому вас – молодих хлопців – кидають 
у перші лави, а псевдокомандири керують 
вами здаля? Бо вас – відкрито підставля-
ють».

Пригадайте, як розпочинався Майдан… 
Коли на мирних мітингуючих сунув «Бер-
кут», чи можна було спокійно стояти і диви-
тися, як він лупцює народ. Справа навіть не 
в тому, що відбулося біля ВР, а в тому – як 
поводить себе сьогоднішня влада, котра 
відчуває, що заходить в тупик. Адже україн-
ський народ свідомий і розсудливий. 

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок у пря-
мому ефірі 112 каналу прокоментував події 
біля Верховної Ради та заяву Арсена Авако-
ва: «Те, що Аваков так оперативно «призна-
чив винних», свідчить про одне – провокація 
була ним же і спланована. Путінським шля-
хом іде нинішня влада! Тепер зрозуміло, 
вона не зупиниться ні перед чим – ні перед 
зрадою, ні перед кров’ю, – аби зберегти свої 
позиції. Влада сьогодні знищує народ і со-
ціально, й економічно, принижуючи націона-
лістичну гідність українців. Їй потрібна була 
ця кров, аби скомпрометувати «Свободу». 
Очевидячки, здаючи Україну, владарі шука-
ють «опірних цапів», на яких звалить свою 
ж вину. Знають, що саме «Свобода» може 
підняти народ на протест, і тому провока-
ція неминуча. Люди повинні знати правду. 

В нас є інформація-доказ, що в натовпі мі-
тингуючих знаходилося багато «тітушок». 
Не поспішайте робити висновки лише із 
заяв Авакова. Думайте, зважуйте, аналізуй-
те. Він звинувачує всіх опонентів без дока-
зової бази слідства, а от своїх прибічників 
не притягує до відповідальності, хоча ко-
рупція в уряді – це фактаж. З огляду всього, 
не віримо, що слідство буде справедливим. 
Народні депутати від ВО «Свобода» пода-
ли заяву-вимогу В.Гройсману про те, щоби 
1 вересня парламент розглянув першим пи-
танням Постанову (2846) про відставку мі-
ністра внутрішніх справ А.Авакова, бо про-
лита кров – на його руках і тих 265 нардепів 
– провокаторів і зрадників народу».  

Соцмережі рясніють інформацією, що всі 
добровольчі батальйони МВС України, які 
проявляли свою позицію, піддаються на-
падкам зі сторони Авакова, котрий намага-
ється знищити добровольчий рух «Торна-
до», «Київ-2», «Правий сектор», «Айдар», 
а тепер – «Січ». За півтора року не було 
ухвалено жодного закону в інтересах до-
бровольчих батальйонів! І ця зрежисована 
подія біля ВР має на меті відвести очі від 
антидержавного, як вважають лідери ВО 
«Свобода», перевороту в раді. 

В одній із соцмереж між споживачами 
побутує така думка: «Ще у часі Майдану 
казали, що колись, а саме –  коли прийде 
кривава секта до влади, Януковича будемо 
згадувати, як доброго дядечка. Та не страш-
но, що є така влада, страшніше те, що є та-
кий народ, який обирає олігархічну владу». 
Отож, як наголосив О.Тягнибок, не поспі-
шайте з висновками, зважуйте, аналізуйте, 
щоби вкотре не схибити...

Іван КАЛАКАЙЛО, 
РО ВО «Свобода»

Голосування  про зміни до Конституції щодо 
децентралізації влади та особливостей міс-
цевого самоврядування в окремих (тепер 
окупованих) районах Донецької і Луганської 
областей показало істинне обличчя псевдо- 
патріотичних політичних сил. Постійне мані-
пулювання фактами, подання неправдивої 
інформації, її перекручування, цинічна брехня 
цих політичних перевертнів заради підвищен-
ня свого низького рейтингу, особливо перед 
місцевими виборами, призвела до повного де-
конструктивізму в роботі парламенту та вво-
дить в оману населення країни, сіє сум`яття.

Тепер по фактах. 
Всі ці політсили давно кричали про децен-

тралізацію, передачу повноважень та фінан-
сових ресурсів на місця, громадам. Все це 
і передбачено в Конституції. Представник 
виконавчої влади (префект) здійснює лише 
наглядову функцію: контролю рішень рад та 
їх голів у відповідності до норм Конституції, 
недопущення сепаратизму та збереження 
територіальної цілісності України. При вияві 
таких порушень (які мали місце в Криму та на 
Сході і призвели до російського вторгнення, 
так як місцеві – міські, сільські, районні, об-
ласні ради та їх голови «запрошували» Путі-
на, відокремлювалися від України) Президент 
призупиняє дію подібних актів місцевої влади, 
тимчасово відсторонює їх від посади із не-
гайним зверненням до Конституційного суду, 
котрий дає правову оцінку їх рішенням. При 
підтвердженні судом в діях даної ради консти-
туційних порушень чи загрози територіальної 
цілісності або проявів сепаратизму не Прези-
дент, а саме ВР приймає рішення про переви-
бори. Але якщо порушення не підтвердяться, 
то рада продовжить свої повноваження.

Якби такі норми були в Конституції раніше, 
то даної ситуації не було б в Україні.

Немає жодного особливого статусу тимча-
сово окупованих територій (про що брешуть 
деякі політсили), а є особливості місцевого 
самоврядування, а саме в перехідних поло-
женнях, і то до 2017 р. 

Всі кричали, що зміни до Конституції по 
цих пунктах потрібні, та поряд з тим все це 
політичне болото затягувало до остатку час 
їх обговорення. А тепер вони заявляють, що 
потрібно було ще довше обговорити, ще по-
радитися з людьми, провести референдум 
тощо. Який цинізм!

1. Більше 4-х місяців засідала Конституцій-
на комісія, проводилися консультації, зустрі-

чі, обговорення зі всіма політичними силами, 
депутатськими фракціями, групами. Навіть 
Президент організував зустріч з ними. Але 
коли окремі депутати вирішили провести свої 
канікули за кордоном в екзотичних місцях, а 
будучи в Україні віддавали перевагу не зако-
нотворчій діяльності, а задоволенню корис-
ливих цілей, то й не дивно, що з ними ніхто 
«не радився».

2. Необхідність даних змін випливала із 
міжнародних домовленостей щодо тиску на 
агресора, збереження територіальної ціліс-
ності України, негайного обміну полонених 
«всіх – на всіх», проведення адмінреформи 
до 2017 р. для передачі повноважень гро-
мадам. А так як зміни до Конституції повинні 
проводитися у два голосування (перше понад 
226 голосів, а друге – понад 300 голосів) і про-
тягом двох сесій, то 31 серпня був останнім 
днем попередньої сесії, так як 1 вересня від-
кривається наступна сесія.

3. Найстрашніше – справдилося те, про що 
я заявив, що дані політичні сили були просто 
запрограмовані на зрив конституційного про-
цесу і шляхом брехні про нібито державниць-
ку зраду намагалися заробити собі дешевий 
піар напередодні місцевих виборів. На жаль, 
це підтвердилося фактами, а тому жодного 
конструктивізму і не могло бути:

– під Верховною Радою всі, хто виступав 
проти змін до Конституції, тримали не Дер-
жавний Прапор України, а рекламували своє 
політичне ганчір’я;

– блокування трибуни, крики, стукіт пляш-
ками (а коли виступали їх представники, то 
мовчали) говорили про відсутність будь-якого 
бажання конструктивізму, дебатів, пояснень;

– здійснення провокацій під ВР із застосу-
ванням бойових гранат, що призвело до 3-х 
вбитих (дай Бог, щоб не було більше) і 21 по-
раненого, наводить мене на думку про росій-
ський слід цих запланованих дій, мета яких 
– дестабілізація країни, примусити Україну не 
виконувати міжнародні домовленості, зняття 
з Росії економічних санкцій та розв’язання рук 
агресору;  

– ці політичні дебіли добре розуміли, що 
дане голосування в першому читанні (більше 
225-ти) нічого не варте без 300 голосів у дру-
гому читанні, що без них ніяк не можна буде 
проголосувати; що ці зміни вкрай необхідні і 
все одно їх потрібно буде прийняти; що про-
тягом другої сесії до кінця грудня ще багато 
часу для їх обговорення, але дана ескалація 

конфлікту була прив’язана до дешевого піару 
напередодні місцевих виборів, які вже розпо-
чалися;

– всі переконаються, що ніяких змін у дано-
му тексті в грудні не буде, і вони таки будуть 
проголосовані (бо відпаде необхідність полі-
тичного піару, так як місцеві вибори вже закін-
чаться), а це буде означати, що таки я був пра-
вий про виключно їх цинічний політичний піар.

 4. Я глибоко шаную Левка Лук’яненка, але 
на моє йому запитання перед неконтрольо-
ваним натовпом біля стін ВР, навіщо ви під-
тримуєте цей деконструктивізм і чи уявляєте 
наслідки, його кінцева відповідь звелася до 
того, що ми нібито самі можемо перемогти 
російські війська і нам нічия допомога не по-
трібна. Я дуже був би радий цьому, та наразі 
не згідний із цією думкою.

5. Тепер про політичні образи політичних 
повій.

–  Чому «Свобода» не думала про дер-
жавну зраду, коли їх міністр оборони Тенюх 
здавав Крим, Донбас (у березні-травні 2014 
р.), і як «допомагали» будувати країну інші 
їх міністри – Махніцький, Швайка тощо; чому 
не подумало керівництво «Свободи» про на-
слідки публічного побиття у березні керівника 
Держкомтелерадіо із викладенням в Інтернет, 
що спричинило негативне ставлення світової 
спільноти та стало однією з причин гальму-
вання санкцій проти Росії;  чому не подумали, 
коли заявили про статус державної мови, що 
було однією з причин піднесення сепаратиз-
му в Криму; чому їх депутати в Тернопільській 
обласній, Борщівській районній радах бло-
кують роботу, ігноруючи засідання, або не 
голосують за волевиявлення самих громад, 
позбавляючи їх великих коштів на регіональні 
програми розвитку? Як, блокуючи вивіз сміття 
з Тернополя на полігон у с. Васильків (нібито 
незаконний, підбурюючи людей), побудували 
виборчу кампанію своєму ставленику, котрий 
туди ж продовжує 5-й рік вивозити сміття? Хто 
дав право цим політичним аутсайдерам вирі-
шувати долі людей? Досить, докерувалися в 
Західній Україні, що навіть люди не проголо-
сували, то навіщо паскудити продовжуєте?

–  Гадаю, цікаво буде знати прихильникам 
Ляшка, що у 90-х роках їх кумир був судже-
ний за розкрадання державного майна в осо-
бливо великих розмірах, що їх кумир, будучи 
журналістом. поширював неправдиву інфор-
мацію, зводячи наклепи на людей (що згоди-
лося вже у його політичній кар’єрі). Чи, може, 
про зраду було б заговорити п. Ляшку під час 
свого відпочинку в Італії, коли бійці гинуть на 
сході країни, чи про торги за посади в Кабміні?

–  Можливо, Ю.Тимошенко було потрібно 
подумати про зраду країни тоді, коли вона 

розвалювала помаранчеву коаліцію, коли га-
нила Ющенка (а тепер і Порошенка, мабуть, 
тому, що не стала президентом), коли хіхікала 
разом із Путіним у Кремлі в той час, як остан-
ній обливав брудом українського президента. 
Можливо, було подумати Леді Ю. про зраду 
тоді, коли підписувала газові угоди, підні-
маючи ціну на газ у 2,5 раза, переплачуючи 
Росії щороку понад 10 млрд. доларів, за які 
Путін озброїв армію, а українську економіку і 
бюджет опустили на коліна. Чи поцікавитися, 
чому 19 лютого 2014 р. з Генпрокуратури були 
вивезені газові кримінальні справи в Крим, а 
потім у Росію.

–  Дивно, що «Самопоміч» появилася в цьо-
му товаристві, але їх негативне ставлення до 
мажоритарної системи виборів, бажання їх-
нього міністра АПК продажу спиртової галузі, 
перетворення землі в товар та маніпулюван-
ня конкурсом на посаду директора «Укрспир-
ту» примусить багатьох задуматися.

Все це політичне бл..ство, що блокувало 
трибуну, що чинило провокації перед ВР і кри-
чало про зраду, потрібно було б відправити на 
фронт або обміняти на наших військовополо-
нених героїв. 

Я вийшов до натовпу через кордон міліції, 
стримуючи осіб, що кидали пляшки і палиці. До 
мене зразу посипалися запитання: «Ти хто? Як 
голосував? Ти зрадник! На тебе куля чекає!» 
і т. д. Жодних аргументів і пояснень. Один 
здоров’як мого віку, котрий найбільше кричав 
і прикривався загиблим племінником, на моє 
запитання, чому він не в АТО, а ховався за 
племінника, почав зразу матюкатися та погро-
жувати. Це для розуміння, який був підігнаний 
контингент «тітушок», кожний з котрих, кого я 
запитував, так і не сказав, чому сюди приїхав 
або в чому полягає зрада чи узурпація влади.

Державницька позиція полягає в тому, щоби 
не було подібних випадків провокацій, де гинуть 
люди, в тому, що політик, який організовує дану 
акцію, зобов’язаний контролювати своїх прихиль-
ників, але, якщо за гроші понаганяли «тітушок», 
то й логічно, що контролювати їх було не можли-
во, що і призвело до трагічних наслідків. 

Гадаю, людям вже давно пора було зробити 
висновки про цих політичних повій, котрі ма-
ють понести кримінальну відповідальність за 
провокації із загибеллю правоохоронців (не 
режиму Януковича, а хлопців, багато з яких з 
Майдану пішли в Нацгвардію).

Досить піаритися своїм політичним різно-
кольоровим ганчір’ям, ми повинні об’єднатися 
навколо Державного Прапора, державних 
ідей і державницької мети. 

Слава Україні!

Народний депутат Олег БАРНА

Олег Барна. Про справжнє 
обличчя політичних повій

Кров, щоби прикрити зраду…
Минулий понеділок виявився кривавим у мирному Києві. Новини про події, 

що відбувалися біля будівлі Верховної Ради, приголомшили всю країну. 
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Педагогічна нарада

Присвята

За останні роки такий форум вчителів на базі 
загальноосвітньої сільської школи відбувся упер-
ше, тож до нього старанно готувалися. 

На порозі закладу запрошених гостей вітали за-
пашним рум`яним короваєм учні у вишиванках і з 
кульками кольору неба й колосся та директор шко-
ли Антоніна Довгань. А перед початком офіційної 
частини учасники зібрання здійснили екскурсію 
школою, де на почесному місці висять жовто-бла-
китні стяги, які учням передали з передової наші 
захисники Вітчизни з власними автографами.

Колиндянську школу сьогодні не впізнати, а 
ще якийсь рік з лишком тому вона опинилася… 
перед загрозою закриття. Третій поверх повністю 
і майже весь другий протікали наскрізь. Учні і вчи-
телі буквально під парасолями ходили шкільними 
коридорами, дихаючи цвіллю і сирістю. Проте за-
вдяки коштам, виділеним районною радою, мину-
лоріч вдалося її повністю перекрити, а цього літа 
завершено поточний ремонт і світлі класні кімна-
ти готові гостинно прочинити двері своїм повно-
правним господарям.

З духовних настанов священнослужителів – 
митрофорного протоієрея о. Михаїла Левковича 
і протосинкела Бучацької єпархії УГКЦ о. Володи-
мира Заболотного відкрилося зібрання учителів. 
«Ми обов’язково переможемо у нашій боротьбі, 
коли будемо мати українську Церкву, українську 
владу і українських вчителів, і переконані – наші 
діти матимуть щасливе майбутнє, – вторили ду-
ховні отці. 

Про співпрацю Церкви і школи повідала при-
сутнім сестра Єремія монастиря Пресвятої Ро-
дини. У минулому теж учителька, вона зізналася, 
що щиро заздрить сьогоднішнім педагогам, адже 
свого часу дітям багато чого не сказали про Бога, 
про Церкву, про Україну.

Педагогічних працівників району радо вітали 
депутат обласної ради від Чортківщини Олек-

сандр Стадник, заступник голови районної ради 
Любомир Хруставка, заступник голови рай-
держадміністрації Іван Віват, керуючий спра-
вами виконавчого апарату райради Тетяна 
Яблонь, мовивши ряд напутніх слів і побажань 
напередодні нового навчального року. 

У тихій молитві, схиливши зажурено голови, 
згадали усі присутні невинно убієнних Героїв Не-
бесної сотні і воїнів АТО.

У ході пленарного засідання про підсумки роз-
витку загальної середньої та дошкільної освіти 
району у 2014-2015 році, спрямовані на виконан-
ня законодавства України щодо функціонування 
та розвитку освіти, доповіла начальник районно-
го відділу освіти Ірина Гулька. Підсумовуючи свій 
виступ, головна освітянка району привітала колег 

з наступаючим Днем Знань, подякувавши за про-
ведений якісний ремонт шкільних приміщень і 
присвятивши їм власні віршовані рядки.

З доповіддю «Система заходів національно-
патріотичного виховання учнів у школі – запорука 
успішного майбутнього держави» виступила за-
ступник директора з виховної роботи Колиндян-
ської ЗОШ Світлана Дячок. На проблемах зни-
ження рівня духовності та шляхах їх подолання 
акцентувала свій виступ заступник директора з 
навчально-виховної роботи Заводської ЗОШ Ган-
на Самолюк. Досвідом організації та відзначення 
Дня Європи у загальноосвітньому навчальному 
закладі ділилася вчитель Ридодубівської ЗОШ 
Надія Деренюк. Про співпрацю українських шко-
лярів з Республікою Польща в рамках проекту 
«Від коренів – до демократії» розповіли учениця 

Улашківської ЗОШ Алла Свистун та учень Колин-
дянської школи Максим Гикавий. Дівчинка ще й 
зачарувала присутніх прекрасним голосом, за-
співавши польською популярну пісню про кохан-
ня жовніра і української дівчини.

Слід сказати, що виступи доповідачів переплі-
талися з концертними номерами, де свої таланти 
у співі і танці продемонстрували як учителі, так і 
школярі. А закінчилася педагогічна нарада сим-
волічним рушником єднання, за який взялися усі 
присутні, – во ім`я навчання і виховання наших 
дітей справжніми українськими патріотами, світ-
лого майбутнього України.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Учитель – це шлях в майбуття

Пригадується з дитинства, коли батьки поверталися з учительської конференції 
напередодні нового навчального року: ще такі молоді, радісні, схвильовані, 

у піднесеному бадьорому настрої. Це ж знову прийшов на поріг довгоочікуваний 
Першовересень, коли на тебе спрямовуватимуть свій погляд десятки допитливих 

розумних дитячих оченят і ти знову поведеш їх у незвідану Країну знань!
Подібне довелося спостерігати на подвір̀ ї Колиндянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ст. в останній день літа перед розширеною педагогічною нарадою працівників 
освіти Чортківщини. І молоді, і вже з досвідом педагоги району про щось весело 

гомоніли між собою, не бачившись ціле літо, 
в очікуванні початку святкового зібрання. 

Минуло вже 35 
років, а ніби вчора 
пам’ятаю, як ми, 
випускники-вось-
микласники Вікто-
рівської восьми-
річної школи № 2 
Галицького району 
Івано-Франківської 
області, з нетер-
пінням чекали по-
чатку навчального 
року, бо до школи 
прийшли аж троє 
молодих вчителів 

– вчитель історії, вчитель французької мови 
Р.І.Пахолок та директор школи В.П.Федорняк. 
Що буде нового, що буде цікавого?

Разом із молодим вчителем Р.І.Пахолком ожи-
ло село й оновилася школа і все навкруги, прий-
шов до школи дух радості й посмішки, взаємо-
розуміння і творчості, любові до праці і до пісні.

Учителю! Як листки кленові на бистрині, про-
летіли роки. Та донині у серці горить вогник 
добра і любові, надії і впевненості. Ви посіяли 
світло, Ви стали для нас, як Отчий світильник. 
Бо були завжди усміхнені і щасливі, неустанно 
черпали з джерела Божої любові, готові своєю 
любов’ю зігріти дитячі серця.

З радістю і щемом згадуємо дитячі літа. Ви 
вміли прекрасно все організувати, володіли 
чудовим ставленням до дітей –  як до талантів, 
особистостей, маленьких неповторних творінь.

Ви запалили духовну, пісенну ватру любо-
ві, миру і добра, де зігрівали свої душі люди. А 
спраглі серця знайшли цілющу воду.

Лише у Вас були найцікавіші уроки і перерви 
разом з Вами! Бо дарували Ви нам, простим ді-
тям із далекої сільської школи, тепло душі сво-
єї і серце, відкрите для людей. Ми з великими 
відкритими очима і з цікавістю вірили кожному 
Вашому слову. Ви приносили нам читати бага-
то книжок, показували, що є у Вас у дипломаті, 
ходили з нами на сільськогосподарські роботи – 
збирати буряки і картоплю. А у вільний від уроків 
час Ви допомагали колоти дрова вже старшим 
техпрацівникам і їздили до лісу вантажити коло-
ди для школи. 

А ще ми дійсно вірили, що Вашою симпатією 
є Марічка (дівчинка, що мала дуже багато вес-
нянок), бо Ви з висоти мудрості своїх років зна-
йшли підхід до кожної дитини. Вас любили і по-
важали і найбешкетніші, і найчемніші діти.

Ви були чудовим класним керівником, як ми 
заздрили тим дітям, що навчалися у Вашому 
класі! Бо Ви їх водили і возили на екскурсії, вони 
з Вами ходили до театру і в кіно, і Ви їх годували 
у себе вдома в місті. Ви показували їм стежку у 
світ, як вікно в Європу.

А ще Ви дбали про кожну дитину з класу, осо-
бливо про тих, хто був без мами чи тата. Ви пиль-
нували їхнє здоров’я, турбувалися про них. Ви 
вміли поєднати працю, навчання, уроки з музи-
кою. Бо з Вашим приходом до школи настав роз-
вій музики, танцю і співу. Ожили у Ваших руках 
і в руках Ваших учнів старовинні музичні інстру-
менти – заспівала скрипка, заграли цимбали, 
сопілки і бубни, баяни. Ви відроджували народні 
традиції, Шевченківські вечори готували спільно 
вчителі і діти, з батьками, старшими людьми, які 
не мислили себе без пісні. Відроджували гаївки, 
колядки, щедрівки. А яка красива була різдвяна 
традиція їхати засніженими дорогами упряжкою 
коней і саньми та колядувати під вікнами, слав-
лячи народженого Христа!

Щедрими й багатими талантами обдарував 
Вас Господь, Романе Івановичу! Та ще більше та-
лантів Ви примножили. Мудрість, Божий дар Вчи-
теля, доброту, любов і жертовність, відданість 
себе справі навчання і виховання, толерантність, 
порядність, знання мов, пошану до людей, все-
розуміння. Справедливий і турботливий, мило-
сердний, працьовитий, успішний, щирий, чуйний, 
вимогливий, доброзичливий, душевний, безвід-
мовний, Ви йшли назустріч кожному. 

Ви – людина незвичайної глибокої душі, нале-
жите до тих, хто пробуджує серця, хто стараєть-
ся пробитися до джерела через всі чагарники. 
Ви той, хто вміє згуртувати навколо себе людей, 
бо випромінюєте добро, виводите людей на світ-
ло, маєте більше як любов – слово, що струме-
нить з Вашого серця.

Ви – доброшукач. Не вели точних розрахунків 
того, що зроблено, а просто продовжували тво-
рити добро...

Ви дуже любили дітей. Були нашим справжнім 

другом.
Ви – наша провідна зоря. Прагнули, аби була 

незнищенна віра, аби материнська любов до 
рідної землі відбулася спадщиною в дитячих 
душах. Ви спричинилися до вільної України, 
бо свято берегли і вчили дітей берегти наше 
рідне, українське, передавати з покоління в по-
коління автентичні пісенні і виховні традиції та 
обряди, прагнули їх продовжити з роду в рід. 
Бо Ви є Учителем! Умієте пробудити неспокій 
в дитячій душі, розумієте величність завдання 
стати Людиною. Ваше слово, звичка, порядок, 
дисципліна, велика відповідальність і вимо-
гливість до себе здатні створити окремий світ. 
Неповторність світу душі вчителя передалася і 
вихованцям. Бо завжди співають струни Вашо-
го серця. Ваша творчість спонукає дітей до по-
стійних злетів, перемог та успіхів. Хай людська 
шана і повага будуть Вам подякою за важливу 
нелегку працю.

Як добре, що школа не закінчується за шкіль-
ним порогом, а веде людину упродовж всього 
життя. Ми гордимося Вами і дякуємо долі, що 
подарувала нам такого Вчителя в житті.

...І знову Першовересень стукає до Вас у ві-
кно. А з ним і усміхаються айстри, і щемливо 
пахнуть чорнобривці, передаючи вітання із ві-
кторівської землі. Дякуємо Богу й долі, що після 
університету Вас направили до сільської школи, 
бо інакше ми не зустрілися б. Як ниточку до ни-
точки у рідній вишиванці, як зернятко до зернят-
ка у вервечці, як перевесло, вплетіть у віночок 
першовересневих вітань й наше. 

Із листя золотого, із пісень

Іде землею цей величний день,
Це Перше вересня, день мудрості, терпіння,
В поклоні перед ним земля осіння.
Низький уклін Вам, учителю! За те, що не за-

манили Вас заокеанські далі, а творите віддано 
тут, на своїй рідній нескореній землі добрі спра-
ви. Навіть серед руїн вмієте шукати позитив, по 
зернині кидаєте в ріллю добірне зерно, даруєте 
своє серце дітям.

Хай цілує Вас щоранку сонячний промінь, хай 
Господь благословить Вашу працю. Поспішайте ді-
литися з іншими своїми Божими дарами та радістю, 
сійте добро і любов. Хай людська шана й повага бу-
дуть Вам подякою за важливу нелегку працю.

Зерна, посіяні Вами, проросли! Ви продовжу-
єте виховувати все нові покоління. Хай Господь 
дарує Вам благодать Духа Святого. Хай зійде ми-
лість Господня на Вас, збереже під Покровом Мати 
Божа, Ангел-Хоронитель завжди буде з Вами.

Бажаємо Вам, сім’ї, родині миру, сонця, тепла, 
здоров’я, незліченних Ласк Господніх, непохитно 
йти слідом за Ісусом.

Зичимо щиро Вам, щоб і надалі доля Вас не 
цуралася і щоб у світі Вам було тепло й затишно. 
Хай колоситься нива Вашого життя і збираються 
Вами щедрі її врожаї! Хай здоровиться Вам і мрі-
ється ще многії літа! З роси і води Вам!

Слова не слухаються, коли так багато хочеш 
сказати...

Ольга САВЧУК, 
директор Височанської ЗОШ І – ІІ ст. – 

від імені випускників Вікторівської восьми-
річної школи № 2 Галицького району 

Івано-Франківської області 1980 р. в.  

З Першовереснем, Учителю!
Кажуть, а так і є, що на Тернопільщині дуже добрі люди.
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Твої герої, Україно Написано серцем

Іловайський  котел

Страшна надходить дата рокова…
Нехай таке нікого не зустріне!
Криваві йдуть в степах жнива,
Стікає кро’вю наша Україна. 
То не зерно тече у засіки ядристе,
Не комбайнів гул іде в степах.
То на землю нашу прийшли фашисти,
Що сіють смерть й насильства страх.
Вони прийшли з чужих країв,
Із смердючого вилізши болота.
І до наших занадилась степів –
Вічно п’яна путінська голота.
Їх благословили на хресті
Попи московські бородаті.
Що то за виродки такі святі,
Що стали поводирями тої раті?
Чи вже забули, де в Святім Письмі
Є Господня заповідь: «Не вбити!»?
Що ви творите, дикуни німі?
Ви повинні лиш добро творити.

Бо хто з мечем до нас прийде
І по-злодійськи вдарить в спину,
Той в степах смерть завжди знайде
І, як останній покидьок, загине…
Страшна надходить дата, рокова,
В боях упали обкривавлені знамена.
Криваві йдуть в степах жнива,
Хто назове героїв поіменно?
Не горітимуть на грудях в них зірки –
В безстрашних героїв України.
Натомість новоспечені ділки
Донецький край доводять до руїни.
Бо їм сподобалась кривава тиша,
Бо мають з цього великий зиск.
Вони – ділки корита того не залишать,
Бо звідти йде від наживи блиск.
Легка нажива в них в руках,
Керують справно генерали.
І радість прихована в очах,
Що народ наш знову обікрали.
І в убієнних, замучених синів,
Що вже не піднімуться, не встануть,

Що залишились посеред степів,
У високе небо, у вічність кануть…
Страшна надходить дата, рокова.
Хтось війни спритно крутить жорна.
Посивіла мати й молода вдова
В траурі глибокім ходить чорнім.
І Україна в смутку вся, в сльозах.
Відгомін бою того не забути.
Горять весною маки у степах,
В степу донецькім кров’ю чути.
І про вас слава залишиться в віках,
В народі буде вічно жити –
Це про тих, що зі зброєю в руках
Пішли Україну нашу боронити.
Не загине Слава, не загине, ні!..
Хто до останнього боровся в окопі,
Щоб не гуляв більше чобіт москальні
По землі рідній нашій і по Європі.

                                        

 Орест ГОЛИК, 
м. Чортків

Вочевидь, таку дилему в сприйнятті тих образів долати-
ме не одне покоління істориків й літописців новітньої Укра-
їни в її будучності. Нам же, сучасникам хлопців-легіоне-
рів, що склали голови в борні за волю України в першому 
п`ятнадцятилітті ХХІ сторіччя, пасує означити їх Небесною 
вартою – на кшталт Небесної сотні...

Він був першою нашою великою й до болю незрозумілою, 
недоречною втратою – 27-річний боєць 51-ї механізованої 
бригади артилерійського самохідного дивізіону Денис 
Громовий, родом з Кіровоградщини, проте «прив`язаний» 
стукотом серця – коханням та родиною, дружиною й двома 
синочками – до Чортківщини, до Росохача. П`ятого дня мину-
лорічної осені ми щемно прощалися з ним...

А вже дев`ятого вересня журно хилив додолу повіки власне 
Чортків, оплакуючи втрату свого 23-річного сина – усміхнено-
го оптиміста й життєлюба, спортсмена бійцівського характеру 
Романа Ільяшенка. «Прописка» на війні – та ж сама: 51-а 
механізована бригада артилерійського самохідного дивізіо-
ну. Місце, як і причина загибелі, – Іловайський котел. 

Як не прикро усвідомлювати, однак це зловісне словоспо-
лучення для більшості тверезо мислячих українців (та й про-
гресивної світової громадськості теж), сотень (як не тисяч) 
уражених непоправними втратами батьків-матерів, коханих, 
дружин, доньок-синів, чиїх рідних поглинув котел, стало не-
мов синонімом містично-наукового Бермудського трикутни-
ка. Чому? Бо вже рік відтоді минув, а винуватців отого без-
проривного оточення чомусь досі так і не виявлено, хоч і 
волає-плаче невгамовно людська пам`ять...

Аж через сім місяців, 20 березня ц. р., повернулося додо-
му, до рідного с. Джурин, тіло загиблого в тому ж котлі воїна-
українця Руслана Коцюка, перед тим віднайшовши спо-
кій на кладовищі невідомих бійців АТО в Запоріжжі. А душа 
його, віриться, й до того літала-горнулася до праотчої землі, 
ангельськими крилами невидимо голублячи синочка й доне-
чку, заплакану, та все ж з вірою в те, що живий, його дружину. 
І знову навколішки стояло все село – і старий, і малий...

Пантеон пам`яті народної лучить все більше й більше імен 
тих, хто «життя своє зложив за праведне діло» – незалеж-
ність та суверенітет України. Батьківщини, з котрою вони 

майже-майже ровесники. Як вчить історія, пам`ять сильна 
лиш тоді, коли повчальна, коли з неї робляться якісь висно-
вки. До пильності, розважливості й істинного, а не мнимого 
патріотизму, «замішаного» на мудрості життєвої правди, спо-
нукає нас товариство Небесної варти. З огляду на річницю 
Іловайської трагедії й не тільки вдивімося у глибочінь очей, 
у відвертість поглядів тих, котрі зорять на нас із вічності...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото із сімейних архівів загиблих 

та Ореста ЛИЖЕЧКИ

Іловайськ. Рік по тому

Б`ють дзвони, тишу розривають
І знов летить душа у рай.
Між нами їх уже немає,
Бо захищали рідний край.
Б`ють дзвони, світу сповіщають,
Що Україна у вогні,
А наших хлопців убивають,
Немов приречених у тій борні.
І плачуть діти, матір і дружина,
Сльозами умиваючи лице.
В безвиході не знали, що робити –
Неначе голуб, що попав в кільце.
Чому нас планомірно убивають,
Чому каліки хлопці молоді?
Без ніг і рук вертаються додому,
Хоча на схід здорові йшли тоді.
Одна біда сама не ходить,
Не буде того, що було,
Дитина у візку татуся возить,
Радіє, що живий, і їй ще повезло.
Незрячий світу більше не побачить,
Осколки від гранат його забрали зір.
Ніколи він собі не думав,
Що Путін є такий страшенний звір.
Та віриться: не пропадуть даремно сльози,
Що проливають і дорослі, і малі.
Нехай Господь за все віддячить
Тим, що хотіли нашої землі!..

Євген МАЛАНЯК, 
м. Чортків

Я так люблю Україну!

Герою Роману Ільяшенку
Я так люблю Україну...
На схід захищати полинув.
Україна розірвана плаче,
Ворог чорним вороном кряче.
Засіяне «Градами» поле,
Смерть дивиться в очі. Ой горе...
«Я так люблю Україну,
Буду жить, а може, загину?
Одна мить. Невже відлітаю?
Братам, ворогам все прощаю.
У військо Господнє, до неба.
Ти, мамцю, не плач, не треба. 
Я зорею буду горіти,
Щоб могли всі щасливо зажити. 
Дорогі мої чортківчани,
Пам’ятайте, поруч я з вами.
Не боявся я, йшов до загину,
Бо любив я свою Україну!».
Герої... Вони не вмирають, 
Незабудками в серці буяють.
Україно! Це Твої Сини,
Що за гідність,
За волю,
За народ
Полягли.

Оксана МЛОДЗЯНОВСЬКА,
м. Чортків

Військова служба за 
контрактом у Збройних 
силах України та інших 

військових формуваннях
Чортківський об’єднаний міський військовий 
комісаріат проводить прийом громадян 

України віком від 18 до 40 років, які виявили 
бажання проходити військову службу 

за контрактом.
Згідно із Законом України, на військову службу 

за контрактом приймаються громадяни України:
– придатні за станом здоров’я;
– мають вищу, професійно-технічну або за-

гальну освіту.
Перший контракт громадяни укладають на 3 

(три) роки.
Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання – від 2500 

грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– забезпечення житлом (на період першого 

контракту гуртожитком);
– пільги при вступі до вищих навчальних за-

кладів України;
– соціальний та правовий захист військо-

вослужбовців та членів їх сімей згідно з чин-
ним законодавством України.

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

Небесну варту, Господи, прийми...
Вони всі гуртом і кожен зокрема віддали свої життя – ось так просто, без всілякого апломбу, 

пафосу чи високої риторики. Просто склали їх на вівтар завтрашнього дня – та що там, навіть нинішнього... 
Так судилося кожному з них: Денисові Громовому, сину колишнього воїна-«афганця», Романові Ільяшенкові, 
Русланові Коцюку, душа котрого вже певний час літала над вітцівщиною, а тіло не в силі було добратися 

до рідних пенатів. І – ще одного Романа, Рущака, теж сина воїна-«афганця»... Що це – спадкове: квапитись 
на виклик часу й долі, власною пожертвою, долею й життям торуючи шлях до спокою й стабільності, 

майбутності у сяєві нового видива?.. Чи життєва позиція?
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Новинар
Благословенне благо у будучність

Ось такими Благословенними грамотами, до котрих приклав 
руку єпископ Тернопільсько-Теребовлянський УПЦ КП – владика 
Павло, нещодавно поціновано благі наміри та діяння очільників 
двох чи не найсерйозніших служб, силових структур. Командиру 

військової частини, що дислокується в Чорткові, Анатолію Вівся-
ному, Грамоту вручив при всьому особовому складі настоятель 
церкви Святої Покрови у Чорткові, отець-декан Михаїл Левкович, 
а очільникові «еменесників» Володимирові Закалову – отець Ан-
дрій Левкович. Причина доречна хоч куди: навіть в нелегкий для 
них час ці керівники доклалися зусиллями до забезпечення необ-
хідного спорядження задля функціонування літніх дитячих духо-
вно-патріотичних таборів, сповнених патріотикою сучасся. Бо то 
ж – наше майбутнє.

«Ви – наші зорі, дар, світила»
Ця невелика, «кишенькова книжечка», як означив її у пере-

дньому слові журналіст Віталій Затильний, поетки й літераторки 
Оксани Млодзяновської – духовно-поетичний гімн свідомого укра-

їнства. Принаймні, 
такою бачиться 
мета видання са-
мій авторці. Вона 
увіковічнює Геро-
їв Небесної сотні 
та всіх інших по-
леглих патріотів 
високим і чистим, 
та водночас про-
стим і дохідливим 
духовним словом. 
Книжку рекомен-
дував в часі серп-
невої конференції 
освітян всім навчи-
телям шкіл району 
протосинкел Бу-
чацької єпархії 
УГКЦ Володимир 
Заболотний.

 
Замкова брама & Фортеця КІНО

Поміж цими поняттями недарма знак узгодженості – адже пер-
ше простимульоване другим. Останнім часом Чортківський замок 
Гольських направду дістав друге дихання, а імпульс тому нада-
ли активісти Фортеці КІНО. Кінопоказами під відкритим небом на 
території замку патріотично налаштована молодь й заробила на 
замкову браму, котра обійшлася у 8 тис. грн., – це зі значною зниж-
кою її сотворив ось такою автентичною й виразно замковою місце-
вий столяр Микола Гаєвський. Як розповідає координатор Фортеці 
КІНО Степан Гречківський, трішки долучився, аби дотягнути до 
потрібного кошту, й НЗ «Замки Тернопілля». Та хлопці планують 

компенсувати затрачену суму на потреби віднови замку ще й від 
останнього в цьому сезоні кінопоказу, що передбачається вже за 
тиждень, 12 вересня, – фільму «Хайтарма» про виселення зі своїх 
правічних земель кримських татар.

«Гуцульщина» відчутно подовшає
Для зручності пасажирів та з врахуванням попиту на квит-

ки в західному напрямку Укрзалізниця з 12 вересня 2015 року 
включатиме 5 причіпних вагонів сполученням Київ-Коломия 
до складу фірмового поїзда «Гуцульщина», що курсує через 
Чортків. У такий спосіб пасажирам буде запропоновано май-
же на 200 місць більше.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО, 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Тризуб з чорнобривців на ас-
фальті, пломенисті вишиванки на-
довкруг – так відзначали Першо-
вересень педагогічні й студентські 
багаточисельні колективи чортків-
ських гуманітарно-педагогічного 
та медичного коледжів. Студенти, 
їхні наставники веселковими ко-
льорами вишитих сорочок та си-
ньо-жовтими барвами державного 
знамена промовисто декларують 
те, що твердить кожний свідомий 
українець, – істину, яку озвучив 
директор державного медичного 
коледжу, заслужений лікар Укра-
їни, канд. мед. наук Любомир Бі-
лик: «Тепер, як ніколи, ми пізнали 
справжню ціну слова Мир, як ніколи 
оживають розуміння – милосердя, 
гуманність. Своїм прикладом ми 
спонукаємо інших любити Батьків-
щину – і до глибини душі, й до гли-
бини кишені. Все це підкріплюється 
щоденною спільною молитвою, в 
якій усі ми просимо у Всевишнього 
миру й ліпшої долі для українського 
народу».

Оксана СВИСТУН,
Тетяна ЛЯКУШ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
та Володимира ТИХОВИЧА

Першовересень

Знову за парти – вчитися
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Відлуння свята

Одразу після Божественної Літургії у храмі 
Пресвятої Богородиці розпочався святковий 
концерт. Торжественно прозвучав Гімн Укра-
їни. Із привітальним словом до односельчан 
звернулася директор школи Г.Клапків. Її слова 
знайшли благодатний грунт в серцях присут-
ніх: «Ворог очікує, що ми занепадемо духом, 
але ми – не здамося! Хай лунає сміх, пісня 
українська злітає до небес, зроджуючи віру в 
краще майбутнє».

Хвилиною мовчання присутні вшанували 

пам`ять загиблих Героїв Небесної сотні та вої-
нів-патріотів АТО. А потому над Чорнокінцями 
полилася пісня. Своїми виступами порадува-
ли сільчан вихованці дитсадка – неабиякий 
талант і вміння показали маленькі солісти-
вокалісти В.Чорнобай, У.Курняк, А.Бойчишин, 
І.Котик; тішили солов`їними мотивами й юні ви-
конавці Т.Говорушко, Д.Грушка. Надзвичайно 
приязно зустрічали глядачі молодь села – ан-
самбль СБК «Оксамит» зачарував усіх своїм 
чудовим співом, як і сольні номери О.Коваль 

та Т.Шпак. Відрадно було слухати дует дирек-
тора СБК М.Коваль та її доньки, віночок укра-
їнських пісень у виконанні М.Козловського. 
Не обійшлося і без танців: приємно здивував 
хореографічний номер Т.Ляховича та А.Колос. 
Свою любов до рідного села в поетичних ряд-
ках висловили М.Романець і Н.Маркевич. Фі-
нальним акордом стала пісня «А ми бажам 
всім добра», яку виконали всі учасники свята. 

Важко було б провести таке дійство 
без допомоги директора ПАП «Обрій» 
С.Данилишина, за що йому велике спасибі. 
Після концерту молодь до пізньої пори забав-
ляв гурт «Вінтаж». Свято вдалося!

Світлана ГУКАЛЮК, 
завідуюча бібліотекою-філіалом 

с. Великі Чорнокінці

А в неділю, 23 серпня, відбулося свято, що зі-
брало мало не всіх сільчан. Біля клубу урочисто 
було піднято нашу святиню – синьо-жовте полот-
нище, що замайоріло під подувами вітру. Обидва 
свята мають спрямованість у майбутність, тому 
й наша імпреза називалася «Хай в серці кожної 
дитини живе любов до України». Вірша «Вставай, 
Україно, вставай!» на початок прочитала Настуня 
Ковальчук. Читали вірші «Україна», «Калинове на-
мисто», «Я люблю тебе, Україно» й Наталя Соро-
ка, Андріана Гапин, Емма і Віка Арутюнян, Олеся 
Чудик, а також наймолодші, 5-річні Назарчик Му-
дрий, Святослав Марчій, Соломія Канюка, Тарас 
Кренцік, Степанко Ковалишин. Майстерно і сприт-
но вели свято Таня Сорока та Софійка Гапин.

Чи не найбільше вдалася театралізована 
сценка, як Україна-мати роздавала трьом си-

нам три промінчики, з яких утворилися: тризуб, 
що став нашим Державним Гербом, жовто-синій 
стяг, що став нашим Державним Прапором, та 
чарівний голос, що став нашим Державним Гім-
ном. Спробували діти й «розгадати» код кожної 
квітки на вишиваному рушнику: мак, волошка, 
соняшник... Ігри теж були наскрізь просякнуті по-
вчальною патріотикою: щодо українських страв, 
народних звичок і традицій, національних імен.

Присутніх привітав сільський голова Микола 
Антохів. Батьки дітей приязно дякували сіль-
ським депутатам Галині та Станіславу Лисицям 
за шоколадні гостинці, а директорові ПАП «Па-
росток» Євгенові Шкабару – за влаштування со-
лодкого столу.

Галина ШЛАПАК, 
завідуюча клубом с. Швайківці

У запропонованих книгах  правдиво відображе-
на історія нашої України, яка довший час замовчу-
валась від нас. Згадаймо безсмертний вислів М. 
Рильського: «Хто не знає свого минулого, той не 
вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх 
предків, той сам не вартий пошани». А 23 серпня 
в приміщенні СБК відбувся святковий концерт, на 
який завітало чимало людей. Серед більшості з 
них панував святковий настрій, але запрошеним  
на свято  бійцям АТО його псували згадки про війну 
на сході України. З болем у серці всі слухали їхні 
розповіді про страшні події, які зараз переживає 
наша держава. Вшанували хвилиною мовчання 

всіх героїв, які полягли за Незалежність України, 
молилися за тих, хто зараз, ризикуючи своїм жит-
тям, кожного дня дивиться смерті у вічі, поіменно 
згадали всіх односельців, які знаходяться на пе-
редовій. На спокійній ліричній ноті танцювальний 
колектив завершив свій виступ композицією «Мо-
литва за Україну». У серці кожного присутнього в 
залі залишилася думка про те, що нам є для кого 
жити і є за що боротися. Живемо надією на спокій 
і мир в Україні, бо з нами Бог!

Іванна ГЕЙДА, 
завідуюча бібліотекою-філією с. Пробіжна

Його підготували директор Шульганівсько-
го будинку культури Ганна Прондюк та бібліо-
текарі бібліотек-філіалів с. Шульганівка – ав-
торка цих рядків і Світлана Богуцька. Ведучі 

свята Галина Опихана і Мар`яна Кушнерик під 
звуки фанфар, виконання Державного Гімну 
України розпочали мовити історію становлен-
ня Незалежності Української держави. Голо-

вні віхи цього становлення охопили у слові до 
сільської громади отець-парох Роман Гонча-
рик, заступник голови Чортківської районної 
ради Любомир Хруставка, сільський голова 
Ігор Біловус, політв`язень сталінських таборів 
Євстахія Бабій.

Незалежність, якою живуть українці 24 
роки, не далася нашому народові задарма: 
вона скроплена кров`ю предків, за неї гине 
цвіт нашої нації сьогодні. Про це пролунало 
багато поезій в дусі сьогоднішніх подій в Укра-
їні. Наш місцевий поет Михайло Іванків прочи-
тав свого вірша «Нездоланна», злинув і вірш 
Іванни Мищишин «Молитва за Україну». Як і 
завжди, привітали з Днем Незалежності най-
менші учасники – вихованці місцевого ДНЗ 
«Сонечко» (музичний керівник Лілія Охрімчук, 
вихователь Тетяна Буряк). Ансамбль дівчаток 
«Дзвіночок» та їх старших посестер «Віночок» 
(керівник – Ганна Прондюк) теж долучилися 
своїми талантами до святкування Велико-

дня України. Прозвучало багато пісень у ви-
конанні ансамблю «Перевесло» – керівник 
Ганна Прондюк. На святі виступила гостя 
із Чернівців Наталя Бойчук, а також гостя з 
Чорткова Ірина Шевчук, дует у складі Наталії 
Прондюк та Іванни Пельвецької, солісти-во-
калісти Людмила Буряк, Марійка Кадацька. 
Ведучими були зачитані імена тих, хто по-
бував в АТО, перебуває там нині. Хвилиною 
мовчання вшанували тих, хто не повернувся 
з поля бою. І завершилось свято духовним 
Гімном «Боже великий, єдиний», виконаним 
всіма присутніми. Директор СБК щиро дяку-
вала всім учасникам заходу, глядачам, а ке-
рівництву ПАП «Довіра» в особах Олега Вой-
цишина та Наталії Бойчук – за матеріальну 
допомогу.

Олександра КУЧЕР, 
провідний бібліотекар с. Шульганівка

Фото Тараса ОСАДЦИ

З піднесеним настроєм ми прийшли до Бо-
жого храму. Потім святковою ходою прибули до 
пам’ятника Січовим Стрільцям, де молебнем 
вшанували пам’ять всіх загиблих односельчан.

Свято продовжилось у прибраному в націо-
нальну символіку будинку культури святковим 
концертом. Аматори сільської сцени демонстру-
вали свої таланти. Учасники свята намагалися 
передати присутнім все тепло сердець і любов 
до Батьківщини. Гості були зачаровані мелодій-
ними піснями, танцювальними та акторськими 
здібностями. Також у святі взяли участь най-

менші наші жителі – вихованці сільського дитя-
чого садочка.

Перед громадою з привітальним словом ви-
ступив сільський голова Я.Гузік. Він побажав 
усім міцного здоров’я, наснаги до праці, щоб і 
надалі так дружно працювали, примножували 
славу села та держави.

Далі свято продовжилось на вулиці, де відбу-
лися ігри, забави і танці.

Наталія ГЛОДАН,
директор СБК с. Базар

Фото Андрія ГЛОДАНА

«Україна незборима зроду!
Ти – душа великого народу!»
Під такою назвою відбулося літературно-музичне свято в Шульганівському 
будинку культури 24 серпня ц. р., у День Державної Незалежності України.

«В серці Україна, 
як святиня, вічна»

Сьогодні наша країна переживає складні часи. 
Неоголошена, підступна війна відбувається на Сході України. 

Та все ж живемо надією на мирне, краще життя в нашій державі. 
Тому з нагоди Дня Незалежності України у приміщенні бібліотеки села й було 

оформлено книжкову виставку «В серці Україна, як святиня, вічна». 
Для користувачів книгозбірні проведено огляд літератури на тему 

«Борці за Незалежність України» (І.Багряний, О.Ольжич, О.Теліга, В.Стус). 

«Твоя, сину, Україна»
Так іменувалася книжкова виставка, оформлена напередодні двох найпомітніших 

наших свят – Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України 
в бібліотеці-філіалі с. Швайківці.

День села

Маленька крапелька 
великої держави

«Моє село, багато є таких, зазнало лиха, бідувань і слави, воно живе і вічно буде 
жить!». Нещодавно у с. Великі Чорнокінці відбулося свято села під назвою 

«Моє село – моя маленька Батьківщина».

Україна – це ми!
Моє село – наша батьківщина!

Сонячної днини, 23 серпня, жителі с. Базар зустрічали державні свята, 
а також День свого села.



УТ-1
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.15 Вiкно в Америку 
14.35 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
16.30 Х/ф «Параджанов» 
18.15 Час-Ч 
18.30, 21.00 Новини 
18.50 Про головне 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Д/ф «Iндiя та 
Європа: палiмпсест» 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.45, 22.50 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 На слуху 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
08.25 «ТСН-Тиждень» 
09.45 «Чотири весiлля 4» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 2» 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
13.40 «Ворожка» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.10 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Свати - 6» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 
00.00 Х/ф «Влада вогню» (1) 

ІНТЕР
06.10 Д/ф «Великi українцi» 
06.35 «Мультфiльм» 
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 «Її серце» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.45, 14.20 «Судовi справи» 
15.05 «Сiмейний суд» 
16.15 «Жди меня. Украина» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Станиця» (2) 
23.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 
00.50 Т/с «Правдива 
iсторiя про Червонi 
вiтрила» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорож гурмана» 
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 «Живi сторiнки» 
15.30 «Будьте здоровi» 
16.15 «Хатинка Василинки» 
17.00 «Як це було» 
17.30 «Випробуй на собi» 
18.00 Д/ф «Патрiарх» 
18.40 «У пошуках легенд» 
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 «Iван Франко i Леся 
Українка» 
21.50 «7 природних чудес 
України» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.00 Переможний голос 
вiруючого 
14.30 Вiкно в Європу.
Сильнi разом 
15.15 Програма «Справжня 
цiна» 
15.30 Програма «Про нас» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
16.10 Дитяча година 
17.00 Програма «Дикий 
свiт майбутнього» 
17.30 Музична програма 
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06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.20, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.35, 23.35 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.50 Про головне 
10.25 Д/ф «Кланова 
Шотландiя» 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 Включення з Кабмiну 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.20 Мультфiльм 
15.45 Як це? 
16.15 Музичне турне 
17.15 Д/ф «Румунiя, 
оповiдки з цвинтаря» 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.45, 22.50 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 
01.20 Т/с «Час збирати 
камiння» 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
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» 
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 «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Життя без обману» 
00.00 Х/ф «Царство 
небесне» (2) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
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 «Сiльський 
романс» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.15 «Сiмейний суд» 
14.30, 16.15 Т/с 
«Легковажна жiнка» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Станиця» (2) 
23.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 
00.50 Т/с «Правдива 
iсторiя про Червонi 
вiтрила» 
01.40 Т/с «Скандал 2» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Cад. Город. Квiтник» 
12.20 «Галерея образiв» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.50 Д/ф «Європейський 
вибiр» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Чернiвцi.
На полотнi життя» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Вiнтаж» 
17.30 «Краяни» 
18.00 «Своє, українське» 
18.30 «Обереги» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Актуально» 
21.45 «7 природних чудес 
України» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Гидке каченя» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Вдалий 
вибiр» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Євромакс» 
20.30 Програма «Маестро моди» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Думки сторiн» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.45 Т/с «Код Костянтина» 
11.05, 17.45 Т/с «Слiдчi» 
12.05, 13.20, 23.25 Т/с 
«Морська полiцiя. Новий 
Орлеан» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Дiстало! 
15.25, 16.20, 22.30 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Пес» 
01.15 Х/ф «Змiїна битва» (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10 «За живе» 
10.55 «Битва екстрасенсiв» 
12.55 «Україна має талант!-4» 
18.30 «За живе!» 
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5» 
01.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.00 Абзац! 
19.00 Хто зверху? - 4 
21.00 Х/ф «Машина часу в 
джакузi» 
22.50 Х/ф «Артур. 
Iдеальний мiльйонер» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45, 03.35 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Не 
зрiкаються кохаючи» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Кохання у спадок» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
08.10 «ДжеДАI» 
08.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Сучаснi снайпери» 
10.20 Д/п «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.15 Х/ф «Навколо Свiту 
за 80 днiв». Перша частина 
14.00 Т/с «Чорна стрiла» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорпiон» 
16.55 «Вiдеобiмба» 
17.30 «Реал-Бодрiт» 
17.55 «6 кадрiв» 
18.25 Євробаскет 2015. Латвiя 
- Україна. Прямий ефiр 
21.15 Х/ф «Кращi з 
кращих-3» 
00.00 Х/ф «Ричард: Левове 
серце» 
02.00 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.25 Тепло. Ua 
07.40, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.10, 18.50 Про головне 
10.10 Д/ф «Обличчя 
диявола» 
11.05 Вiкно в Америку 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 Вересень 
12.25 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.15 Час-Ч 
15.20 Мультфiльм 
15.45 Хто в домi хазяїн? 
16.15 Надвечiр’я. Пам’ятi 
Тамари Щербатюк 
17.05 Свiтло 
17.45 Книга ua 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

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» 
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 «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Мiняю жiнку - 10» 
23.30 «Право на владу - 2» 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
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 «Сiльський романс» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.15 «Сiмейний суд» 
14.30, 16.15 Т/с 
«Легковажна жiнка» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Станиця» (2) 
23.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 
00.50 Т/с «Правдива 
iсторiя про Червонi вiтрила 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Краяни» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.05 «Глобальне 
попередження» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Iмена» 
18.00 «Cпiвець краси 
природи i людини» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Євромакс» 
08.00 Програма «Маестро 
моди» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 

«Гал-клiп» 
18.00 Т/с «Чужi грiхи» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Неспокiйний 
свiдок» (2) 
00.15 Час-Tайм 
01.05 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз» 

ICTV
05.20 Служба розшуку 
дiтей 
05.25 М/с «Пригоди 
мультинят» 
06.05, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.15 Стоп - 10 
11.10 Провокатор 
11.45, 13.20 Х/ф 
«Нацiональна безпека» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 01.55 Х/ф 
«Наперекiр смертi» 
16.25 Х/ф «Нестримнi-3» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Рембо-4» (2) 

СТБ
05.00 Профiлактика 
12.00 «Зiркове життя. 
У полонi прокляття» 
12.55 «Україна має 
талант!-4» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 «За живе!» 
20.00 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.45 «Один за всiх» 
01.00 Х/ф «Два капiтани» 
(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Профiлактика 
12.00 Т/с «Щасливi разом» 
13.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 2» 
14.45 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» 
16.05 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 03.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор. Спецвипуск 
21.15 Дешево i сердито 
23.20 Х/ф «Вовк з Уолл-
стрiт» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
08.30 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Сонячне 
затемнення» (1) 
15.00, 19.00, 02.00, 05.25 
Подiї 
18.00, 04.30 Т/с «Клан 
ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Кохання у 
спадок» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Дiвич-вечiр у 
Вегасi» (2) 

2+2
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.55 «Облом.UA» 
08.55 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-5» 
10.45 Х/ф «Полiт Фенiкса» 
12.50 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер» 
14.35 «Вайпаут» 
16.25 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Скорпiон» 
21.25 Євробаскет 2015. Україна 
- Естонiя. Прямий ефiр 
00.00 «Реал-Бодрiт» 
00.30 Х/ф «Кращi з 
кращих» 
02.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 00.20 На слуху 
09.10, 18.50 Про головне 
10.00 Подорожнi 
10.50 Перша студiя 
11.35 Д/ф «Подорожуй 
Литвою» 
12.05 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.30 Дорогi депутати 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.10 Казки Лiрника Сашка 
15.20 Мультфiльм 
15.45 Хочу бути 
16.15 Фольк-music 
17.20 Д/ф «Кланова 
Шотландiя» 
19.45, 21.45 З перших вуст 
20.00 Спецпроект «Iгор 
Померанцев. Площа Україна» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Д/ф «Обличчя 
диявола» 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

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 4» 
10.45 «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 «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Свiт навиворiт 6» 
00.00 Х/ф «Лiга видатних 
джентльменiв» (2) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
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 «Сiльський 
романс» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.15 «Сiмейний суд» 
14.30, 16.15 Т/с 
«Легковажна жiнка» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Станиця» (2) 
23.00 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Як це було» 
14.00 «Випробуй на собi» 
14.40 «Iван Франко i Леся 
Українка» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Перлини 
Прибузького краю» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Cад. Город. Квiтник» 
18.00 «Чернiвцi.
На полотнi життя» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Мiй Шевченко» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Вдалий 
вибiр» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «8 жiнок» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Люди-тiнi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.50 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.00, 17.45 Т/с «Слiдчi» 
12.00, 13.20, 23.25 Т/с 
«Морська полiцiя. Новий 
Орлеан» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20 Дiстало! 
15.25, 16.20, 22.30 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Пес» 
01.15 Х/ф «Ред: Мисливиця 
на перевертнiв» (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10, 18.30 «За живе!» 
10.45 «Битва екстрасенсiв» 
12.45 «Україна має талант!-4» 
20.00, 22.45 «Врятуйте 
нашу сiм’ю - 4» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.05 Абзац! 
19.00 Аферисти в мережах 
21.20 Х/ф «Голi перцi» 
23.10 Х/ф «Нестерпнi 
боси» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.45, 05.25 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.25 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.25, 15.30 Т/с «Не 
зрiкаються кохаючи» (1) 
16.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.35 Футбол. Вiдбiрковий 
матч до Євро 2016. 
Словаччина - Україна 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35 «Облом.UA» 
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 «Сучаснi снайпери» 
10.20 Д/п «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.15 Х/ф «Гвардiйцi короля» 
14.00 Т/с «Чорна стрiла» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорпiон» 
16.55 «Вiдеобiмба» 
17.30, 00.00 «Реал-Бодрiт» 
17.55 «6 кадрiв» 
21.15 Х/ф «Кращi з 
кращих-2» 
00.30 Х/ф «Колекцiонер» 
02.20 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
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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 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.50 Про головне 
10.20 Д/ф «Румунiя, 
оповiдки з цвинтаря» 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
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» 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.45 «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 «Заборонене 
кохання» (1) 
20.10, 20.50 «Мультибарбара» 
21.15 «Вгадай ящик» 
22.10 «Свiтське життя» 
23.10 Х/ф «Iнсайдер» (2) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
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 «Сiльський романс» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.15 «Сiмейний суд» 
14.30, 16.15 Т/с 
«Легковажна жiнка» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Життя прекрасне» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Cпiвець краси 
природи i людини» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Думки вголос» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
15.30 «Iмена» 
16.15 «Чудесний канал» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Україна.
Перезавантаження 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Iталiйська казка» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Тiльки поцiлунок» (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, 23.25 Т/с 
«Морська полiцiя. Новий 
Орлеан» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Дiстало! 
15.25, 16.20, 22.30 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Пес» 
01.15 Х/ф «Лоренс 
Аравiйський» (2) 

СТБ
08.15 Х/ф «Привiт, кiндер!» (1) 
10.20 Х/ф «Принцеса та 
жебрачка» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
15.00, 20.50 Як стати 
супермоделлю 
16.00, 19.00 Супермодель 
по-українськи 
18.00, 01.40 Абзац! 
21.45 Суперiнтуїцiя 
23.15 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 «Немила» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Кохання у 
спадок» (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» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
10.20 Д/п «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.15 Х/ф «Навколо Свiту 
за 80 днiв». Третя частина 
14.00 Т/с «Чорна стрiла» 
16.00 Т/с «Скорпiон» 
16.55 «Вiдеобiмба» 
17.30 «Реал-Бодрiт» 
17.55 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «Кращi з 
кращих-4» 
21.10 Х/ф «Iз пекла» 
23.30 Х/ф «Бен Гур» 
03.10 Х/ф «Захар Беркут» 

УТ-1
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.20 Мультфiльм 
09.35 Хочу бути 
10.00 Д/ф «Iндiя та Європа: 
палiмпсест» 
10.30 Книга ua 
11.00 Спецпроект «Iгор 
Померанцев. Площа Україна» 
12.25 Д/ф «Дорогами 
Саксонiї» 
13.00 Свiтло 
13.45 Концертна програма 
«Прощавай, лiто» 
15.00 Д/ф «Про Нью-Йорк 
iз любов’ю» 
15.50 Чоловiчий клуб 
16.30 Т/с «Польськi свята» 
20.05 Д/ф «Найбiльший 
китайський ресторан у свiтi» 
21.00 Новини 
21.40 На пам’ять 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.00, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
08.00, 08.30 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
08.55 «Свiтське життя» 
09.55, 19.30 ТСН
10.50 Х/ф «Поцiлунок долi» 
14.40 «Вгадай ящик» 
15.40 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
16.40 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
21.15 «Вечiрнiй квартал» 
23.00 Х/ф «Куди подiлися 
Моргани?» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.25 «Мультфiльм» 
06.50 Мюзикл 
«Сорочинський ярмарок» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Афоня» 
11.25 Х/ф «Приборкання 
норовливого» 
13.15 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» 
17.05 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 
19.00, 20.30 Т/с 
«Вернешься - поговорим» 
23.30 Х/ф «Любов на 
асфальтi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.20 «Слiд» 
14.00 «Запрошує Оксана» 
15.00 «Мелодiї цимбалiв 
Iвана Кавацюка» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Вишневi ночi» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна.
Перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Х/ф «Гетьманськi 

клейноди» 
14.00 Програма «Вдалий 
вибiр» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. 
Х/ф «Принц за семи морями» 
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 «Галицький шлягер - 2015» 
21.50 Х/ф «Кульгавi месники» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.10 Провокатор 
09.35 Секретний фронт 
10.35 Антизомбi 
11.35 Дiстало! 
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.45 Iнсайдер 
14.45 Т/с «Пес» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 
22.40 Х/ф «Iнший свiт. 
Еволюцiя» (2) 
00.40 Х/ф «Iнший свiт» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
11.45 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 
15.35 «Зваженi та щасливi - 5» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
21.55 «Хата на тата» 
23.55 Х/ф «Привiт, кiндер!» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Kids Time 
06.05 М/c «Пригоди 
Джиммi Нейтрона» 
07.50 Дешево i сердито 
10.00 Ревiзор. Спецвипуск 
12.15 Хто зверху? - 4 
14.15 Т/с «СашаТаня» 
18.00 М/ф «Як пiймати 
перо жар-птицi» 
19.10 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий вовк» 
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3» 
22.40 Х/ф «Будинок з 
паранормальними явищами» 
00.30 Х/ф «Машина часу в 
джакузi» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 07.15 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
08.50, 00.30 Вiдверто з 
Машею Ефросiнiною 
10.00, 23.35 Зiрковий 
шлях. Субота 
11.00 Х/ф «Роман у листах» (1) 
13.00, 15.20 Т/с «Не 
зрiкаються кохаючи» (1) 
17.00, 19.40 Т/с «Сила кохання» (1) 
21.40 Х/ф «Осiннiй лист» (1) 
02.10 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
09.10 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Х/ф «Сталiнград» 
16.50 Футбол. 7 Тур. ЧУ. 
«Динамо» - «Олександрiя» 
19.15 Футбол. 7 Тур. ЧУ. 
«Металург» - «Днiпро» 
21.30 Х/ф «Слiдопит» 
23.25 Х/ф «Внутрiшнiй ворог» 
01.30 Х/ф «Iз пекла» 
04.00 Чемпiонський бiй за 
версiєю WBC, WBA. Флойд 
Мейвезер - Андре Берто. 
Трансляцiя з Лас-Вегаса 

УТ-1
09.10 Як це? 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Спогади 
11.10 Т/с «Польськi свята» 
14.40 Фольк-music 
15.45 «Сiмдесятники. 
Микола Вiнграновський. 
Український Орфей» 
16.10 Д/ф «Найбiльший 
китайський ресторан у свiтi» 
17.05 Д/ф «Без права на 
славу» iз циклу «Я - вiйна» 
17.40 Театральнi сезони 
18.15 Т/с «Бiлявка» 
19.55 Д/ф «На крилах 
андського кондора» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.15 «Iнспектор Фреймут» 
13.15 «Життя без обману» 
14.40 «Мiняю жiнку - 10» 
15.55 «Чотири весiлля 4» 
17.10 Х/ф «Дiамантова рука» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Зимовий 
вальс» (2) 
00.50 Х/ф «Параджанов» (1) 

ІНТЕР
09.10 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний» 
11.00 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 
13.00 Х/ф «Бiдна Liz» 
15.00 Т/с «Вернешься - 
поговорим» 
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.50 «10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України» 
22.00 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Мамина доля» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 Д/ф «Вражаючий свiт 
тварин» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.45 Д/ф «Народний 
артист М.Яковченко» 

TV-4
06.00 Х/ф «Вишневi ночi» 
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» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
12.00 Дитяче кiно.
Х/ф  «Принц за семи морями» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 

календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма «Вдалий вибiр» 
16.30 Програма «Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Фiладельфiйський 
експеримент» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.45 Зiрка YouTube 
10.05 Дивитись усiм! 
11.05 Труба мiстера Сосиски 
12.05, 13.00 Х/ф «Няньки» 
12.45 Факти. День 
14.10 Х/ф «Джуманджи» 
16.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Месники» 
23.10 Х/ф «Iнший свiт. 
Повстання лiканiв» (2) 
00.55 Х/ф «Iнший свiт. 
Еволюцiя» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.20 «Караоке на Майданi» 
11.15 «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» 
22.05 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 4» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.57 М/ф «Оллi i Скарби 
пiратiв» 
11.35 М/ф «Стюарт Лiттл: 
Поклик природи» 
13.00 Х/ф «Кiлери» 
14.50 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3» 
16.40 М/ф «Як пiймати 
перо жар-птицi» 
18.00 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий вовк» 
19.30 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий вовк 2» (2) 
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 4» 
22.45 Х/ф «Будинок з 
паранормальними явищами 2» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
07.00 Подiї 
07.45 Реальна мiстика 
10.30 Т/с «Кохання у спадок» (1) 
17.15, 20.00 Т/с «Немила» (1) 
22.00 Х/ф «Роман у листах» (1) 
23.50 Зiрковий шлях 

2+2
07.45 Чемпiонський бiй за 
версiєю WBC, WBA, WBO. 
Флойд Мейвезер - Меннi Пакьяо 
09.00 Чемпiонський бiй за 
версiєю WBC, WBA. Флойд 
Мейвезер - Андре Берто 
10.15 Бокс. Рейтинговий 
бiй. Олександр Тесленко 
(Україна) - Дорiан Дарч 
(Великобританiя) 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 «Реал-Бодрiт» 
14.50 Х/ф «Слiдопит» 
16.50 Футбол. 7 Тур. ЧУ. 
«Чорноморець» - «Волинь» 
19.15 Футбол. 7 Тур. ЧУ. 
«Карпати» - «Зоря» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Аутсайдер» 
01.10 Д/п «Голiвуд проти 
мафiї» 

ОВЕН (21.03-20.04)
На роботі на вас чекає удача, 

у багатьох справах ви будете 
просто незамінні. Однак будьте 
готові до того, що на вас пові-
сять і додаткове навантаження. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Чим менше амбіцій у кар’єрному 

питанні ви виявите, тим більшого 
досягнете. Не рекомендується за-
йматися справами, які вимагають 
великої відповідальності.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Всі події будуть проходити 

досить спокійно, викликаючи 
лише незначні емоційні сплес-
ки. Однак роботи буде багато. 

РАК (22.06-23.07)
Багато чого буде зале-

жати від вашої ініціативи 
та рішучості. Можливо, до-
ведеться боротися зі зневі-
рою, просто подумайте про 
що-небудь гарне і відразу 

відчуєте поліпшення.
ЛЕВ (24.07-23.08)

Вам необхідно відчути себе 
вільними. Ви не потерпите ні-
яких обмежень. Вам необхідна 
незалежність у всьому: і в дум-
ках, і в справах, і в діях, а най-
головніше – у рішеннях.

ДІВА (24.08-23.09)
Можуть відбутися неймо-

вірні події, які змінять ваше 
світовідчуття. Зі складнос-

тями в професійній сфері 
вам цілком по силах упора-
тися. Імовірні приємні зміни 
у вашому особистому житті. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не варто хвалитися свої-

ми успіхами, цим ви можете 
викликати заздрість оточу-
ючих. Постарайтеся ство-
рити для себе оптимально 
зручний режим роботи. На-
магайтеся спланувати своє 

найближче майбутнє. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вас можуть відвідати смутні 

думки, але не піддавайтеся де-
пресії. На роботі на вас чекає 
премія і похвала начальства.  
     СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Зберігайте спокій і впев-
неність у власних силах. 
Професійні справи поліпшу-
ватимуться завдяки вашій на-
полегливості та самовіддачі. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Можлива активна участь 

друзів і однодумців у всіх 
ваших справах. Займіться 
роботою, але не зневажай-
те своєю родиною. Імовірні 
певні тертя з начальством. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам може бути складно 

перемикатися з рішення 
своїх проблем на проблеми 
оточуючих людей. Не варто 

плутати роботу і дружбу: 
можна легко залишитися і 
без бізнесу, і без друзів. 

РИБИ (20.02-20.03)
Заради досягнення мети 

вам доведеться пожертву-
вати вільним часом і своїми 
планами. Але вас має під-
тримати та обставина, що 
все, що ви робите, принесе 
результат і фінансове бла-
гополуччя. 

здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Великий дуб» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Україна.
Перезавантаження 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «До революцiї 
на двох конях» (2) 

ICTV
06.00 Факти 
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, 23.25 Т/с 
«Морська полiцiя. Новий 
Орлеан» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Дiстало! 
15.25, 16.20, 22.30 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Пес» 
01.15 Х/ф «Нещадний» (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10, 18.30 «За живе!» 
10.35 «Битва екстрасенсiв» 
12.40 «Україна має талант!-4» 
20.00, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 5» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 00.10 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.30 Х/ф «Кiлери» 
22.20 Х/ф «Голi перцi» 

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 Х/ф «Осiннiй 
лист» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв» (1) 
21.00 Т/с «Кохання у 
сападок» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
07.35 «Облом.UA» 
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 «Сучаснi 
снайпери» 
10.20 Д/п «Вердикт iсторiї» 
11.20 Х/ф «Навколо Свiту 
за 80 днiв». Друга частина 
13.15 Т/с «Чорна стрiла» 
15.25 Євробаскет 2015. 
Україна - Бельгiя. 
Прямий ефiр 
17.30 «Реал-Бодрiт» 
17.55 «6 кадрiв» 
20.20 «Право 
на владу» 
00.00 Х/ф «Внутрiшнiй 
ворог» 
02.05 Х/ф 
«Чорна Рада» 
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Думка з приводу

Трибуна депутата

І. ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. АКТИВНІСТЬ 
ДЕПУТАТА

Народний депутат Олег Барна  був присутнім на 
всіх засіданнях Верховної Ради України. Пропус-
тив найменше голосувань із всіх депутатів  нашого 
регіону.

Депутат активно працював у сесійній залі. Під час 
пленарних засідань він 36 разів виступив з трибуни 
та з місця під час обговорення законопроектів, ого-
лошення заяв та ін. (13 – з трибуни та 23 – з місця).

Згідно з річним звітом фракції партії «Блок Петра 
Порошенка» Олег Барна за кількістю виступів вхо-
дить в десятку найактивніших народних депутатів 
від депутатської фракції «Блок Петра Порошенка». 

Виступи народного депутата у Верховні Раді сто-
сувалися:

– ротації військовослужбовців, мобілізації стар-
ших 25 років, збереження та відновлення військо-
вих містечок;

– збільшення мінімальних пенсій і зарплат та від-
міни персональних, спеціальних та тих, що у 8-10 
разів  вищі за мінімальні, пенсій і зарплат;

– щодо неефективності роботи уряду, відсутності 
реформ та необхідності відставки А.Яценюка;

– щодо корумпованих схем у міністерствах, зо-
крема АПК;

– щодо відсутності реформування міліції;
– щодо необхідності контролю за цінами;
– щодо підтримки прогресивних та необхідних за-

конопроектів.
ІІ. ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
За період І та ІІ сесії VIIІ скликання Верховної 

Ради України (лютий-серпень ц. р.) Олегом Барною 
як автором чи співавтором підготовлено 10 законо-
проектів:

– проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобіліза-
цію» (щодо звільнення від мобілізації науково-ви-
кладацького складу вищих учбових закладів, на-
укових співробітників та педагогів загальноосвітніх 
шкіл та їх демобілізацію, які були раніше мобілізо-
вані):

– проект Закону про внесення змін до Податково-
го кодексу України (щодо відміни акцизного збору з 
вантажного транспортного засобу, який переоблад-
нюється у легковий автомобіль);

– проект Закону про внесення змін до статті 288 
Податкового кодексу України (щодо зменшення в 
три рази нижньої межі орендної плати за землі під 
фермами, машинними дворами, токами тощо, осо-
бливо для депресивних регіонів України);

– проект Закону про внесення змін до статті 124 
Конституції України (щодо визнання положень Рим-
ського статуту);

– проект Закону про внесення змін до Податко-
вого кодексу України (щодо оподаткування окремих 
транспортних засобів (автомобілів, літаків, гелікоп-
терів, човнів, яхт, вартість яких перевищує 50 тис. 
євро, що можуть бути віднесеними до предметів 
розкоші);

– проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про прокуратуру» (щодо удосконалення 
взаємовідносин з інститутами громадянського сус-
пільства);

– проект Закону про звільнення Демчишина В.В. 
з посади міністра енергетики та вугільної промис-
ловості України;

– проект Закону про внесення змін до Податково-
го кодексу України (щодо збільшення площі до 120 
м кв. для квартир та 250 м кв. для будинків, яка не 
підлягає оподаткуванню);

– проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2015 
рік» (щодо підтримки та розвитку державних вугле-
добувних підприємств);

–  проект Закону про звільнення Авакова А.Б. з 
посади міністра внутрішніх справ України.

ІІІ. РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ ТА ЗВЕРНЕННЯМИ 
ГРОМАДЯН

Станом на 20 липня ц. р. за І-ІІ сесії VIIІ скликання 
Верховної Ради України народним депутатом під-
готовлено 280 депутатських звернень та 7 депутат-
ських запитів.

Всього за підсумками було:
– кількість проведених зустрічей з виборцями – 

257;
– кількість проведених особистих прийомів  – 214;
– кількість розглянутих письмових звернень гро-

мадян – 324;
– загальна кількість громадян (враховуючи ко-

лективні звернення), які звернулися до народного 
депутата, – 1873.

Захищаючи права виборців, народний депутат 
провів 8 зустрічей із міністрами:

– з міністром АПК та директором ДП «Укрспирт» 
щодо запуску спиртових заводів та наведення по-
рядку в діяльності ДП «Укрспирт», повернення ДП 
«Укрспирт» заборгованих коштів фермерам нашого 
регіону;

– з міністром інфраструктури щодо додаткового 
потяга до Києва через наш регіон, збільшення кіль-
кості саме дешевих бюджетних квитків, заборони  
великотоннажних перевезень автомобільними до-
рогами за рахунок збільшення перевезень залізни-
цею;

– з міністром освіти щодо діяльності навчальних 
закладів регіону та впровадження обов’язкового 
харчування дітей в школах;

– з міністром охорони здоров’я щодо забезпе-
чення регіону вакцинами, контролю цін за ліками 
та забезпечення ліками хворих із пересадженими 
органами;

– з міністром оборони щодо забезпечення вій-
ськовослужбовців, лікування поранених, розвиток 
оборонного виробництва, раціонального, ефектив-
ного використання територій військових містечок та 
їх відновлення, військових підрозділів в регіоні, пер-
шочергова демобілізація науково-викладацького та 
педагогічного складу перед початком навчального 
року;

– з міністром соціальної політики щодо спрощен-
ня процедури надання субсидій;

– з керівництвом Фонду гарантування вкладів 
щодо створення ефективного механізму повернен-
ня коштів громадянам країни;

– з першим заступником міністра фінансів щодо 
виділення коштів за програмою регіонального роз-
витку, Фонду капітального будівництва та цільових 
субвенцій на освіту для округу;

– з керівником департаменту лісового господар-
ства в Україні щодо належної діяльності обласного 
управління лісового господарства;

– із заступником міністра енергетики щодо 
розв’язання кризи в енергетиці країни у вугільній га-
лузі та забезпечення дешевим вугіллям населення 
регіону;

– з керівником СБУ, генеральним прокурором 
України та його заступником  щодо викриття розслі-
дування ряду корупційних та злочинних схем.

Народний депутат Олег Барна категорично ви-
ступав на засіданнях фракції та Верховної Ради 
проти приватизації землі, стратегічних промисло-
вих підприємств спиртової галузі портів тощо.

Постійно брав участь у громадських обговорен-

нях з проблем громад регіону, сприяв їх вирішенню.
Реагуючи на актуальні проблеми суспільства, на-

родний депутат направив 7 депутатських запитів до 
органів державної влади центрального та місцевого 
рівня, правоохоронних органів та ін.

Найважливішими з них стали:
– депутатський запит щодо створення окремої 

бюджетної програми на 2016-2017 роки для завер-
шення ремонтно-реставраційних робіт будівлі Наці-
онального академічного українського драматичного 
театру імені Марії Заньковецької, 100-річчя з часу 
заснування якого буде відзначатися у 2017 році (до 
Кабінету Міністрів України, Яценюку А.П.);

– депутатський запит щодо розбалансування 
керованості земельно-ресурсного потенціалу та по-
дальшої якісної роботи Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру (до Кабіне-
ту Міністрів України, Яценюку А.П.);

– депутатський запит щодо відсутності рефор-
мування та підвищення ефективності в роботі дер-
жавного підприємства «Укрспирт» (до Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Пав-
ленку О.М.);

– щодо неналежної діяльності органів прокура-
тури, МВС, лісового господарства, митних органів;

– щодо неналежної роботи банків з повернення 
депозитів;

– щодо  контрабанди товарами в зоні АТО; 
– щодо  забезпечення військовослужбовців та їх 

соціального захисту, та ін.
 IV. РОБОТА В КОМІТЕТІ ТА ФРАКЦІЇ
Народний депутат Олег Барна не пропустив жод-

ного засідання комітету і фракції. За період роботи 
в комітеті парламентар:

– ініціював разом з членами комітету подання 
постанови про відставку першого заступника гене-
рального прокурора Володимира Гузара;

– підняв питання діяльності уряду щодо повер-
нення вкладів через Фонд гарантування вкладів;

– питання щодо розслідування діяльності керів-
ництва ДП «Укрспирт» та корупційних схем на суму 
4,5 млрд. грн. неоплаченого акцизу;

– питання щодо монополізації авіаперевезень 
України; 

– про розслідування контрабандних схем по вве-
зенню автомобілів з-за кордону фірмою, що нале-
жить колишньому прокурору Донецької області;

– про розслідування злочинів на Майдані;
– щодо проведення конкурсу на посаду директо-

ра ДП «Укрспирт» та інші.
Олег Барна неодноразово в рамках роботи фрак-

ції піднімав питання щодо включення в порядок ден-
ний першочергових законів. Парламентар акценту-
вав увагу щодо відвідуваності засідань та поведінки 
народних депутатів.

V. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Громадські активісти активно звертаються за під-

тримкою до народного депутата. Разом з представ-
никами самооборони Заліщицького, Борщівського 
та Чортківського районів Олег Барна організовує 
допомогу та відвідує бійців у зоні АТО. Під час ре-
гулярних поїздок завдяки депутату було відремон-
товано техніку, закуплено прибори нічного бачення, 
передано автомобілі, організовано виступи народ-
них ансамблів в зоні АТО. Олег Барна підняв питан-
ня нагородження бійців, неодноразово наголошу-
вав на ротації наших захисників, які воюють в зоні 
АТО, чим завоював підтримку та довіру з передової.

Разом із місцевою владою:
– вирішував питання щодо розвитку агрохолдин-

гами, які тримають землі в регіоні, тваринництва, 
садівництва, створення ними робочих місць, фінан-

сування інфраструктури громад.
– постійно брав участь у громадських обговорен-

нях з проблем громад регіону, сприяв їх вирішенню 
(зокрема щодо створення на базі району не менше 
7 громад, щодо водопостачання в м. Чорткові, щодо 
якості води).

– допомагав у працевлаштуванні учасників АТО 
та їх дітей, вступі їх на бюджетну форму навчання, 
організації відпочинку дітей загиблих та поранених 
учасників АТО в «Буковелі-Артеку», допомозі сім’ям 
загиблих.

На виборчому окрузі № 167 за підтримки народ-
ного депутата здійснюється ремонт доріг в Чорт-
ківському, Борщівському та Заліщицькому райо-
нах. Було відкрито дитячий майданчик у Борщеві. 
З державного бюджету надійшли кошти на Фонд 
регіонального розвитку для капітального ремонту 
по три об’єкти в кожному районі (18 млн. грн.).

По Чортківському району:
– ремонт доріг Ридодуби – Звиняч (проект Джу-

рин – Базар, Нагірянка – Улашківці);
реалізація проектів через фонд Регіонального 

розвитку:
– капітальний ремонт спортивної школи (м. 

Чортків),
– капітальний ремонт будинку культури (с. Біло-

божниця),
– капітальний ремонт приміщення клубу, амбула-

торії, бібліотеки  (с. Нагірянка);
По Борщівському району: 
– ремонт доріг  Озеряни – Борщів, Борщів – Око-

пи (через Мельницю-Подільську). Завершено у лип-
ні ц. р.

Реалізація проектів через фонд Регіонального 
розвитку:

– газифікація села Кривче,
– заміна котлів у Скалі-Подільській,
– реконструкція будинку культури у м. Борщів,
– добудова водогону у м. Борщів;
По Заліщицькому району: 
– ремонт доріг Товсте – Заліщики, розпочався 

капітальний ремонт у селищі Товсте (проект Товсте 
– Борщів).  

Реалізація проектів через фонд Регіонального 
розвитку:

– добудова спортзалу у гімназії м. Заліщики,  
– добудова школи у с. Бедриківці,
– побудова очисних споруд у селищі Товсте.
Зараз вирішується питання про переведення да-

них коштів з держбюджету на казначейські рахунки 
в районах.

Олег Барна разом із депутатами М.Люшняком і 
Т.Юриком добилися виділення 25 млн. грн. коштів 
на будівництво сучасного обласного пологового 
центру та ініціювали на Тернопільщині розробку 
торфу як альтернативного палива.

За ініціативи О.Барни створена робоча група із 
залученням громадських правоохоронних органі-
зацій щодо перевірки законності передачі в оренду 
об’єктів водного господарства області та дотри-
мання орендарями норм екологічного стану (перше 
виїзне засідання комісія провела у с. Джуринська 
Слобідка, за матеріалами якої готується розірвання 
договору оренди).

Олег Барна часто виступає на телерадіоефірах 
на запрошення представників телеканалів за тема-
ми корупції, війни, реформування тощо. 

Прес-служба народного депутата України 
О.Барни

Відповідно до ст. 5 Конституції України, носієм су-
веренітету і єдиним джерелом влади в Україні є на-
род. Отже, право визначати і змінювати конституцій-
ний лад в Україні належить виключно народові. 

Відповідно до ст. 140 Конституції України, місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади 
самостійно вирішувати питання місцевого значення 
в межах Конституції та законів України.

Ось до прикладу – добровільне об’єднання тери-
торіальних громад. Закон і здоровий глузд кажуть: 
адміністративним центром об’єднаної територіаль-
ної громади визначається населений пункт, який має 
розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташова-
ний найближче до географічного центру території 
об’єднаної територіальної громади. Задумаймося, 
скільки в нашому районі сіл із розвинутою інфра-
структурою?! Та що там сіл… Місто – й те зубожіє, не 
дивлячись, що вже третій рік – у статусі обласного. А 
що змінилося?! Яке підприємство (що через недба-
лість владарів втратило свою дієздатність) запрацю-
вало?.. А тепер у всіх на вустах – добровільно-при-
мусове об’єднання громад.

На практиці це означатиме, що у разі об’єднання, 
наприклад, 3, 5 чи 7 громад, всі сільради будуть лік-
відовані, окрім однієї. 

Загалом питання фінансової складової вийшло 
на перший план. Як зазначають чимало сільських 
голів, готові наважитися на крок об’єднання тільки 
тому, аби залатати дірки в бюджетах. Бо сільради, 
які цьогоріч позбавили фактично бюджетоутворюю-
чого податку, фактично не можуть жити за новими 
бюджетними правилами. Тож або чекати, коли «до-
дадуть «зверху»» (і чи додадуть?!), або шукати аль-
тернативу. 

Як на мене, будь-яке об’єднання, навіть і до-
бровільне, – це втрата селом своєї самобутнос-
ті, оригінальності. Сільчан «годують обіцянками»: 
об’єднуйтеся бідні з бідними – розбагатієте. Та хіба 
таке можливе?! Де ж візьмуться ті мільйони на нашу 
область, коли в держави немає коштів на закупівлю 
газу, вугілля для теплоелектростанцій; і всі посилан-
ня збіднілості – на війну. Але ж знаємо, що наших 
військовиків забезпечують всім необхідним в осно-
вному волонтери і аж ніяк не держава.  

 Експерти переконують, аби вижити, треба чи-
мось жертвувати, у даному випадку – сільрадами. Бо 
Україну чекає або децентралізація, або шлях лати-
ноамериканців, де всі біжать у міста, розростають-
ся мегаполіси й обезлюднюються території, а села 
спустошуються, «помирають». 

Закон про об’єднання є, а про роз’єднання – немає. 
Тож – не буде і шляху назад. Фактично рекомендації 
місцевих громад, органів місцевого самоврядування 
будуть лише «матися на увазі». 

 Виникають закономірні запитання: де ж тут до-
бровільність? чи таке об’єднання буде позитивом 
для сіл, а чи додасть ще більше проблем?  як бути з 
тими громадами, які не захочуть йти на добровільне 
об’єднання? 

Про теперішній Уряд можна сказати лише одне: 
він створює геноцид українського народу. Безробіття 
стрімко розширюється, люди ледь зводять, так ска-
зати, кінці з кінцями; економіка зубожіє. Згадаймо, 
які пільги мали «чорнобильці», «афганці», учасники 
і діти війни… Стільки було обіцянок до покращення. 
А де це все?! Пам’ятаєте обіцянки Прем’єр-міністра 
А.Яценюка, які він виголошував у нас (у Чорткові) на 
площі? Обіцянки пороздавав, а відібрав іще більше 
(!) – відмінення на теренах нашого краю чорнобиль-
ської зони, що й припинило фінансування як пільг 
«чорнобильцям», так і на харчування школярів. 

Шановні можновладці, не займайтеся словоблуд-
ством, не придумуйте реформ, що нічого доброго не 

дають народові; займіться напряму виконанням дер-
жавних законів (до речі, Конституція України – зараз 
діюча – була визнана однією з кращих у Європі Вене-
ціанською комісією); подумайте про те, як збільшити 
пересічним українцям зарплати, пенсії (зароблені 
горбом важкої праці)… Зміни необхідні, та шукайте 
їх у своєму мисленні, справедливому ставленні до 
народу (який ви любите, на жаль, лише на словах), 
до його культури та мови (до слова, нещодавно сте-
жив у ефірі за засіданням Кабміну: вкрай обурило те, 
що воно велося мовою агресора – російською, мо-
вою новітньої орди, яка принесла кровопролиття на 
українську землю). Не робіть ворогів із тих, хто честю 
і правдою служить Україні, хто займає справедливу 
й чесну проукраїнську позицію. Слід взятися за зни-
щення, викорінення корупції – на передовій наші діти 
стоять на смерть за волю рідного вкраїнського на-
роду, а окремі їхні командири нахабно займаються, 
наживаючись і навіть не нюхаючи пороху гарматного, 
неприпустимою комерцією; в результаті – й ті, й інші 
отримують статус учасника бойових дій. 

Багато можна наводити прикладів несправедли-
вості й неправди у державі, та ще жевріє віра в те, 
що схаменеться влада і запрацює на благо народу. 
А разом – ми непоборні, лише разом зможемо подо-
лати всі негаразди. Слава Україні! 

Олексій ОМЕЛЬЧУК, 
член Чортківського районного Штабу 

національного спротиву, РО ВО «Свобода»  

Звіт про діяльність народного депутата України Олега Барни фракції партії «Блок 
Петра Порошенка» за період І-ІІ сесій VIII скликання Верховної Ради України

Зміни – необхідні, та в чий бік?..
Всі розуміють: щоби Україна стала успішною, то недостатньо змінити лише керівництво, 
а неодмінно треба міняти всю систему владарювання. Олігархічний клан намагається це 

зробити, та, на жаль, лише для власного блага. Не зважаючи на закони, в додаток приймають 
ще й ще всякого роду постанови, зміни, які аж ніяк не на добро пересічних українців.
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Фіскальна служба інформує

Футбол

Засторога

Жителі с. Пастуше, які передали свої зе-
мельні паї у ПАП «Паросток», висловлюють 
щиру вдячність директору п. Шкабару Є.М. та 
його команді за прекрасну організацію видачі 
орендної плати в цьому році.

До 2015 року ми були орендодавцями 
агрофірми «Мрія» і отримати зерно було 
справжньою драмою для стареньких і оди-
ноких (та і всіх інших) сільчан: треба було 
знайти транспорт, помічників-вантажників, 
які тричі перенесуть мішки з зерном на вагу і 
машину. А якщо це вже знайдено, то ще тре-
ба «вгадати» день, адже видавали зерно не 
щодня – аж у вересні чи жовтні.

Цьогоріч ми отримали орендну плату як у 
казці: працівники «Паростка» привезли нам 
зерно додому і ще й занесли в комору. Це було 
такою несподіванкою, що в окремих сільчан 
були сльози на очах. Бо в наш час, коли всі 
байдужі до проблем людей, це просто диво.

Ми не знаємо, як віддячити добрим людям 
з «Паростка», і тому просимо побажати п. 
Є.М.Шкабару та його працівникам здоров`я, 
добра, щедрої ниви і опіки Божої.

З повагою і вдячністю – орендавці 
с. Пастуше: Марія Миколаївна Васенко, 

Любов Михайлівна Полиняк, Світлана 
Володимирівна Яремовська, Марія 

Ігнатівна Волянська, Марія Максимівна 
Горощак та інші пайовики.

Вважати недійсним:

Подяка

1 вересня минуло 40 днів відтоді, 
коли трагічно загинув 

Руслан ПАНЬКІВ.
Протягом цього 

часу рідні, близь-
кі, друзі Руслана 
оплакували втра-
ту дорогої людини, 
згадуючи його добрі 
діла, християнські 
чесноти.

У Бога немає 
мертвих, для Нього 
усі живі. І Господь не казав, що ближнього 
треба любити лише тоді, коли він з нами 
на землі. Зі Святого Письма нам відомо, 
що немає можливості каяття після смерті, 
і тому ті, що відходять до Господа, мають 
потребу в допомозі, і наш святий обов`язок 
молитися за спокій душі наших рідних, 
близьких та прощення їм гріхів.

Молимося за упокій душі новоприставле-
ного Руслана.

Дякуємо усім, хто був у ці скорботні дні 
разом з нами, за моральну, матеріальну і 
молитовну підтримку.

Ти не повернешся, не оглянешся,
Не станеш старим і сивим.
Ти в нашій пам`яті залишишся
Завжди живим і молодим.

Родина Паньківих, Прокопенків.

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

Тел.: 067-324-29-03, 097-054-83-04. 

будинок за адресою: м. Чортків, вул. Бучацька, 
15. Загальна площа – 272 кв. м, будинок розташо-
ваний на земельній ділянці 18 сотих. 

Звертайтеся за тел. 095-698-86-22.

будинок приватизований газифікований у с. 
Нагірянка (біля центральної траси, в районі за-
лізничної станції). Загальна площа – 98 кв. м, 4 
кімнати, кухня, коридор, веранда, літня кухня 20 
кв. м, господарські будівлі. Біля будинку –  город 
6 сотих, багато фруктових дерев, ягідних кущів. 
Придатне місце під дачу. Ціна доступна.

Тел.: 068-060-13-29, 063-507-54-05.

житловий будинок в с. Скородинці, площа 
прибудинкової території 0,08 га, присадибна ді-
лянка 0,15 га. Є господарські будівлі, дуже гарне 
місце для дачі (поряд річка, ліс).

Тел.: 097-808-82-40, 095-219-65-19.

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

Тел.: 067-131-37-11, 097-505-26-80. 

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

недорого велика 3-кімнатна квартира в 
Чорткові, в новобудові, яка знаходиться в ра-
йоні Кадуба біля АЗС «УкрНафта». Підведено 
всі необхідні комунікації (вода, газ, світло). 
Загальна площа квартири – 95 кв. м, житлова 
площа – 60 кв. м, площа кухні – 13,5 кв. м. Та-
кож є можливість збільшення площі квартири 
приблизно на 50 кв. м (детальніша інформація 
за телефоном або при зустрічі). Є підвал пло-
щею 5 кв. м. Тел. 097-611-62-03.

терміново 1-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності, на 6-му поверсі дев`ятиповерхового будин-
ку. 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.

приватизована земельна ділянка під будів-
ництво на Золотарці по вул. Шашкевича, площею 
– 0,14 га.

Тел.: 097-808-82-40, 095-219-65-19.

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. 

Колектив Бичківської ЗОШ І – ІІ сту-
пенів висловлює щирі співчуття пра-
цівнику школи Марії Степанівні Бодьо з 
приводу передчасної смерті її сестри 

Олександри.

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
працівників на посади: 

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, 
КУХАР, ОХОРОННИК

Офіційне працевлаштування, 
соцпакет

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

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

втрачене свідоцтво про реєстрацію Чорт-
ківської міської партійної організації Всеукра-
їнського обєднання «Свобода» від 2 вересня 
2010 р. за № 285, видане Чортківським район-
ним управлінням юстиції у Тернопільській об-
ласті.

До уваги діабетиків
У понеділок, 7 вересня 2015 року, об 11-й 

год. в приміщенні Чортківської районної бібліо-
теки (вул. Зелена, 1) відбудуться збори хворих 
на цукровий діабет.

Запрошуються усі бажаючі.
Оргкомітет

Подяка
Дирекція, педагогічний та учнівський колек-

тиви Шманьківської ЗОШ І – ІІ ступенів вислов-
люють сердечну вдячність директорові ПАП 
«Паросток» Є.М.Шкабару за цінний подарунок 
школі – комп`ютерний системний блок. Від-
радно, що завдяки щирій добродійності наш 
комп`ютерний клас поповнився ще одним ро-
бочим учнівським місцем.

Нехай Господь, шановний Євгене Михайло-
вичу, наділяє Вас міцним здоров’ям, снагою до 
миротворення, множаться Ваші добрі справи, 
які неодмінно віднайдуть людську шану та по-
вагу.

Перша група
Пропущені матчі 17-го туру. Ягільниця – 

Біла – 1:0; «Калічівка» Чортків – Базар – 1:2.
18-й тур. Нагірянка – Бичківці – 0:3; Шмань-

ківці – «Калічівка» – 1:3; Базар – Ягільниця – 
2:2; Біла – Шманьківчики – 0:1; Улашківці – Га-
динківці – ?:?; Поділля – Гор. Вигнанка – 0:2; 
Косів – Звиняч – 3:0.

Друга група
Зона «А». 14-й тур. «Фортуна» Свидова 

– Джурин – 0:4; Палашівка – Ридодуби – 0:0; 
Білобожниця – Скородинці – 3:2; Ромашівка – 
«Максимум» Чортків – 4:4.

Зона «Б». 16-й тур. В.Чорнокінці – Давидків-
ці – 0:2; М.Чорнокінці – Пробіжна – 1:11; Угринь 
– Заводське – 0:3; Залісся – Кривеньке – 3:2; 
Товстеньке – вихідний. 

Саме необережність людей – головна при-
чина всіх тих нещасть, що приносять пожежі. 
Тому, у першу чергу, треба боротися не тільки 
із самими пожежами, а з їхньою першопричи-
ною – необережністю людей.

Лісову пожежу легко загасити тільки на по-
чатковій стадії розвитку. Але коли вогонь уже 
набрав силу і загоряються дерева, – дуже 
складно.

Тому, шановні громадяни, будьте дуже 
обережними з вогнем у межах будь-якої при-
родної території, щоб ваша необережність 
не стала причиною лісової пожежі. Ніколи не 
підпалюйте суху траву на галявинах у лісі. 
Якщо побачите, як це роблять інші, зупиніть 
їх і поясніть, чим небезпечне спалювання тра-
ви. Ніколи не розводьте багаття в сухому лісі. 
Насамперед переконайтесь, що вогнище роз-
ташовується на піску або глині. Перед тим, як 

піти, залийте багаття водою. Після цього роз-
гребіть золу і переконайтеся, що під нею не 
збереглося тліючих вуглин.

Якщо ж ви помітили пожежу, що починаєть-
ся, наприклад, невелике загоряння трави або 
тліючу лісову підстилку від покинутого багат-
тя, намагайтеся загасити його самі. Іноді до-
сить просто затоптати полум’я.

Якщо ж пожежа досить сильна і ви не мо-
жете загасити її самотужки – якнайшвидше 
сповістіть тих, хто повинен цим займатися. 
Зателефонуйте до служби порятунку за теле-
фоном «101» і повідомте про місце загоряння 
та як туди доїхати. Спільними зусиллями збе-
режімо природу!

Степан ДЕРЕВОРІЗ,
інженер захисту лісу

ДП «Чортківське лісове господарство»

Необережність людей – 
головна причина пожежі

Зважаючи на високу температуру та відсутність опадів протягом досить тривалого 
часу, зростає загроза виникнення пожеж. За повідомленням гідрометеослужби, така 

погода триватиме ще кілька тижнів. Тому у зв’язку з високим класом пожежної небезпеки  
ДП «Чортківське лісове господарство» звертається до мисливців та населення 
з проханням обмежити в міру можливості проведення полювань, відвідування лісів 

та забезпечити дотримання правил пожежної безпеки.

З 1 вересня змінились мінімальні 
ціни на алкоголь

Ситуація на ринку алкоголю залишається 
надзвичайно гострою соціально-економічною 
проблемою. У зв’язку з цим на державному 
рівні вживається ряд заходів щодо вдоско-
налення механізмів контролю, які запобігали 
б виробництву та реалізації нелегальної про-
дукції, серед них – встановлення мінімальних 
цін.

17 червня ц. р. Кабінетом Міністрів України 
прийнято Постанову за № 1426, якою внесено 
зміни у додаток до постанови Кабінету Міні-

стрів України від 30 жовтня 2008 р. за № 957 
щодо розміру мінімальних оптово-відпускних 
і роздрібних цін на окремі види алкогольних 
напоїв. Зокрема встановлено розмір цін, що 
застосовуються до 31 серпня та з 1 вересня 
2015 року.

Так, з 1 вересня 2015 року Постановою 
встановлений наступний розмір мінімальних 
оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі 
види алкогольних напоїв  як вітчизняного, так 
і імпортного виробництва.

Чемпіонат області
ФСК «Чортків» – «Буревісник» Кременець 

– 2:2.
Бойова нічия у 14-му турі обласної першості, 

який відбувся в останню неділю літа, зберегла 
статус-кво обидвох суперників, котрих розді-
ляє 5 очок, що відповідно розташувалися на 
4-5 рядках турнірної таблиці. А ось до третього 
призового місця чортківчанам вже надто дале-
ченько – вісім залікових пунктів.

У черговому турі наші хлопці поїдуть в гості 
до Тернополя, де їх екзаменуватиме місцевий 
клуб ДСО. У першому колі вони святкували 
перемогу, хотілося б, щоб вийшло не гірше в 
гостях, як удома.

Чемпіонат району

Код виробів 
згідно з УК-

ТЗЕД
                              Опис товару

Мінімальна ціна за 1 пляшку 
місткістю 0,5 літра, міцністю 40 

%, гривень

оптово-відпускна роздрібна

2208 360
2208 30
2208 40

2208 50
2206 00 

Горілка та лікеро-горілчані вироби
Віскі
Ром та інші спиртові дистилятори та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з 
цукрової сировини

Джин та ялівцева настоянка
Інші зброджені напої, суміші зі зброджених                   
напоїв та суміші зброджених напоїв з                   
безалкогольними напоями

35,19 
69,87
69,87

69,87
37,24

54,90
109,0
109,0

109,0
58,10

2208 20 Спиртові дистилятори та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного 
вина або вичавок винограду:

Коньяк (бренді) три зірочки
коньяк (бренді) чотири зірочки
коньяк (бренді) п’ять зірочок
Інші спиртові дистилятори та спиртні напої, в тому числі
Бренді ординарні, горілки виноградні

53,84 
57,02
60,25 
53,84
48,01

84,0
89,0
94,0
84,0
74,90

                                                           Вина:

2204 (крім 2204 
10, 2204 21 10 00,
2204 29 10 00), 
2205

                                           у скляній тарі місткістю 0,7 л
                                              
                                              в іншій тарі місткістю 1 л

27

2204 10,
2204 21 10 00,  

2204 29 10 00    

                               Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л
                                                (ігристі, шампанські) 44,90

Відділ комунікацій
Головного управління ДФС у Тернопільській області
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Найкращу у світі матусю, 
люблячу бабусю

Надію Петрівну АНТОНИШИН
зі с. Тарнавка

вітаємо з Днем народження.
Усміхається 
   сонце ласкаве,
Буйним колосом 
          квітне земля, 
У нас сьогодні свято – 
    День народження 
         мама стріча. 
У цей день, наша 
     рідна матусю,
Хочемо бачити 
   радість Твою,

Хочемо душу Тобі ми віддати, 
Як віддала Ти нам свою.
Ти до нас уставала ночами
І носила Ти нас на руках.
Тільки ми зрозуміли з роками,
Чому сльози були на очах.
Всього щонайкращого ми щиро бажаєм,
Бажаєм Вам спокою й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось 
                    при кожній хвилині.
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові та щедрості від внуків й дітей.
Бажаємо прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.

З повагою і любов̀ ю – син 
Іван, син Петро з дружиною 

Мариною, син Богдан з 
дружиною Гульчатай, син 
Олег з дружиною Аліною, 

внуки Вася, Сергій, Віталій.

Найдорожчу, найріднішу і наймилішу 
донечку, сестричку, внучку, племінницю

Любочку ПАВЛІКОВСЬКУ
з м. Чортків

із неповторним веселковим 10-літтям 
щиро вітає вся любляча родина.

Найдорожча, найгар-
ніша донечко рідненька, 
будь здорова і щаслива, 
мудра й веселенька. 
Хай веде Тебе за руч-
ку Матінка Пречиста, 
щоб в житті Твоя дорога 
була довга й чиста. Не-
хай усмішка весела з 
личка не зникає, а Гос-
подь усі щедроти Тобі 
посилає. Хай промінчик сонця, як ангелик з 
неба, прилетить до Тебе й сяде на плече, при-
несе здоров’я, щастя й добру долю, пам’ятай 
– ми дуже любимо Тебе. Хай маленький Ісусик 
Тебе оберігає, Ангел-хоронитель 
за руку веде, Пречиста Діва Свою 
Ласку зсилає, і ангельський хор 
«Многая літ» співає.

Колектив Чортківської міської музичної 
школи вітає з 25-річчям 
Юрія Івановича РАДКА.

Щастя Вам зичимо, ніжності й тепла, 
Море щирих друзів, здоров’я і добра. 
Хай для Вас ранки будуть золоті,
Хай цвітуть троянди у Вашому житті. 

Хай крокують поруч 
                    вірність і кохання, 
Збудуться всі мрії,  
               задуми, бажання.

4 вересня святкує своє 60-річчя 
дорога хрещена мама

Світлана Євгенівна ПОТУРНЯК 
з м. Чортків.

У цей 
  прекрасний ювілей
Хай доля Вам 
сміється журавлина,    
Поля розлогі 
   колосом цвітуть,
Нехай червоні 
          ягоди калини
Щасливу 
          осявають путь.
Онуки ростуть, 

                                          а лице молодіє,
Хай роки ідуть, а чоло не сивіє.
Хай серце не знає плачу і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Вам треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі многії і благії літа.

З найкращими побажаннями 
і повагою – похресниця Таня 

з сім`єю із м. Нетішин.

У день, оповитий осіннім розмаєм, 
від щирого серця з Днем народження 

отця Антона ЯВОРСЬКОГО 
всі парафіяни вітають.

Отче Антоне, ми схи-
ляємо перед Вами свої 
голови і щиро дякуємо 
за Вашу велику духо-
вність в нашій святій 
вірі. Бажаємо Вам міц-
ного здоров’я, довгих 
років життя, Божих 
ласк, благословення і 
опіки Пресвятоі Бого-
родиці для Вас.

Ви, отче, приклад нам,
Пастир стада свого,
Бо приходите у храм 
Прославляти Бога.
Бог давно Вас полюбив,
Голос дав чудовий,
І тому благословив
За престол Христовий.
О Боже великий, єдиний,
Зішли здоров’я отцю Антону,
Щоб він трудився на Божу славу,
Молився за всіх, за нашу державу, 
Щоб у вірі Господній весь вік Ви 
                                              прожили,

На добрі діла вистачило сили.
 Хай Бог Вам дарує многая літ.

З повагою і шаною – 
парафіяни с. Пастуше.

1 вересня, в сонячну, погідну пору, 
коли природа наповнюється яскравими 
барвами звабливої осені, відсвяткував 

свій День народження 
наш дорогий отець-настоятель

Антон ЯВОРСЬКИЙ.
Дякуємо Вам, все-

чесний отче, за Ваші 
труди, за Божу науку, 
добро, розуміння, щи-
рість, терпеливість. На 
знак великої поваги ми 
низько схиляємо голови 
перед Вами як духовним 
провідником, бо Господь 
благословив Вас на не-
легку працю у виноград-
нику Христовому.

Із словом Божим Ви 
прийшли у світ, 

Щоб за собою нас вести незрадно, 
Для Вас сьогодні – і пісні, і цвіт,
І людська шана щира та відрадна. 
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться з роками. 
Хай Ваше добре й дороге ім’я 
Як символ миру буде поміж нами.
Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен 
І минає легко береги круті.
І любові буде хай завжди він повен – 
То найголовніше у людськім житті. 
Хай Мати Божа Вас оберігає, 

Ісус Христос здоров’я посилає 
На многії і благії літа.

З великою вдячністю – 
парафіяни смт Заводське.

2 вересня відзначила золотий ювілей 
дорога донечка, дружина, мати, 

бабуся, сестра 
Тетяна КАПУСТЯНИК 

зі с. Кривеньке.
Тож прийми, наша рідна, у цей день ві-

тання найкращі,
Бажаємо миру, здоров`я і щастя.

Тато, мама, чоловік, діти, 
внуки і брат з родиною.

У золоту осінню пору святкує 
свій ювілей бухгалтер центральної 

бухгалтерії Марія Павлівна ПАВЛИНІВ.
50 – є зовсім 
             небагато,
Дуже щаслива
           і гарна пора,
Бажаємо Вам 
  у родинне свято 
Довгих років 
 радості і добра,
Нехай над Вами 
буде блакитне небо,
Не залишать 
           сили на путі 

І живіть стільки, буде скільки треба, 
Гордо ступайте у житті.
Нехай Вам сонечко світить, а серце співає,
Нехай печаль дороги до серця не знає,
Нехай щастя буде у Вашому домі
І радість нехай з Вами буде завжди, 
Здоров’я міцного і справедливої долі 

Нехай Господь Бог дає 
                             на довгі роки.

З повагою – колектив 
ПАП «Довіра».

Осінньої пори, коли наповнені зерном 
комори і пахнуть налиті яблука в садах,

святкує свій День народження 
директор ПАП «Довіра»

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

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

З шаною і повагою – колектив ПАП 
«Довіра» та пайовики 

підприємства.

Щиросердечно вітаємо з Днем 
народження викладача Чортківської 

міської музичної школи
Наталію Владиславівну ГРЕЩУК.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті натхнення, згоди та порядку, 
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі здоров’я Вам бажаєм

І хай Господь Вас щастям 
                     благословляє.

Колеги по роботі.

30 серпня відсвяткувала своє 50-річчя 
викладач Чортківської міської 

музичної школи
Наталія Володимирівна КОТУЗА.

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай шанують і поважають люди,
А на покутті радість хай сіда.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди 
                                    сонце гріє 
Й слова подяки линуть звідусіль.

Колеги по роботі.

Щиро вітаємо з 55-літнім ювілеєм 
люблячу дружину, турботливу матусю, 

лагідну бабусю
Галину Михайлівну ШАЙНЮК 

зі с. Базар.
В цей день святковий ми Вас вітаємо,
Даруєм сонця промені ясні,
Даруєм небо голубе безкрає 
І квіти всі, які є на землі.
Хай сміється доля ніжно й малиново, 
А роки минають в злагоді й любові, 
Хай буде здоров’я, як вода з криниці, 
І не гасне усмішка у Вас на обличчі. 
Хай руки утоми ніколи не знають, 
Хай легко, мов крила,
Внучат пригортають.
Хай Бог милосердний з високого неба 
Дарує усе, чого тільки треба, 
А Матінка Божа, Цариця Свята 
Дарує щасливі і довгі літа!

З любов’ю  – чоловік Петро, 
син Микола, невістка Галина, 
внуки Несторчик і Арсенчик, 

свати і вся родина.

Новинар

Щиро вітаємо з Днем народження  
Івана Адольфовича ВОЙЦИШИНА.

Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть 
                      для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти і онуки зігріють Вас любов’ю,
Бажаєм довгого 

             й щасливого життя!
З повагою – Ольга Вітик 

та Ольга Добровольська.

Білі акації 
будуть цвісти?

Ствердно пророкував це – пригадуєте? – 
знаний український лірик Володимир Сосюра. 
Однак він мав на увазі цілком вірогідну пору 
року – весну. А тут врапт такої спекотної пори 
акації взяли та й зацвіли під осінь, уже вдру-
ге впродовж нинішнього року. Ось таку чарів-
ну картинку в час дозрівання плодів упіймало 
«око» фотооб`єктива нашого фотокора у пе-
редмісті Бердо.

Уродженці Африки – 
на наших баштанах!

І диня, й кавун «родом» з Африки. Однак, 
мабуть, через те, що спека у нас цьогоріч на-
правду африканська, то й достигають тут ось 
ці чималенькі смугасті солодкі ягоди залюбки. 
Стало раритетом твердження про найсолод-
ші та найкращі херсонські кавуни – хіба ж на 

наших полях-городах бракує сонця й тепла? 
Тому ось таке видиво вже не дивина: найзатя-
тіші дачники-городники охоче культивують на 
власних ділянках різні сорти кавунів. Прагнете 
зазнайомитись поближче? Згодом зустріне-
тесь з такими людьми на сторінках районки.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ


