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Виходить з 1939 року

Анонс

Красиве, мальовниче с. Черкавщина, 
що потопає у розмаїтті зелені, розкину-
лось на берегах матірної річки Черкаськи. 
Перша письмова згадка про заснування 
села – 1453 рік. Заквітчане воно садами, 
обперезане аж до небокраю розлогими 
родючими ланами. Всього було в історії 
села: і високого, і величного, і трагічного... 
Немало жителів заплатили своїм життям 
за волю, за ту ідею, без якої будь-який на-
род перестає бути народом.

Минулої неділі, 24 серпня, як і всі сущі 
на Землі українці, в селі святкували 23-ю 
річницю Незалежності України. У цей же 
День відбулося освячення нововстанов-
леного пам`ятного знака хорунжому УСС 
Юліанові Назараку та всім борцям за 
волю українського народу. На це урочис-
те дійство чисельно зібрались (хоч і па-
дав дощ) не лише жителі Черкавщини, а 
й вірні християни зі сусідніх сіл, Чорткова, 
Тернополя, Івано-Франківська. Прибули 
й гості: заступник голови районної ради 
Любомир Хруставка, депутати районної 
ради – директор ПАП «Довіра» Іван Вой-
цишин і головний бухгалтер Наталія Бой-
чук, керуючий відділком цього ж госпо-
дарства Василь Андрейків та ін.

Символічно, що відкриття пам`ятника 
відбулося у 100-у річницю створення ле-
гіону УСС, діяльність якого комуністична 
доба довгий час закривала від народу, так 
само, як і вплив на розвиток української 
політичної думки та на формування націо-
нальної свідомості.

Торжество почалося зі Святої Літургії, 
після якої процесійно вірні с. Черкавщина 
і Стара Ягільниця вийшли до пам`ятника, 
що розташований поблизу церкви. Парох 
о. Олег Капулов здійснив чин освячен-
ня його та відслужив панахиду з дяком-
регентом Віталієм Кононовим у супроводі 
церковних хористів двох сіл. 

– Віками боровся наш народ за само-
стійну незалежну державу, – мовив отець 
по закінченні відправи. – Чи легко нам це 
далося? Ні, бо кожен крок національно-
визвольного руху скроплений кров`ю 
українців, зокрема молоді – цвіту нації. 
Сьогодні ми віддаємо шану і свої молит-
ви за борців, які склали життя за волю і 
в ці дні йдуть на самопожертву заради 
України. За ними плаче й природа – паде 
дощ...

(Закінчення на 7-й стор.)

Старовинному селу
Ювілей справляти
Доводиться у війну
З сусідом проклятим.
Чи не досить москалю
Триста літ знущатись?..
Знов на волю посягнув
«Молодшого брата».
Тож селянам не до свят,
Жартів, співів, ігор:
Отці й владика Григорак
Лиш відслужать Літургію.
Запрошуєм всіх людей,
Що в селах і в місті,
На 430-й ювілей
Церкви Пресвятої Трійці.
Літургія відбудеться у с. Заболотівка в неділю, 

31 серпня. Початок о 12-й год. 
Відомості із минувшини й сьогодення церкви
Із розповідей старожилів, заболотівська церква побудо-

вана сімнадцятьма родинами. Про дату побудови й освя-
чення відомі різні гіпотези, перша з них – 1584 р. У ста-
ровинній книзі архіву Львова є згадка, що у 1611 р. у цій 
церкві вже проводились реколекції владиками і священи-
ками. У тернопільському архіві віднайдена ще одна згадка 
про освячення – 1634 р. Про те, що церква два рази добу-
дована, свідчить її архітектура і написи на зрубах: перший 
– 1646 р., другий – 1674 р.

У наш час (нинішнього року) селянами, які вдячні 
всім за спонсорські кошти, розпочата реставрація, на 
завершення якої ще немає грошей. Серед пам`яток 
України наша святиня – третя за віком і перша за збе-
реженням майна та внутрішнього оформлення, зокре-
ма оригінального іконостасу та раритетних ікон. Тому 
церкву необхідно зберегти для майбутніх поколінь як 
рідкісну пам`ятку старовини.

Ольга РИЗАК – 
за дорученням сільради і від імені заболотівчан

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Заболотівці не поталанило 
з ювілеєм...

Боротьба за волю, за українську державність велася багатьма 
поколіннями нашого народу з давніх часів. Як ніякий інший народ, українці 
заплатили за своє право на волю життям мільйонів синів і доньок. Кожна 

епоха народжувала нових героїв, готових на самопожертви. Новітніми 
лицарями Вітчизни, яким судилося відродити героїчну славу предків, стали 
галицькі юнаки і дівчата, що увійшли в історію як Українські Січові Стрільці. 

Вони йшли в бій з благословенням церкви з гордо піднесеним блакитно-
жовтим стягом за право народу України мати свою державу. Серед тисяч 
добровольців УСС – Юліан Назарак, уродженець с. Черкавщина, студент 

Краківської Академії мистецтв, який загинув у віці 23 років.

Подія

А ми тую стрілецькую славу збережемо...

Штаб національного спротиву Чортківського району вино-
сить щиру подяку громадам сіл, вірянам церков, колективам 
організацій та підприємств, мешканцям Чортківщини, які в 
період з 19 по 26 серпня ц. р. долучилися до збору коштів для 
придбання військового спорядження нашим землякам, котрі 
перебувають в зоні АТО: О.М.Яхніцькій – 1000 грн., громадам 
сіл Колиндяни – 1100 грн., Зелена – 540 грн., Коцюбинчики 

– 1660 грн., Ю.І.Заболотному – 1000 грн., Т.І.Заболотному 
– 1000 грн., Чортківському центру зайнятості – 2000 грн., 
О.М.Захарчук (м. Борщів) – 100 грн. А також дякує всім, хто 
вніс свою пожертву в скриньку волонтерам на центральному 
майдані Чорткова, – 6181 грн. та 5 євро.

Зі суми залишку «майданівських» грошей 45919 гривень і 
100 доларів США, про яку ми звітували попередньо, витра-

чено 35 тис. грн. на закупівлю бронежилетів та 
шоломів. Залишок «майданівських» грошей в 
сумі 10919 грн. додано до суми коштів, зібраних 
для придбання військового спорядження на-
шим землякам.

З 19 по 26 серпня всього коштів на потребу 
армії до Штабу національного спротиву надій-
шло – 14581 грн. і 5 євро.

Витрачено за цей період для закупівлі про-
дуктів, засобів особистої гігієни та доставку 
їх до м. Мукачево – Ужгород, де перебувають 
наші хлопці на навчаннях, – 10 тис. грн.

Станом на 26 серпня залишок від загальної 
суми становить – 51648 грн., 320 доларів США 
та 5 євро.

Із суми коштів – 28971 грн. і 50 доларів США, 
– зібраних для сімей загиблих героїв, витраче-
но на організацію поїздки для участі в похороні 
та допомогу сім’ям загиблих у зоні АТО Олега 
Гульки і Ореста Квача (обидва із м. Заліщики) – 
6965 грн. Залишок від цих коштів станом на 26 
серпня – 22006 грн. та 50 доларів США.

Штаб національного спротиву 
Чортківського району

м. Чортків, вул. Подільська, 7
Тел. 067-341-19-36 microcredit.hol.es

св. ІК № 76 рн.16102590 від 17.03.2011 видано ДКзРРРФПУ



№ 36 (8478), 29  серпня 2014 року

На часі2

29 серпня. Тривалість дня – 13.42. Схід – 06.07. Захід – 19.50. 
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Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

У райдержадміністрації

Вітання

депутат в окрузі

20 серпня з робочою поїздкою в усіх трьох районах 
округу побував народний депутат України Іван Стойко.

Як завжди, людно було на прийомах громадян у рай-
центрах, та, як стверджує парламентарій, ці зустрічі 
з виборцями докорінно відрізнялися від попередніх. 
«Люди стривожені ситуацією в державі, бажають допо-
могти військовим і добровольцям на Сході чим можуть, 
висловлюють слушні пропозиції. До мене приходили 
матері та родичі мобілізованих, контрактників. Є прикрі 
моменти відрахування їхніх дітей з навчальних закла-
дів за невчасну здачу іспитів. Ми не допустимо, щоб це 
сталося. Думаю, що це поодинокі помилки, які будуть 
негайно виправлені керівниками освітніх закладів,» – 
розповідає народний депутат.

Чимало скарг висловлювали жителі районів стосов-
но так званого «консервування кадрів» попереднього 
режиму Януковича у виконавчих органах районної вла-
ди. Виборці вимагають якнайшвидшої люстрації «на 

місцях», розуміючи те, що такі держслужбовці можуть 
суттєво «зашкодити» на очікуваних позачергових парла-
ментських виборах і на місцевих.

Перебуваючи в Чорткові, Іван Михайлович мав приєм-
ну нагоду відверто поспілкуватися з педагогами Чорт-
ківщини та сільськими головами. 

Виступаючи перед ними, депутат відзначив важли-
вість для України третьої хвилі мобілізації та зі сумом 
констатував, що наша незалежність виборюється шля-
хом великих жертв героями України, серед яких чимало 
жителів округу. «Ми відстоїмо раз і назавжди  нашу сво-
боду. Борімося разом, молімося разом. А якщо треба 
буде воювати всім, то всі будемо воювати,» – резюмував 
Іван Стойко.

Він також наголосив на тому, що коли гинуть сини 
України, захищаючи її від кремлівського ворога, не мож-
на влаштовувати феєрверків і гучних забав, так як це, на 
жаль, подекуди є на Тернопільщині.

Перебуваючи на заліщицькій землі, Іван Михайлович 
помолився за душі героїв, полеглих на Сході, – Олега 
Гулька і Ореста Квача на місцевому цвинтарі та висло-
вив впевненість, що з такими патріотами ми обов’язково 
переможемо. 

У Борщівському ж районі Іван Стойко вручив район-
ній лікарні апарат для гемодіалізу («штучну нирку»). 
Зараз народний депутат активно співпрацює з благо-
дійною міжнародною організацією та прагне покращи-
ти діагностично-лікувальні бази багатьох районних лі-
карень області й медичних закладів обласного центру 
сучасним медичним обладнанням. 

 На даний час усі заяви, які надійшли до депутата, 
розглянуті та на окреслені в них проблеми уже направ-
лено депутатські звернення. 

 Валентина ГЕНЕРАЛЮК
Фото Ігоря КРОЧАКА

Дорогі першокласники, учні та студенти! 
Шановні педагоги і батьки!

Першого вересня в усіх навчальних закладах нашої дер-
жави пролунає традиційний перший дзвоник, який спові-
стить про початок нового навчального року. Всенародне свя-
то з хвилюванням зустрічають і ті, хто вперше переступить 
шкільний поріг, і ті, хто повертається після літніх канікул.

Першого вересня розпочинається дорога в майбутнє для 
кожного з нас. Цей день дає можливість дорослим повер-
нутися у свої золоті роки, а учням – до своєї другої домівки 
– рідної школи. Стартує новий навчальний рік, який завжди 
означає відкриття незвіданої, осяйної та дуже нелегкої до-
роги до знань. Бо знання, як сказав мудрець, це скарб, а 
вміння вчитись – ключ до нього. Особливим і визначальним 
у житті він стане для милих першачків, які, тримаючись за 
батьківські руки, вперше переступлять шкільний поріг. Важ-
ливим він буде для одинадцятикласників – їм доведеться 
робити професійний вибір, випускників середніх спеціаль-
них і вищих навчальних закладів, яким уже втілювати отри-
мані знання в реальному житті. Яким буде ваш вибір – за-
лежить тільки від вас.

Уже через роки і відстані, перегортаючи сторінки шкіль-
них років, хочеться сказати: вчіться і набирайтесь мудрості, 
бо знання згодяться вам, щоби впевнено йти по життю і до-
сягати поставленої мети. Завжди будьте активними у гро-
мадському житті. Усім, хто в цей день прийде до навчальних 
закладів здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети, 
знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустрі-
ти добрих і надійних друзів. Нехай цьогорічний Першовере-
сень буде сонячним, несе хороший настрій у кожну родину, 
приємні враження, яскраві та нові відкриття. А педагогам 
бажаємо старанних і талановитих учнів, терпіння і витримки 
у нелегкій професії. Також бажаємо усім вам миру, добра, 
Божого благословення, великого людського щастя, міцного 
здоров’я в ім’я розквіту і процвітання нашого краю. Зі свя-
том вас!

Дорогі вчителі, школярі, шановні батьки!
Щиро вітаємо вас із Днем знань! Зважаючи, що цього-

річ через складну політичну ситуацію в Україні не в усіх 
регіонах країни буде можливість відзначити радісне свя-
то Першовересня, подякуємо Всевишньому за відносний 
спокій у нашому спільному домі та спроможність розпо-
чати новий навчальний рік майже у звичному руслі.

Розуміючи, що школа – це місце, де народжується 
завтрашній день нашої держави, формується її майбут-
нє, ми зробили максимально можливі внески в шкільну 
інфраструктуру – спільно з батьками, педагогічними ко-
лективами, меценатами, якими здебільшого виступають 
керівники місцевих аграрних підприємств, і за кошти з 
місцевого бюджету провели ремонти у навчальних за-
кладах. Відрадно, що нам вдалося відремонтувати по-
крівлю Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів, спортивної  
зали Ягільницької  ЗОШ І – ІІІ ступенів, віримо, що за 
наявності фінансування та проходження коштів через 
Держказначейство встановимо шатрову покрівлю Чорт-
ківської ЗОШ І – ІІІ  ступенів № 4 (смт Заводське). Однак, 
безумовно, ще більше роботи попереду. Потрібно роби-
ти поступ у самому змісті освіти, якості навчання наших 
дітей. Дбати про те, якою виходить дитина зі школи, на-
скільки готовою до дорослого життя, з яким здоров’ям, 
з якою базою моральних цінностей. Бо, віддаючи дитину 
до школи, ми покладаємо надії на те, що там вона стане 
мудрішою, морально та фізично сильнішою, буде патрі-

отом свого краю та пізнає життєву мудрість, що стане 
поводарем у майбутньому.

Дякуємо усім за небайдужість і турботу, ваш внесок у 
цей важливий процес. Дякуємо вчителям за таку потріб-
ну працю і величезне терпіння, батькам – за увагу до 
дітей та шкільних потреб. Спасибі учням за старанність 
у навчанні, любов до нашого району і до нашої країни. 
Віримо, з вас виростуть майбутні президенти, міністри, 
науковці, митці... 

Шкільне життя – стрімке, барвисте, кожний день – 
новий малюнок у цьому калейдоскопі. Тож хочемо від 
щирого серця побажати, щоб у кожному куточку нашої 
благословенної країни якнайшвидше запанували мир, 
спокій та добро, а дітки змогли сісти за парти своїх 
рідних навчальних закладів. І більше ніякого насилля! 
Ніякої війни, тероризму! Нехай в ім’я Господнє буде в 
Україні  справедливість і мир, прощення, життя і любов!

Новий навчальний рік стартував. Нехай для кожного в 
ньому знайдуться свої досягнення й перемоги, здобут-
ки й злети і хай менше буде розчарувань та смутку.

У газеті «Голос народу» за № 32 від 1 серпня ц. р. була 
опублікована стаття,  підписана РО «Громадський май-
дан», під назвою «Будь-яка цивілізація починає занепа-
дати тоді, коли люди перестають називати речі своїми 
іменами». Відверто кажучи, подивовує власне постанов-
ка даної фрази, під якою завуальовано звинувачувально-
риторичне запитання. Які ж речі хочуть називати своїми 
іменами функціонери РО «Громадський майдан»?..  

Твердження про те, що В.Шепета пройшов через Май-
дан не є сумнівним, адже Майдан відбувався у кожному 
місті, містечку та селищі, й кожен до таких зібрань долу-
чався як міг: хтось – власною участю, хтось – матеріаль-
ною підтримкою, а хтось виконував роль організатора 
чи волонтера. Через Майдан пройшли всі ті, хто хоча би 
частково вносив свою лепту в революцію Гідності. А те, 
що багато часу В.Шепета й інші представники Штабу на-
ціонального спротиву працювали на місці, то цьому теж 
є пояснення. Організаційні питання на місцях також слід 
було комусь виконувати. В іншому випадку – не було 
би Майдану в Києві. Хіба не завдяки зібраним Штабом 
коштам люди, в тому числі й функціонери РО «Громад-
ський майдан», мали змогу перебувати у Києві?!

Дивує також і те, що О.Барна ще й досі вважає себе 
очільником району, котрого начебто незаконно позба-
вили цього статусу, мовляв, мене ж обрала громада на 
«народному віче»! Невже саме так проходять демокра-
тичні вибори?.. Чи, може, на вічах була представлена 
вся громада району?.. 

Відверто кажучи, Чортківський центральний май-
дан не вмістив би на собі й третини громади району. 
А народні віча, наскільки пам’ятається, виглядали зна-
чно скромніше. Тим паче частина учасників народного 

зібрання була привізною з інших районів, і це – факт. 
Тож вимагати якихось відповідей від О.Турчинова чи 
О.Сиротюка з приводу критеріїв відбору кандидатів на 
посаду голови райдержадміністрації, як мінімум, – див-
но. До слова, не завадило б О.Барні пригадати, чим за-
кінчилося його головування у с. Нагірянка, котре люди 
ще й досі загадують «незлим» словом.

Що ж стосується інших перерахованих «фактів» у 
вказаній вище публікації, то це ніщо інше, як популізм. 
Функціонери РО «Громадський майдан» можуть скільки 
завгодно висловлювати своє «справедливе» обурення з 
приводу тих чи інших рішень київської влади стосовно 
«здачі» Криму, але це нічого не змінює. Чи, можливо, РО 
«Громадський майдан» хотів би, щоб Україна втягнулась 
у повномасштабну (!) війну проти Росії?! Але ж Україна 
до неї не готова, тим паче не була готова й тоді, після 
повалення режиму Януковича… 

Отож, не варто вводити в оману громаду району. Бо 
всі ці популістські гасла лише сіють сум’яття у серцях 
людей, що й власне, так би мовити, на руку зовнішньо-
му агресорові. Якщо ж у функціонерів РО «Громадський 
майдан» й справді такі благі наміри, які вони деклару-
ють, то чого ж не стають із владою району до спільної 
роботи? А натомість все зводять до банальної перепис-
ки у місцевих засобах масової інформації. 

Ми готові до діалогу. Вносьте свої пропозиції. Якщо 
направду так вболіваєте за громаду Чортківщини, то по-
кажіть, що РО «Громадський майдан» спільно вміє пра-
цювати і прагне до порозуміння, а не займається лише 
критиканством.  

 Штаб національного спротиву 
Чортківського району

Заступник голови 
районної ради                    
Л.Хруставка

Голова 
райдержадміністрації
в.ШЕПЕта

Голова Чортківської  
районної організації 

профспілки 
              працівників освіти      

Володимир ТОРОНЧУК

Начальник 
відділу освіти
Чортківської РДА  

Ірина ГУЛьКА

Традиційна понеділкова нарада при голові райдержадмі-
ністрації за участі першого заступника Валерія Запухляка, 
заступника голови районної ради Любомира Хруставки, 
міського голови Михайла Вербіцького, керівників струк-
турних підрозділів, відділів та управлінь почалася з пред-
ставлення на загал Віктором Шепетою новопризначеного 
керівника – начальника відділу розвитку інфраструктури 
РДА Лідії Борової. Відтак одразу ж запанував виключно 
діловий робочий ритм із максимальним націленням на ре-
зультат. Очільник виконавчої гілки влади району відповідно 
й зажадав конкретики щодо стану виконання протокольних 
доручень упродовж місяця, що минає. Ясність у це питання 
вносила заступник керівника апарату – начальник відділу 
організаційної роботи апарату РДА Наталія Грицик. 

Відтак про проведену роботу щодо реєстрації договорів 
оренди на землі товарного сільськогосподарського вироб-
ництва проінформував начальник реєстраційної служби 
районного управління юстиції Микола Красноштан. Сут-
тєву увагу, як і зазвичай, було приділено питанню за-
вершення жнивної кампанії-2014. Начальник управління 
АПР райдержадміністрації Іван Заболотний наголосив: у 
районі практично завершено збирання озимих і ранніх 
ярих зернових культур: їх обмолочено в агрогосподар-
ствах на площі 18262 гектари, середня урожайність 54 ц/га. 
Поміж лідерів з урожайності – ПАП «Фортуна», «Дзвін», ТОВ 
«Агрополіс», ДП «Біла», ПСП «Ягільниця-В», ПАП «Березина», 
«Обрій». За показниками агросектор Чортківщини нині третій 
на обласному тлі. Наразі аграрії вже закладають основу під 
урожай майбутнього року: триває посів озимого ріпаку, неза-
баром лягатиме в ґрунт насіння озимої пшениці. Принагідно 
голова РДА зобов`язав головного аграрія району доповідати 
про стан справ галузі кожних два тижні поспіль, не обминув-
ши прискіпливою увагою й близькі в часі «солодкі» жнива, ве-
дучи мову про очікувану заготівлю та здачу цукросировини.

Водночас у текстурі наради Віктор Шепета зажадав від 
керівників відповідних відділів та управлінь конкретики щодо 
стану справ у розрізі буквально кожного із закладів культу-
ри району, а також останніх приготувань до старту навчаль-
ного року в школах, відтак – закладах охорони здоров`я, зо-
крема відносно джерел їх опалення напередодні входження 
в осінньо-зимовий сезон. Головою райдержадміністрації 
дано відповідні доручення до виконання.

Іван Стойко. Зустрічі, прийоми громадян, благодійність

Резонанс

Для чого вводити людей в оману?
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Твої герої, Україно

Щоранку, прокидаючись, ми звертаємося 
молитвою до Бога, дякуючи за подарова-
ний день прийдешній з вірою та надією на 
добро, і прикипаємо увагою до телеінфор-
маційного простору, щоби дізнатися остан-
ні новини про події в зоні АТО. 

Минулого тижня нам випала можливість 
поспілкуватися з військовиком, який на часі 
перебував у відпустці. Даруйте, задля без-
пеки нашого співрозмовника ми не назива-
ємо ні його прізвища, ні навіть імені, лише 
позивний – «Бобер», адже служить він у під-
розділі спеціального призначення, який під-
порядковується Національній гвардії Укра-
їни. «Сепіки» (сепаратисти) – новий сленг, 
який виник у зоні АТО, – на диво, швидко 
вичислюють місце знаходження спецприз-
наченців, тому й ніякої конкретики. 

Пройшов, так би сказати, від самісінького 
початку революції Гідності й до її завершен-
ня, а далі з побратимами-«майданівцями» – 
добровольцем у перших рядах на схід – від-
стоювати незалежність української нації. Не 
звикати йому ні до труднощів, ні до пекель-
ної непередбачуваності, бо в юності слу-
жив на Тихоокеанському військовому флоті 

в Приморському краї, пройшовши неабиякі 
випробування на витривалість і вишкіл, від-
чув на собі всі перипетії суворої служби. 

Перша точка дислокації спецпідрозділу 
в зоні АТО – Артемівськ, а далі – Попасна, 
Курахово, Іловайськ, там точилися жорстокі 
бої з ворогом… Перші втрати побратимів… 
були двохсоті й трьохсоті… Й у цю мить 
розповіді чоловік доволі міцної статури, не-
зламність якого, здавалось би, не похитну-
ти нічим, намагається приховати болючий 
щем свого серця, та в його очах забриніла 
непрохана сльоза гіркоти… На передовій 
хлопці навіть у хвилини відпочинку не по-
лишають своєї зброї: автомат – у повній 
бойовій готовності, кілька гранат і «рожків» 
(заряд до автомата) – завжди під руками…

Після численних втрат у їхній підрозділ 
надходить шокуюча звістка: документів осо-
бового складу вояків-спецпризначенців жод-
них немає, як-то кажуть, хлопці «висять у 
повітрі»… А як же ті, хто поклав життя на ві-
втар?! Невже жорстокі підозри стверджують-
ся: «першопрохідці», як «живе м’ясо» для гар-
матного обстрілу?! Жива мішень для ворога, 
який (звідкілясь) сповіщений на два-три кроки 

вперед про передислокацію наших військови-
ків?.. Ширяться чутки, і вони – не безпідставні 
(!), що, згідно з документами, в окремих під-
розділах числяться особи, котрих і близько 
не було й немає в зоні АТО. Зате потім, опіс-
ля війни (дай, Боже, щоби вона якнайшвид-
ше закінчилася з якнайменшими людськими 
втратами), прикро, та в ряди справжніх визво-
лителів документально стануть вдавані воя-
ки, котрі підступно й лицемірно замаскуються 
під героїв… Невже повторюється ситуація з 
«чорнобильцями»? Адже є факти, що особи, 
які аж ніяк не приклалися до ліквідації ава-
рії на ЧАЕС, зараз гучномовно виголошують 
себе ліквідаторами… 

Морально гнітить й така інформація: у 
командирів певних підрозділів є особисті 
картки банківських рахунків, на які мирне 
населення (й не підозрюючи про недопусти-
му брехливу наживу даних осіб) перечислює 
кошти для солдатів зони АТО, та всі гроші 
«осідають» у кишенях тих, хто й не нюхав по-
роху. Ось і знову напрошується твердження: 
кому – війна, а кому – мати рідна… 

Реальність моторошна й шокуюча. І аж ніяк 
не вкладаються в усвідомлення почуті гіркі 
вісті… Є випадки, що медики приписують 
деяким солдатам, пораненим у бою, «само-
стріл». Надають безкоштовно лише першу 
необхідну медичну допомогу, а далі – рід-
ні, рятуючи життя свого захисника, змушені 
самотужки збирати чималу суму грошей на 
його лікування. Сепаратисти з поля бою ви-
крадають наших двохсотих і, знаходячи при 
ньому мобільний, телефонують рідним за-
гиблого, вимагаючи викуп за тіло…  

Більшість місцевих жителів і досі не 
сприймає україномовних військовиків, «бан-

дерштат» – називають. 
Надійшла інформація, що до спецприз-

наченців приїхали волонтери, привезли 
військову амуніцію та вкрай необхідні ме-
дичні засоби: 200 штук ІПП (індивідуаль-
ний перев’язочний пакет) і джгути євро-
пейського виробництва – не до порівняння 
з нашими вітчизняними, згодом – ні того, 
ні іншого не стало (наче розчинилися, так 
і не потрапивши до рук солдатів); засо-
би для згортання крові також «ноги діста-
ли». Доходило до того, що, з-за відсутності 
необхідних медичних засобів, наші хлопці, 
рятуючи поранених, намагалися призупи-
нити кров, встромляючи в отвір на тілі від 
кульового прострілу тампони жіночої гігіє-
ни. У спецпідрозділ волонтери доставили 
коліматори (оптичний приціл нічного бачен-
ня), ліхтарики, антиблікові окуляри,  форми-
мультикам, сотню балаклав, проте, на жаль, 
воякам дістався з привезеного мізер. Але ж 
це підрозділ спецпризначенців! Невже хоча 
би цих вояків не можна забезпечити всією 
вкрай необхідною військовою амуніцією?! 

Шокуюче зізнання: легше йти на вірну 
загибель, ніж домогтися правди й спра-
ведливості… Та попри всі негаразди честь 
і гідність української нації вони відстоюва-
тимуть до повної перемоги. 

Коли гинуть побратими, відчуття скорбо-
ти й болю словами не передати. Хтось нер-
вово скурює сигарету за сигаретою, хтось 
мовчазно замикається в собі… й лише одна 
думка передує поміж безліччю: Бог створив 
чоловіка, наділив його силою та міццю для 
того, щоби він повсякчас стояв на варті рід-
ного дому, рідної землі, мирного життя. 

 Тетяна ЛЯКУШ 

Перед організаторами поїздки насамперед було по-
ставлено завдання зібрати всі дані про чортківських сол-
датів, які проходять навчально-воєнні дії, та забезпечити 
їх необхідним. «Чортківська держадміністрація прово-
дить ряд нарад спільно з усіма політичними силами, аби 
посприяти нашим землякам. Обов`язок кожного – забез-
печити їх речами першої необхідності. Перед нами стоїть 
завдання знати, де кожен з них перебуває, яку задачу 
виконує і чого потребує. Подбати, аби у наших воїнів 
було все необхідне для ефективного ведення бойових 
дій, підтримання високого бойового духу», – наголосив 
голова РДА Віктор Шепета.

Цього разу наші захисники отримали сучасну амуніцію, 
необхідне спеціальне військове обладнання. І хоч бю-
джет чітко розписаний за статтями видатків, все ж таки, 
зважаючи на фактично воєнний стан у державі, депутати 
міської ради виділили 200 тисяч гривень. За ці кошти 
було придбано монокуляр нічного бачення, лазерний 
дальномір, коліматорний приціл тощо. 

За словами координаторів поїздки, до пожертви най-
більше долучилася американська діаспора українців. А 
також за кошти небайдужих громадян придбано: форму, 
взуття (берци), бронежилети. Не менш вагомий внесок 

зробила й українська діаспора із Франції, яка посприяла 
тому, аби придбати нашим солдатам окрему автономну 
електростанцію та газові плити для приготування їжі в 
польових умовах. Для того, щоб запобігти втраті крові, 
усім солдатам було вручено медичні аптечки, а також 

спеціальні медичні препарати (в таблетках), які запобі-
гають втраті крові при середньої тяжкості та важких по-
раненнях. Солдати отримали і спеціальні присипки. Кож-
ний військовозобов’язаний чортківчанин дістав сумку з 
продуктами та речами першої необхідності.

Усе вищеперелічене укомплектовували, завантажува-
ли представники райдержадміністрації, організатори, 
волонтери, громада району. Доправили та вручили усе 
нашим воїнам представники РО «Громадський майдан» 
та Штабу національного спротиву. Такі поїздки відбува-
ються не вперше, зокрема планується поїздка на східну 
Україну, а наступного тижня – до Яворова, що на Львів-
щині. 

До солдатів їхала мама одного із чортківчан, пані Ган-
на, син якої Роман Рущак три тижні тому добровільно по-
кинув домівку, аби пройти військову підготовку та гідно 
захищати рідну землю від агресора. «Ми із сином жи-
вемо разом. Сім років тому поховала чоловіка, який, до 
речі, був військовим, брав участь у війні в Афганістані, 
– розповідає п. Ганна. –  «Мамо, навіть не пробуй мене 
відмовляти, я поставив перед собою цю мету», – все 
стверджував син. І навіть коли він уже був на Закарпатті, 
просила його повернутися. Розумієте, в мене один син, 
як його не стане, для кого мені жити? – доповнює. – Хоча 
син мене постійно заспокоює такими словами: «Мамо, 
молися за мене, все буде добре!». Жінка пообіцяла, що 
поки син буде воювати, вона щонеділі даватиме на Служ-
бу Богові, щоб той повернувся живий і здоровий.

Разом з допомогою на Закарпаття із Чортківського район-
ного військового комісаріату поїхав проходити навчально-
військову підготовку тридцятидворічний Юрій зі с. Долина. 
Його дружина Леся переповідає, що їм принесли повістку 
на тому тижні. Жінка плаче, затинається і постійно повто-
рює чоловікові: «Юрку, ти їм говорив, що маєш двох малих 
діток, що ти один годувальник в сім’ї?». «Говорив, Лесю, не 
хвилюйся, скоро все закінчиться і я приїду героєм», – за-
спокоює чоловік дружину. Трирічний Максимко віддає та-
тові на дорогу свою цукерку, а Тарасик, якому виповнився 
один рік, ховається у таткову дорожню сумку. «Соціальні 
виплати по доходах відмінили, отримую навіть не цілу ти-
сячу гривень, що це зараз гроші, якщо пачка памперсів 
коштує майже 300 гривень?» – бідкається жінка.

Уже на місці в Мукачевому ми поспілкувалися з наши-
ми воїнами. Коли їхала, очікувала зустріти хлопців, яким 
вже все набридло, які хочуть додому, але зустріла воїнів 
– справжніх, сильних духом та тілом, які не мають страху, 
що можливо доведеться вмерти за неньку Україну. Сер-
гій із Нагірянки та Іван зі Звиняча оповіли, що кожного 
дня підйом о п’ятій годині ранку, після чого солдати про-
ходять відповідну підготовку, навчальні дії, відпрацьову-
ють блокпости.

Коли точно відправлять наших солдатів на Схід – ніхто 
не каже, бо це – військова таємниця, але є припущен-
ня, що наступного тижня. «Як треба їхати, то ми змушені 
здобути перемогу і мир в Україні», – каже Володимир зі 
Скоморошого.

Олександр Кухта – перший доброволець 
з Чортківщини. Чоловік має чотирирічно-
го сина, розповідає, що дружина спочат-
ку дуже плакала, навіть разом з синочком 
приїздили його провідати, а тепер змири-
лася, що чоловік солдат.

Схожих історій того дня я почула багато, 
але зрозуміла одне: моя Батьківщина – в 

надійних руках, і її є кому боронити, тільки щоб це не 
було даремно. Так сталося, що Україна сьогодні опи-
нилась в страшному лихолітті кривавої бойні, яку всіма 
способами провокує, стимулює і підтримує російський 
агресор. Але ні в кого з нас немає сумніву, що виграємо 
нав’язану нам війну. А після неї світ побачить нову націю 
українців, які вже ніколи не дадуть образити себе, своїх 
рідних і близьких. Україна змусить поважати себе. Тільки 
зараз складність наша в тому, що доводиться будувати 
армію в бойових умовах. І саме тому громадські органі-
зації району, волонтери, церква, підприємці здійснюють 
величезну роботу щодо підтримки учасників АТО. 

Організатори і далі звертаються до всіх, кому небайдужа 
доля нашої країни і наших дітей, територіальна цілісність 
та незалежність держави, те, заради чого боролися наші 
діди-прадіди і віддавали своє життя за право мати кра-
щу долю, із закликом допомогти військовозобов’язаним 
Збройних сил України. Збір коштів від колективів та на-
селення триває. Адже з Чорткова і далі регулярно від-
правлятимуть допомогу солдатам, які задіяні в зоні АТО. 
Приймаються всі види допомоги: речі першої необхід-
ності, продукти харчування, консерви, предмети особис-
тої гігієни та миючі засоби. Для надання допомоги бажа-
ючі можуть звернутися у Штаб національного спротиву, а 
також для збору коштів облаштовані спеціальні місця на 
площі, в церквах та магазинах. За додатковою інформа-
цією можна звернутися за телефоном 096-564-18-06.

Іванна НОГА, 
фото автора

Моя Батьківщина – в надійних руках
Минулого тижня чортківчани, які перебувають на військово-навчальних діях в Мукачевому та Ужгороді, отримали 

адресну допомогу. Двадцять троє бійців – наших земляків – уже провели три тижні на Закарпатті. Днями вони поїдуть 
на схід брати участь в антитерористичній операції. Дуже важливо, щоб солдати відчули нашу належну опіку і реальний 

захист. Тому Чортківська районна державна адміністрація, міська рада, Штаб національного спротиву, небайдужі 
мешканці міста та району зробили все можливе, аби наші воїни почували себе захищеними. 

Життя – найцінніше…
Жодна цінність у плині буденності не зрівняється з подарованим нам 

Всевишнім життям. Так із безумовністю стверджують ті, хто за велінням 
совісті й честі зараз на сході України зі зброєю в руках відстоює незалежність 

Української держави. Обвіяні вітром, сповненим не пахощами стиглого літнього 
зела, а дощенту просоченим димом згарищ і порохом війни, вони – герої-

«атовці» (саме так тепер називаємо наших хлопців, тих, хто бере участь 
в антитерористичних операціях) – захищають ціною власного життя наше 

з вами ще доволі хитке мирне сьогодення.
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Суспільство4
Схід селаКримінал

Нещодавно до райвідділу міліції від приватного підпри-
ємця с. Колиндяни надійшло повідомлення про те, що в 
магазині вказаного села скоєно крадіжку шляхом розбит-
тя вітрової шиби.

Коли слідчо-оперативна група прибула на місце скоєного 
злочину, то міліціонери були подивовані. Направду сказати, 
такої крадіжки за всю практику представники слідчих органів 
ще не споглядали. Одразу ж виникла думка, що з крадієм 
коїлося щось не те, бо з магазину було не так уже й багато 
викрадено, як усе довкола потрощено. Вщент розбиті кавуни, 
наче злодій-розбійник кидав ними об стіну; полуплений та 
розкиданий товар; розлиті квас, вода; розсипані сигарети; 
ніж встромлений у торговельний прилавок; зламаний касовий 
апарат… Тобто панував повний безлад, нібито у зловмисника 
була лише одна мета – потішитися вчиненим розгардіяшем. 

Проведеними заходами слідства встановлено: даний 
безлад і крадіжку скоїв місцевий 21-річний житель, у яко-
го, так би мовити, по гарячих слідах працівники міліції ви-
лучили викрадені товар і гроші (1600 грн.). 

Парубок нещодавно повернувся з-за кордону, тобто – 
людина забезпечена. Виникають запитання: чому? для 
чого? що спонукало до крадіжки? 

У ході допитування хлопець і сам не міг нічого пояс-
нити; проте явна його неадекватна поведінка викликала 
підозру. Роз’яснити й родичі нічого не змогли, лише по-
годилися відшкодувати завдані збитки.

Кілька днів опісля до райвідділу надійшло наступне по-
відомлення: в с. Шманьківчики на кладовищі пошкоджено 
могили, а саме: зламаний дерев`яний хрест, на одній – 
зсунута надгробна плита… Вочевидячки, здійснено на-
ругу над могилами. Сліди від взуття вказували на ту ж 
особу, котра скоїла раніш зафіксовану крадіжку. 

Згодом вияснилося, що у парубка одного вечора вини-
кли певні непорозуміння з його дівчиною (мешканкою с. 
Шманьківчики) і хлопець, будучи в збудженому стані (не 
без того, що й вживав спиртне), подався геть від коханої; 
та, щоби втихомирити свій запал, усю лють виплеснув на-
ругою над могилами. 

На часі юнака звільнено з-під варти за рішенням суду 
та обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт. У 
рамках кримінального провадження здійснюється психіа-
трична експертиза, оскільки поведінка парубка насправді 
була неадекватною. 

Тетяна ЛЯКУШ
(За інформацією заступника начальника – начальника 
кримінальної міліції Чортківського РВ УМВС України в 

Тернопільській області підполковника міліції 
Андрія Свинарчука)

Радянщина, що панувала на наших теренах півсто-
ліття, залишила нам невеселий спадок. І суть його – 
у викоріненні в більшості з нас почуття господаря на 
своїй землі. Доброго господаря, який любить край, в 
якому народився, дбає про нього, турбується про його 
розквіт, а не чекає, що йому скажуть десь там звідкись: 
чи то з Києва, чи ще з якого центру. Добрий господар 
знає: гріхом, щоби чорнозем заростав бур`янами, худіб-
ка ходила недоглянутою, вода у ставку цвіла яскравою 
зеленню, сміття громадилося ярами, попід лісом. І вміє 
тому дати раду. Тепер нам байдуже до всього, головне 
– щоби було нічийне, щоби можна, не посадивши ні де-
ревця, нарвати міхи яблук у колишньому колгоспному 
саду; не доклавши великих зусиль, наловити рибки зі 
ставків і т. д. А ще ота радянщина поволі викорінювала з 
сердець наших християнські цінності. Ми стали забува-
ти основну заповідь Божу: любіть ближнього свого, як 
самого себе. І не важливо, як той ближній одягнутий чи 
яку посаду він займає. Але це вступ, прелюдія, так би 
мовити, а конфлікт ось у чому: як пояснили його у заяві 
на ім`я голови РДА Віктора Шепети жителі с. Швайківці 
(копію з проханням приїхати на збори вони занесли і 
в редакцію районки), донедавна ставки, розміщені на-
вколо села, були нічиї і можна було користуватися ними 
вволю усім швайківчанам і не тільки. Відколи ж з`явився 
орендар, купатися й ловити рибу в цих водоймах за-
боронено. Люди просили приїхати в село і пояснити 
обстановку. Через тижнів два у «Голос народу» з ого-
лошенням про дату й час зібрання – 19 серпня о 18-й 
год. – від імені селян завітав уродженець Швайківців, 
а нині – житель с. Шманьківчики Юрій Іванців. Також 
чоловік повідомив, що у разі неприбуття преси до села 
швайківчани перекриватимуть центральну трасу Ориш-
ківці – Тернопіль.

У день Преображення Господнього журналістська 
команда налаштована була їхати у позаробочий час 
на зібрання, та його зі згоди сторін через велике ре-
лігійне свято відмінили, перенісши час зустрічі на на-
ступний день. Минулої середи у приміщенні місцевого 
клубу зустрілися близько трьох десятків швайківчан, 
обидва орендарі ставків – Іван Мудрий та Віктор Чай-
чук,  сільський голова Микола Антохів, керівництво ра-
йону в особах заступника голови райради Любомира 
Хруставки та першого заступника голови РДА Валерія 
Запухляка, а також «десант» спеціалістів – завідуючий 
юридичним сектором РДА Володимир Коцюк, началь-
ник управління Держкомзему Любомир Хом`як, на той 
час в. о. начальника відділу інфраструктури РДА Равіль 
Гафаров, провідний інженер міжрайонного управління 
водного господарства Євстахій Парасій. І – почалося. 
Ні, не вирішування конфлікту. Спочатку – крики. Кри-
чали довго, переважно усе зібрання. Згадали у свар-
ці гріхи і менші грішки усіх односельців. Трохи втишив 
пристрасті Любомир Хруставка: «Якщо ми зібралися 
разом у такий складний час для України, коли гинуть 
її кращі сини, то треба, щоб наша зустріч була резуль-
тативною, щоби питання, заради якого зібрались, було 
вирішено. Скажемо одне одному те, що мали сказати, і 
поставимо крапку». 

Запитання до сільського голови, керівників району, 

спеціалістів звучали різні й багато: 
хто дав дозвіл на оренду ставків; коли 
області було надано таке право; чому 
оминули жителів села в цьому питан-
ні; як і коли відбувалася передача в 
оренду гідроспоруд; куди надходять 
кошти від оренди ставків і яка вигода 
для села від такого сусідства; чому не 
мають права купатися мешканці села 
у водоймах; чи можна місцевим жите-
лям ловити рибу і скільки та інші.  

Відповідали на безліч запитань, які 
линули з уст Оксани Стратій, Яросла-
ва Вівчарука, Михайла Нахіма, Артура 
Кондрата, Марії Заборської й інших, 
знову-таки заступник голови райра-
ди та спеціалісти – водник, земель-
ник, по ЖКГ, юрист. Володимир Коцюк 
роз’яснив законодавчу складову – про-

цедуру, як набувається право оренди таких об’єктів, як 
водні, земельної ділянки: «У даному випадку ця проце-
дура розділена на декілька частин: водний об’єкт, зе-
мельна ділянка, технічна споруда. За законодавством 
2012-2013 рр., коли бралися в оренду ставки (бо у лип-
ні 2013-го воно знову помінялося) по всій Україні, щоб 
надати в оренду водний об’єкт, спочатку надавали в 
оренду гідроспоруди, водні плеса, а вже потім відбу-
валося оформлення оренди земельної ділянки. І, від-
повідно, з`являлися люди, які хотіли стати орендарями. 
Зауважу, що якогось там відбору чи привілеїв у таких 
питаннях немає. Як я розумію, усі ви живете в селі, ба-
чили, що є стави. Якщо було бажання взяти їх в оренду, 
потрібно було звернутися в РДА і заявити про це, по-
цікавитися, які документи потрібні. Наскільки пам’ятаю, 
станом на 21 січня 2013 р. (дата надання ставу в орен-
ду В.Чайчукові) жодних заяв від громадян с. Швайківці 
щодо оренди ставків не надходило».

Провідний інженер міжрайонного управління водно-
го господарства підтвердив законність оренди даних 
водних об’єктів, адже в орендаря є договори оренди 
водного плеса та гідроспоруди. Договір оренди на 
земельну ділянку, як пояснив начальник управління 
Держкомзему, на сьогодні у стадії виготовлення, це 
пов’язано зі змінами, що відбулися у нашій державі, та 
змінами у законодавстві, та це лише питання часу.

Щодо запитання швайківчан про вигоди для села від 
оренди ставів, то на нього відповідав орендар Віктор 
Чайчук. Для Швайківців, як каже чоловік, він таки щось 
та й зробив, хай це, може, на перших порах і не так 
помітно, та перерахувати є що: стихійне сміттєзвали-
ще, яке відразу при в`їзді у село руйнувало мальовничі 
пейзажі неохайністю й смородом і розташовувалося, 
до того ж, на ділянці, де підходять підшкірні води, – лік-
відував, щомісяця вивіз сміття з-під осель – організу-
вав, міст до села – відремонтував, значну суму грошей 
на церкву Воздвиження Чесного Хреста – пожертвував, 
благоустрій навколо 380-літнього пам`ятника пожежни-
кові (як свідчать дані – єдиного в Європі) – зробив. Се-
ляни стосовно останнього зауваження накинулися на 
виступаючого з новою силою: хто дав право ті дерева 
чи кущі вирубувати, хто дозволив поставити навколо 
огорожу, навіщо то було робити – хай би було, як було. 

Повернув знову розмову в русло вирішення конфлік-
ту, що назрів між жителями села та орендарем, Лю-
бомир Хруставка, запропонувавши людям висувати 
свої вимоги й умови оренди, на які були б згідні обидві 
сторони. З довгими обговореннями-перемовинами, не-
спокійно, зі сваркою, та все ж згода запанувала у залі 
місцевого клубу між орендарем і членами територіаль-
ної громади. Головне тепер – щоб того, про що домо-
вилися, дотримувалися як одна сторона конфлікту, так 
й інша. Бо, як пише Ліна Костенко: «А треба жити. Якось 
треба жити…», а добрим сусідам, якими обов’язково 
будуть орендар і селяни, – жити з миром, за християн-
ськими законами.

Оксана СВИСТУН
Фото з архіву редакції

Заробітки можуть перетворитися 
в сексуальне рабство

Нещодавно працівники відділу боротьби 
зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 

УМВС України в Тернопільській області викрили 
факт торгівлі людьми з метою їх подальшої 

сексуальної експлуатації.
Два молодика – 31-річний тернополянин і 27-річний 

житель нашого району – організували бізнес на так зва-
ному живому товарі. Через мережу Інтернет чолов’яги 
пропонували молодим жінкам роботу за кордоном. Па-
нянок, які, так би мовити, клюнули на пропозицію, за-
ганяли в боргову кабалу, мовляв, витрачені кошти на 
відкриття віз треба відпрацювати. 

«Живий товар» ділки доставляли до Італії, де на май-
бутніх секс-рабинь вже очікували. 

У ході слідства правоохоронцями з’ясовано, що лише 
в липні-серпні ц. р. зловмисниками було завербовано 
двох жінок, мешканок Тернопільщини. 

А позаминулого тижня на прикордонному посту 
«Ужгород» міліціонери спільно з працівниками прикор-
донного оперативно-пошукового відділення затримали 
горе-«бізнесменів», які власним транспортом саме на-
магалися перевезти семеро жінок за кордон для робо-
ти в сфері інтимних послуг.

Матеріали за даними фактами внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за статтею 149, части-
ною 2  (торгівля людьми) Кримінального Кодексу Укра-
їни. 

Швидка течія забрала життя
Минулого тижня чортківчан зворушила інформація: 
Увага, розшук! Безвісти зникла громадянка 1970 р. н., 

мешканка с. Горішня Вигнанка.
Всіх, хто міг надати хоч будь-яку вісточку, рідні зни-

клої просили допомогти. Звернулися вони і в райвідділ 
міліції.

Проаналізовуючи певну ситуацію та згідно з отрима-
ними даними (мобільний телефон зниклої був знайде-
ний рибалкою на березі р. Серет у районі с. Переходи, 
поблизу вул. Вавріново), до заходів розшуку були за-
лучені й працівники рятувально-водолазної служби. В 
ході візуального обстеження русла річки виявлено труп 
зниклої особи. Проведено судово-медичний розтин, 
результатами якого встановлено: слідів насильницької 
смерті не виявлено; причина смерті – утоплення в воді. 

Що ж слугувало причині утоплення?.. На часі обстави-
ни встановлюються й деталізуються. Матеріали даного 
розслідування внесені до Єдиного реєстру, проводять-
ся певні заходи експертизи. 

Дивні дії крадія

«А треба жити. Якось треба жити…»
Каже Ліна Костенко, ділячись із нами, своїми читачами, життєвою мудрістю та пояснюючи таким 

чином суть людської долі. І продовжує: «Це зветься – досвід, витримка і гарт». 
Отакими словами можна охарактеризувати конфлікт, що виник у с. Швайківці 

між орендарем ставків і членами територіальної громади. 



1 вересня. Тривалість дня – 13.31. Схід – 06.12. Захід – 19.43.  Іменини святкують Андрій, Тимофій. День знань
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Гарячим рядком

Культурний центр Західної України, місто величної архі-
тектури та цікавої історї – Львів. Протягом століть він за-
чаровує всіх таємничістю старовинних вузеньких вуличок, 
запахом ароматної кави і шоколаду... То хто ж відмовиться 
від подорожі в казку?!

Цього літа я мала змогу поринути у чарівність цього міста. 
Та не лише милувалась Львовом, а й з користю проводила 
час  у “English Week”. Щорічно УКУ запрошує учнів старших 
класів скористатись унікальною нагодою – упродовж шести 
днів поспіль відпочивати і навчатись у стінах університету в 
межах інтерактивної програми “English Week”. Щодня я мала 
можливість випробувати себе в різних конкурсах, здобути 
нові навики володіння англійською мовою, познайомитись з 
університетом, поспілкуватися з однолітками, волонтерами зі 

США, студентами і викладачами УКУ та просто чудово про-
вести час.

За цю прекрасну можливість – відвідати місто і насолодити-
ся вільним часом у “English Week” – дякую Клубу Випускників 
гімназії “Рідна школа” ім. о. Маркіяна Шашкевича. Також велика 
подяка Мирону Кравчуку та Роману Романовському, котрі про-
тягом мого перебування у Львові допомогли мені краще пізнати  
місто й дізнатися багато цікавого і нового.

Отже, я з великим задоволенням рекомендую “English 
Week” від УКУ всім старшокласникам. Саме тут ви весело 
та цікаво проведете час! 

Ярина ХЛІБОВИЧ,
учениця 6-го класу 

Чортківської гімназії ім. Маркіяна Шашкевича

– Сьогоднішній 
стан в країні не дає 
впевненості у за-
втрашньому дні, а 
тим більше в бю-
джеті. Тому, що Ви, 
Ірино Михайлівно, 
можете сказати 
про фінансування 
ремонту шкіл? 

– Ремонт шкіл був 
дуже проблемним 
питанням, і ми до 
останнього боялися, 
що не зможемо до-
помогти навчально-
освітнім закладам, 
тому що минулі роки 
були показником 
того, як мало коштів 

можна було освоїти на потреби освітньої галузі. Проте, 
приклавши максимум зусиль, цього року ми перераху-
вали понад 100 тис. грн. на фарбу, шифер, бляху, це-
мент, інші будівельні матеріали. Це таки стало суттєвою 
підмогою для шкіл, а також полегшенням для кишень 
батьків, благодійників, оскільки шкільні приміщення пе-
реважно оновлюються за їхній кошт. Ми надзвичайно 
вдячні  за допомогу в ремонті батькам, педагогічним 
колективам, керівникам приватних агропромислових 
підприємств, тому що держава, особливо в сьогоднішні 
складні й у фінансовому, й у політичному форматі часи, 
не в змозі забезпечити в повній мірі потреби освітніх 
закладів. Також великим досягненням можна вважа-
ти поки що часткове накриття школи в с. Колиндяни. 
Перший дощ перевірив виконану роботу – дах школи 
не протікав. Наступними, віримо, будуть актова і спор-
тивні зали школи в с. Білобожниця, спортивні зали в с. 
Ягільниця, Давидківці, покрівля шкільного приміщення 
в с. Шульганівка, ЗОШ  І – ІІІ ступенів № 4. Також, якщо 
буде фінансування та проходження коштів через Держ-
казначейство, встановимо шатрову покрівлю в останній 
вказаній школі (смт Заводське).

– Чому існувала проблема в коштах? Як вдалося 
їх освоїти?

– Спершу існувала, так би мовити, загроза для осві-
тянських коштів із боку окремих депутатів райради, які 
внесли пропозицію перенаправити 500 тис. грн. із капі-
тальних видатків освітньої галузі на ремонт пологового 
будинку. Я, звичайно, розумію, що заклади медицини 
теж не можна допускати до руйнації, але формульні 
розрахунки Міністерства фінансів були саме для сфери 
освіти. Відстояти гроші виявилось непросто, проте під-
тримка більшості депутатів районної ради допомогла 
залишити ці кошти, задіяні до ряду ремонтних робіт у 
закладах освіти. 

– Сьогодні гостро стоїть питання щодо опалення в 
навчальних закладах. Відомо, що деякі з них пере-
йшли на тверде паливо. Чи відіб’ється економія газу 
та коштів на структурі навчального року?

– Департамент освіти і науки Тернопільської облдержад-
міністрації надіслав рекомендації щодо змін структури 
навчального року. На цьому тижні відбулася нарада 
директорів шкіл, де було погоджено, що школи працю-
ватимуть відповідно до запропонованої структури. На-
вчання у першому семестрі триватиме з 1 вересня до 
26 грудня 2014 року, в другому – з 9 лютого до 29-30 
травня 2015 року. Щоби надолужити навчальну програ-
му, навчатимуться і по суботах. Враховуючи, що район 
сільськогосподарський, то відпрацювання по суботах 
почнеться з 11 жовтня, коли завершиться збирання 
врожаю, до чого долучаються й школярі. Також осінні 
канікули скоротяться на три дні, весняні – на два. Зи-
мові канікули закінчаться в лютому. Школи, які викорис-

товують тверде паливо, можуть вчитися відповідно до 
стандартної структури, але для того, щоб не виникало 
ніяких навчальних розбіжностей, ймовірніше, всі закла-
ди слідуватимуть новим рекомендаціям. 

– Як Ви вважаєте, чи не буде важко вчитися дітям 
шість днів на тиждень?

– Це буде непросто, особливо для тих учнів, хто 
дійсно наполегливо “гризе” граніт науки, але розклад 
уроків повинен враховувати оптимальне співвідношен-
ня навчального навантаження протягом тижня, а також 
правильне чергування протягом дня і тижня предметів 
природничо-математичного та гуманітарного циклів із 
уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового 
навчання й основ здоров’я, фізкультури. Для визначен-
ня ступеня складності уроків використовуватиметься 
рангова шкала складності шкільних предметів. У зв’язку 
зі ситуацією, яка склалася в країні, повинні хоч якось 
прикластися до економії бюджетних коштів.

– Шостий клас навчатиметься за новою програ-
мою. Який рівень забезпечення підручниками учнів 
як шостого, так й інших класів?

– Міністерство освіти і науки, департамент освіти і 
науки ОДА надали гарантію того, що школи будуть за-
безпечені книжками.

– У зв’язку зі сьогоднішньою ситуацією чи збира-
єтеся впроваджувати уроки або гуртки патріотично-
го спрямування?

– Так, звичайно… Збільшується кількість годин пред-
мету «Захист Вітчизни». Сьогодні стоїть питання щодо 
кадрового потенціалу – щоби вчителі за допомогою 
власного досвіду могли проводити цей урок. Також цьо-
го року в усіх класах ми впроваджуємо християнську 
етику – це рішення сесії обласної та районної ради. До 
слова, у нас тісна співпраця з Бучацькою єпархією УГКЦ, 
оскільки ми розуміємо, що виховання дітей з Богом дає 
перспективи на відродження духовності молоді.

– Як щодо спеціалістів? Чи оновилися цього року 
педагогічні кадри?

– Відділ освіти практично оновився повністю через 
набуття Чортковом статусу міста обласного значення, 
тому ми – нова команда, яка, не без гордості скажу, до-
сить успішно торує стежки освітянської ниви. Звичайно, 
в процесі навчання оновлюються і кадри в школах. І дуже 
хочеться, щоб на уроцi вчитель i учень були ансамблем, 
де кожен висловлює свою думку i кожен зацiкавлений 
у гармонійному навчаннi. Завдяки злагодженій роботі 
відділу освіти і досвідчених методистів районного мето-
дичного кабінету досить добре підшукуємо  кадри, яких 
би об’єднувало бажання та вміння працювати.

– Ірино Михайлівно, як Ви оцінете загальний стан 
готовності шкіл до навчання?

– У такий важкий для країни час керівники шкіл, вчи-
телі, батьки, підприємці та районний відділ освіти в 
сукупності подбали про те, щоби заклади в міру мож-
ливостей були готовими до навчання. Звісно, там, де 
є відповідальні керівники (а здебільшого так і є) – там 
все впорядковано. В багатьох школах мене вразили 
власноруч створені комфортні умови та дизайнерські 
бачення педагогів у своїх робочих кабінетах. До при-
кладу, в Джуринській ЗОШ, заходячи в початкові класи, 
потрапляєш немов у казку. Загалом навчальні заклади 
підготовлені добре; де були недоліки, по можливості їх 
усунули. В таких умовах – усі молодці, і я дуже вдячна 
тим, хто приклався до такої клопіткої справи, як підго-
товка шкіл до навчального процесу. За словами Матері 
Терези, «вся праця в любові – це праця на благо миру». 
Освітяни, готуючись до нового навчального року, долу-
чились до руху за мир, якого так усі просимо у Всевиш-
нього в час сьогодення.

Розмову вела Катерина ХОРОщАК,
студентка Національного університету «Острозька 

академія», спеціальність «Журналістика»

«Найперше було слово», – так гласить Біблія, 
ця аксіома виправдовує себе протягом 

тисячоліть. Слово було і є не тільки засобом 
спілкування, а також другом і важко замінимим 
помічником у житті людини, й навіть знаряддям 

боротьби. У слові, як і в справі, виражається життєва, 
громадянська позиція людини, що й потверджують 

Шевченкові слова у заголовку цієї публікації.

Ось переді мною поетична збірка зі слів чортківського 
поета Михайла Кота «На життєвих перехрестях» (2004 
р.), яка вже десятий рік для мене – настільна книга по-
ряд із Біблією та Кобзарем. Відкриваю її в будь-який 
час, на будь-якій сторінці знаходжу думки, співзвучні з 
моїм настроєм, що дисонансують або ж допомагають 
знаходити вихід із глухого кута. Поезії Михайла близькі 
шевченківським, найперше за стилем, це не верлібр і 
не білий вірш, який тепер модний в Європі, а класич-
ний, з деякими відхиленнями, віршовий розмір. По-
друге, за тематикою: в них домінує образ неньки Укра-
їни; по-третє, по духу: пристрасна любов до Вітчизни і 
ненависть до завойовників-гнобителів, визнання і про-
славляння героїв-борців за волю, віра в щасливе при-
йдешнє людей, які через віки поневолення і поневірянь 
не втратили волелюбного запалу.

Я захоплююсь, забувши науку словесників, що про 
поезію можна говорити тільки прозою. Тому постара-
юсь розказати словами самого поета про його тривоги 
і болі, мрії та сподівання, передбачення і поради, які 
ніколи за десять років не були такими актуальними, як 
тепер.

Перший розділ книги – «Тернистий шлях до незалеж-
ності» – починається віршем «Тернистий шлях», у якому 
автор шкодує, що «надто тернистим був шлях до світо-
вого визнання», а й «досі імперія зла в душах вкраїн-
ців панує». Посланці «імперії зла» не здаються, реван-
шують, стараються з усіх сил, «щоб пасся москаль в 
Україні» («Нагадування»). Їм «нагадують востаннє наці-
оналісти», яких тепер прозвали фашистами, що «за всі 
злочини державні треба відповісти», зокрема за те, що 
життєдайний край «...шматували два хижі орли» («Під 
символом волі»), що й продовжують тепер. Поет твер-
дить, що «воля із неба не впала», «здобували свободу 
в борні» («Пам`ятай»). Ліричний герой докірливо згадує 
славного гетьмана, котрий повірив «фальшивій Москві», 
а йому й «не снилось, як довго томилась в неволі вкра-
їнська земля, та все ж пробудилась, ...Ми вирвались з 
пут москаля» («Геть від Москви») і тут же заклик: «Не 
дайте ви знову московському блуду знайти до сердець 
ваших шлях». Здавалось народу, що настав кінець «мос-
ковських мук», коли «серпневим вітром принесло жа-
дану Волю» («Воля»). Передбачення звучить у фразах: 
«Москалем наші душі поорано, а в той час, як ми страс-
но говоримо, він чатує під нашим вікном» («Україно, до 
щастя прийдеш»). Як виявилось, ворог чатує під держ-
кордоном. Та країні, яка пізнала смак волі, «...їй більше 
не бути рабом» («Держава моя Україна»). Чому «тер-
нистий шлях» і в суверенної України, автор пояснює: 
«Нам зорі неволю повторно віщують, бо в нашій державі 
злодії керують» («Візьмімось за розум»). Народу, якому 
«спокій жаданий лиш сниться», «прийде мир у хату, як 
дружно всі стануть під прапор ОУН» («Під прапор ОУН»). 
Криваве сучасне сьогодення, коли «хмарами вкрилось 
небо плакуче, плаче зажурена наша земля» («Хмари над 
Україною»), передбачено автором ще десять років тому і 
причини – «для того, щоб нас покорити, ...старалися нас 
поділити» («Єднатись наспіла пора»). Йому було відомо 
й те, що нам у борні ніхто не допоможе: «Допомоги чу-
жої в домі своїм не жди!» («Рідний краю, розцвітай!»), «...
чужинець тобі не поможе» («Колиска пісень»).

Варті уваги й поради поета-сучасника: за допомогою 
звертатись на небо до Бога «Зішли нам, Боже, розуму 
й натхнення» («О Боже, край цей збережи»), а на зем-
лі до спадщини Т.Шевченка: «Змилосердись над нами, 
рідний батьку... Навчи нас в мирі жити і достатку, всіх 
небайдужих об`єднай» («Величне ім`я»).

Ольга РИЗАК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

с. Заболотівка 

Корективи часу в шкільному розкладі
Крім важкої ситуації в країні, для багатьох батьків стає нагальним питання щодо готовності шкіл 

до навчання, адже в таких умовах важко забезпечити відповідний рівень процесу. 
Проблема не лише в приміщеннях, а й у структурі навчального року, оскільки від цього може залежати 

здоров’я дітей. Прояснити стан речей в освітній галузі району мені допомогла 
начальник відділу освіти райдержадміністрації Ірина ГУЛьКА. 

« ...А серце б`ється – ожива, 
як їх почує»

Цікавий відпочинок із користю



2 вересня. Тривалість дня – 13.28. Схід – 06.13. Захід – 19.41. Іменини святкує Самуїл

№ 36 (8478), 29  серпня 2014 року
6 Цінності

Обереги

Площа Героїв Євромайдану, виколисана 
лагідним сонцем, повнилася веселковими 
барвами вишиванок численної людності. 
Попри всі негаразди, що приносять біль і 
скорботу в сьогодення, ми направду пи-
шаємося неминаючими цінностями нації 
вкраїнської, з-поміж яких виокремлюється 
синьо-жовтий стяг, що тріпоче як вільне 
серце України. 

Многоголоссям скріпилася щира молит-
ва, супроводжувана духовним виспівом 
народного аматорського хору «Благовіст», 
до Всевишнього за мир і спокій в Україні. 

Жовто-блакитне полотнище освятив 
єпарх Бучацький, владика Дмитро (Григо-
рак), ЧСВВ. Преосвященний владика Бо-
жим словом благословляв усіх присутніх 
на виваженість, терпіння, непохитність 
духу; вселяв віру в те, що зі щирою мо-
литвою на вустах до Всемилостивого Гос-
пода український народ вистоїть перед 
безчесними, хитрими нападами ворога й 
переможе.

Очікувана бентежна й водночас підне-
сеного духу мить… Високе право підняти 
Державний Прапор України мали за честь 
екс-голова братства вояків ОУН-УПА Ро-
ман Бачинський і старший лейтенант Во-
лодимир Колодюк. І ось знамено гордо за-
променилося на верхівці флагштока. 

Цьогоріч стяг України сповнився новим 
значенням, адже ним укривали Героїв Не-
бесної сотні, котрі загинули на Майдані, 
укривають і зараз загиблих Героїв анти-

терористичної операції. Саме підняття 
Державного Прапора України є першою 
ознакою звільнення міст від ворога, по-
вернення Україні цілісності й незалежнос-
ті. 

– Опісля революції Гідності ми, україн-
ці, почали якось по-особливому цінувати 
незалежність своєї держави. – зазначив у 
своєму виступі перший заступник голови 
Чортківської райдержадміністрації Вале-
рій Запухляк. – Досі майже кожному з нас 
здавалося, що мирне небо є само собою 
зрозумілим, що побажання його – це те ж, 
що й побажання повітря. Проте сьогодні, 
в час надважких випробувань для україн-
ської нації, ми якомога згуртованіше ви-
являємо людську гідність… Переконаний,  
ми, український народ, гідно пронесемо 
пам’ять героїв, які ціною життя стверджу-
ють щохвилини славу і велич нашої дер-
жави. 

У тому ж руслі, підхопивши плин років 
старшого покоління, не зважаючи на свій 
надто юний вік, упевнено і ствердно про-
довжив учень Колиндянської ЗОШ Віталій 
Горячий: 

– З дитинства мама вчила мене піз-
навати світ, бабуся – молитися до Бога, 
батько – постояти за себе, школа дає мені 
знання, але ніхто не вчить мене воювати, 
проте, якщо доведеться, я зумію достой-
но під синьо-жовтим стягом захистити 
свою сім`ю, свій край, свою Батьківщину… 
Я ніколи не осоромлю пам’ять Небесної 

сотні, віру майданівців, честь солдатів 
АТО, які мужністю, силою волі, втраченим 
здоров’ям, а інколи й життям, відстоюють 
мирне небо над головою, здобуваючи нам, 
юному поколінню, спокійне майбутнє. Бе-
режи вас Господь! 

Відгалузилися від людського потоку, 
наче молоді потічки вкраїнського повно-
водного джерела, юнаки та юнки із коши-
ками жовто-блакитних барв квітів, аби під-
нести їх до підніжжя пам’ятника Кобзареві, 
погруддя курінному УПА Петрові Хамчуку 
(Бистрому), голові Проводу ОУН Степану 

Бандері та Хреста, встановленого на часть 
1020-ліття Хрещення України-Руси. 

З огляду на невтішні події сьогодення 
врочистості пройшли у стриманому, вива-
женому форматі, віршовані рядки мережи-
лися пісенною патріотикою.

А коли під завісу врочистостей гучним 
акордом могутності вкраїнської нації до-

вкіллям розлунювався Славень України, 
врапт у співзвучність дзвінкоголосою до 
гурту символів миру – голубів, які ширя-
ли у високості, приєдналася гвинтокрила 
стальна птаха, а за нею, підхопивши по-
дих вольного вітру, купаючись у золотавих 
променях сонця, величаво й гордо розви-
вався у небесній блакиті Стяг Української 
держави. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Того похмурого своєю аурою-плачем не-
дільного надвечір`я ми всі зібралися біля ви-
токів – Хреста, встановленого на честь дер-
жавної Незалежності України віддаленого в 
часі 1991 року побіля одного з найошатніших 
храмів не лише Чортківщини, а й цілої Гали-
чини, і Буковини, й Поділля, – Святої Покро-
ви попід Вигнанецьким пагорбом. Первісним 
наміром зібрання теж стали наші витоки – 
молитва, соборна й щира, палка. Дочірня, 
синівська – за Україну. У довгу вервицю злу-
чились виспівані-вичитані священичою спіль-

нотою УГКЦ та УПЦ КП, провадженою єпар-
хом Бучацьким кир Димитрієм (Григораком), 
сестрою Марією ЗСПР, дяками й хористами, 
всіма вірними поза приналежністю до різних 
релігійних конфесій, душевні слова покаяння 
й прощення, мольби і надії. Ронило сльози 
небо, та не хилились додолу серця. Адже 
тінь тяжких випробувань часу, котрі зійшли 
нині на долю українського народу, не при-
тьмарить блиску Божої благодаті, дарованої 
нам майже чверть століття назад. «Все, що 
мріялось віками, сповнилось, настало... «Ще 
не вмерла Україна!» – гордо прозвучало» – 
так дзвінко й величаво було задекларовано 
найвище торжество ведучими віче Галиною 
Баліцькою та Олексієм Гускою.

Спом`януто імена велетів духу і слави 
України. Знову поосібно звернуто взори до 
Батька нації – великого Тараса в рік його 
двохсотого ювілею. Подумки й гуртом про-
йдено віхами національно-визвольних змаг 

предтеч (і в особливий спосіб – січових 
стрільців, чия слава так проміниться в со-
тий рік творення їх легіону). Пройдено ві-
хами становлення української державності. 
Відправлено поминальну панахиду за всіх 
полеглих Героїв України. Віру в сповнення 
перемог на полі брані, «любов к Отчизні 
де героїть», де «сила вража не устоїть», бо 
«грудь сильніша од гармат», зронено з уст 
владики Димитрія та отця-декана Михаїла 
Левковича. Задекларовано потужно й на всі 
голоси (бо й хором та ансамблями, і соліста-
ми різного віку) «Цвіт червоної калини», що 
стверджує: «Україна – це наша держава», «А 
я вірю тобі, Україно». Направду розкішним 
намистом духовно-мистецького заходу ста-
ла присутність ансамблю бандуристів ТНПУ 
ім. В.Гнатюка під орудою заслуженого артис-
та України Дмитра Губ`яка й викладена ним 
на вівтар нашої Незалежності низка творів-
перлин, поміж котрих – славень революції 

Гідності й реквієм пам`яті Героїв сьогодення 
«Гей, плине кача по Тисині».

Та по двох годинах тривання «Молитви за 
Україну», врівень зі сонячним промінням, що 
враз розчахнуло набридлі свинцеві хмари 
і скропило золотом вмиту землю, засяяло 
й земне «Сонячне проміння» – дитячий во-
кальний ансамбль РКБК ім. К.Рубчакової під 
орудою Єлизавети Чуйко, лунко й сміливо-
беззаперечно прорікши: «Хай завжди 
буде сонце!». І в небесну синяву слідом за 
ліхариками-лампадками злетіли цілі грона 
жовто-блакитних кульок, здіймаючись над 
церковним куполом, над Україною як голос 
її майбутнього. Спільнотою, многоголосо ви-
співано й Славень України – не під фоногра-
му, а наживо, під голос знаного в краї вока-
ліста й композитора Юрія Майданика.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У ньому небосинь й золотокосся повнозерне 
сплелися величаво…

Жовто-блакитне знамено – символ молодої нашої незалежної держави – вже котрий рік поспіль 23 серпня  гордо 
здіймається над Чортковом у часі врочистостей, присвячених Дню Державного Прапора України. 

«Я єсть народ, якого правди сила
ніким звойована ще не була»

Ці слова сповнені не лише патетикою, а й істинним, високим та визначальним для України нинішньої змістом. 
Ними, ось цими тичинівськими словами з геніальної за простотою поезії «Я утверждаюсь» розпочинав свій виступ 

у День Різдва України 24 серпня наш Президент Петро Порошенко. Ці ж слова, поза всіляким сумнівом, 
домінували і в часі віче з нагоди 23-ї річниці Незалежності України в Чорткові.
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Серед борців поцінував душпастир хоро-

брих «усусів», а поміж них – нашого щиро-
го українця Юліана Назарака, обдаровану 
Богом Людину. У дитинстві його здібності 
запримітив о. Мар`ян Крушельницький – 
парох с. Стара Ягільниця: бачачи жагу до 
малювання, світлий розум хлопчини, пора-
див йому вчитися в гімназії у Станіславові. 
За коротке життя Юліан зумів стати поетом, 
художником: є автором відомих картин на 
тему боїв під Семаківцями та ін. 

Літературно-музичне дійство присвячу-
валось Незалежності України та УСС і роз-
почалось піснею-гімном «Ще не вмерла 
України...». Ведучі Оля Ревуцька та Іван Пав-
ловський повели присутніх за сценарієм, 
підготовленим головним спеціалістом рай-
відділу культури, туризму, національностей 
і релігій, староягільничанкою Марією Мель-
ник, у часи Першої світової війни, форму-
вання УСС та аж до сьогодення. Розпові-
ді ведучих переривалися-доповнювалися 
в`язанкою українських пісень про Січових 
Стрільців, піснями на слова Юліана Наза-
рака та іншими музичними творами у вико-
нанні жіночого складу хору с. Стара Ягіль-

ниця під керівництвом знаного диригента, 
заслуженого працівника культури України 
Петра Голінатого. Тут же звучали поезії хо-
рунжого УСС Юліана Назарака, надавалось 
слово для виступів.

– Юліан Назарак багато років тому писав 
у поезії, яка стала піснею: «Хлопці, алярм! 
Гей, вставаймо! ...Наступають москалі на 
нас...» – мовив Любомир Хруставка. – Як 
бачимо, історія повторилася. Адже це саме 
твориться у наш час на сході України. Хо-
рунжий Юліан знав, що від них (москалів) 
добра не чекати. Україна – країна траге-
дій і краси, довгої віковічної боротьби за 
волю...

Директор ПАП «Довіра» Іван Войцишин 
у виступі зазначив: «За роки Незалежності 
наш народ підняв ту завісу, що закривала 
від нас, українців, нашу правдиву історію. 
Маємо всі підстави пишатися, що Украї-
на мала славні періоди історії, а у них ле-
гендарних героїв, серед яких – хорунжий 
Юліан Назарак, про якого нам не було ві-
домо нічого. Добре, що йому спорудили 
пам`ятник. Він є гордістю не тільки Черкав-
щини, а й усієї славної України...».

Присутні поклали квіти до підніжжя 
пам`ятного знака і звучала у виконанні хору 
пісня «Заквітчали дівчатонька стрілецьку 
могилу» на слова і музику Р.Купчинського.

До слова запрошується ініціатор та, влас-
не, й керівник спорудження пам`ятника Ми-
хайло Скрипник. Він дав короткі відомості 
про історію с. Черкавщина, його трагічні 
дні, звернув увагу на діяльність у минулому 
осередків «Лугу», «Просвіти», згадав по-
іменно учасників національно-визвольної 
боротьби ОУН-УПА, депортованих у 1944-
1950 рр. Докладно розповів, як виникла у 
нього ідея відновити стрілецьку славу, зо-
крема зібрати відомості про вихідця зі села 
Юліана Назарака, хороброго «усуса» й вод-
ночас автора стрілецьких пісень «Товариші, 

ми до штурму багнети положим», «Нема 
в світі кращих хлопців», написаних восе-
ни 1914 р., пісні «Слава, слава, отамане», 
що була стрілецьким гімном, та «Хлопці, 
алярм!», що стала закликом до бою: «Хлоп-
ці, алярм! Гей, вставаймо! Вже найвищий 
час, наступають на три шляхи москалі на 
нас...». Юліан Назарак написав гумористич-
ну стрілецьку оперу «Штурм на полукіпки». 
Він є й автором низки художніх полотен.

Михайло Скрипник відзначив у висту-
пі колишніх активістів села, які подбали 
про благоустрій, оновлення Черкавщини, 
– Петра Кубіва, Максима Пилипіва, Івана 
Войцишина. Подякував від громади меце-

нату Петрові Сандуляку, котрий вніс значні 
кошти на виготовлення хреста з кольоро-
вого граніту та спорудження пам`ятника 
Ю.Назараку. Назвав поіменно односельчан, 
які працювали на спорудженні пам`ятника, 
– Євгена Коківа, Йосипа Палія, Івана Сав-
чина, Івана Вівчарика, Михайла Ревуцького, 
Петра Назарака, Євгена Богуцького, Степа-
на Опиханого, Богдана Голінатого, Михайла 
Скрипника. Доклали праці біля пам`ятника 
по облаштуванню, прикрашанню жінки – Га-
лина Рижак, Степанія Тильна. На закінчення 
виступу подарував учасникам-активістам 
та гостям урочин невеличкі буклети.

А ведучі поетичними рядками пригадали 
страшні лютневі події на Євромайдані в Ки-

єві, зокрема Небесну сотню. Учасники хору 
Іванна Басіста, Тетяна Гулька, Лілія Попо-
вська, Ольга Ревуцька душевно, зі сльо-
зами на очах прочитали уривки віршів, що 
викликали жаль, сльози туги... Після цього 
вшановано хвилиною мовчання пам`ять про 
загиблих героїв, борців за волю України. І 
прозвучала пісня «Молитва», яку самостій-
но підготував квартет у складі Галини Го-
рячко, Марії Луків, Ганни Кляштифорської і 
Наталії Довжик.

А ось звучать слова:
Скажу тобі, Вкраїно, живи й всміхайся!
Скажу тобі, народе, лети увись!
В любові й правді ти, 
                   Вкраїно, об`єднайся!
В майбутній день упевнено дивись!
Після них лине пісня «Живи, Україно!» у 

виконанні хору. Запрошений до слова сіль-
ський голова Петро Ревуцький до вітань із 
торжеством долучив подяку ініціатору робіт 
та всім учасникам спорудження пам`ятного 
знака. Для них хор виконав «Многая літа». 

На завершення всі присутні разом з хо-
ром співали вічноживий символічний гімн 
УСС «Ой у лузі червона калина», який лу-
нав на всю округу с. Черкавщина. «А ми 
тую стрілецькую славу збережемо, а ми 
нашу славну Україну гей-гей розвесели-
мо!» співали урочисто, піднесено, натхнен-
но, гордо. Після частувань солодощами 
староягільничани заспівали всім: «Многая 
літ пошли нам, Боже, многая літ вам і нам, 
многая літ нашим дітям, нашим матусям і 
нашим батькам!».

Петро ПАЛІЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу 

народу», с. Стара Ягільниця
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Хоча цього дня погода була співзвучна  з 
подією. Падав дощ, що створював асоціа-
цію сліз за душами Героїв сьогодення. Та це 

не завадило понад сотні краян помолитися 
за невинно вбитих жертв тоталітарного ре-
жиму Януковича. 

З ініціативи приватного підприємця та де-
путата сільської ради Володимира Михай-
люка, а також активної громадськості, сила-
ми й коштом практично всіх організацій та 
установ, що є на території села, в Росохачі 
встановлено меморіальний знак на честь Ге-
роїв Небесної сотні (закладено ще в квітні). 

Для того, аби вшанувати пам’ять укра-
їнців, які загинули у кривавих сутичках в 
Києві, священики двох конфесій відправи-
ли панахиду. Отець Богдан Шкільницький 
крізь призму історії довів парафіянам, що 
щастя і свободу треба виборювати. Наш 
миролюбний і свободолюбивий народ не 
дав себе принизити та втоптати в землю, 
люди повстали – повстали за свободу. “І 
ті хлопці, що йшли обеззброєні, йшли під 
кулі, стали героями. Тепер завдяки їм ми 
змушені відстояти свою свободу”, – додав 
отець Євген Махніцький.

Після цього зі словами вдячності до гро-
мади звернувся сільський голова Віктор 

Басістий. Він подякував усім, хто прий-
шов, щоб спільно помолитися за спокій 
душ Героїв, які полягли за волю та кращу 
долю України. Після цього хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять Героїв Небесної 
сотні й тих, хто загинув у боях з росій-

ськими терористами на сході України. 
Такі пам’ятні знаки вкрай важливі. Зга-

дуючи події революції Гідності, коли було 
розстріляно Небесну сотню, на очі навер-
таються сльози. Але у той же час відчуває-
мо гнів до наших ворогів, до тих, хто знову 
посягає на нашу землю, хто вбиває наших 

побратимів на сході України. Тому ми по-
винні вкарбувати у пам’ять імена наших 
героїв. Герої не вмирають! Слава Україні!

Іванна НОГА
Фото автора

Молитва, помережана сльозами неба
24 серпня – день, який для села Росохач став не тільки Днем відзначення 23-ї річниці Незалежності України, 

а й відкриттям пам’ятного знака-стели Героям Небесної сотні та борцям революції Гідності. Трагічні події останніх 
місяців не залишили нікого байдужими. Безглузда, сліпа, кривава війна влади проти власного народу не перестає 

забирати життя. За роки Незалежності Українська держава ще не ховала Героїв.

Подія

А ми тую стрілецькую славу збережемо...
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2 вересня, вівторок 3 вересня, середа 4 вересня, 1 вересня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 13.00, 18.30 
Новини 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.45, 19.00 Про головне 
10.20 Перша шпальта 
11.00 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П”ять хвилин до 
метро” (1) 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.05 Школа Мерi Поппiнс 
14.25 Околиця 
14.50 Як ваше здоров”я? 
16.05 Х/ф “Вiддiл убивств” 
18.00 Euronews 
18.20 Мiжнароднi новини 
18.55, 19.45 З перших вуст 
20.00 Д/ф “Три таємницi 
Шумського” ф.3 
21.45 Д/ф “ВIвальдi. 
Феномен “Пiр року” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 Секретнi 
матерiали - 2014 
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 
09.10, 09.35 Снiданок з “1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30 ТСН 
07.10 Особистий рахунок 
08.35, 21.00 Чистоnews 
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” 
11.40, 21.20 Т/с “Свати 3” 
12.45, 13.45 Сiмейнi 
мелодрами 
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий 
смак кохання” 
16.45 ТСН. Особливе 
17.10, 03.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана 3” 
22.30 Iнспектор Фреймут 
00.30 Драма “Заручники”. (2) 
 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Аромат 
шипшини” (1) 
11.15 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
13.25, 14.20 “Судовi справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
15.50 Т/с “Небесне 
кохання” (1) 
18.10, 03.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Аромат шипшини 2” 
22.40 Т/с “Кремiнь 2. 
Звiльнення” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
08.00 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма 
“Автоакадемiя” 
13.10, 02.30 Творчий вечiр 
поета Вадима Крищенка 
14.00, 01.00 Х/ф “Вбивство 
у зимовiй Ялтi” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Гомер” (2) 

ICTV
06.30, 08.00, 16.50 Т/с 
“Вулицi розбитих лiхтарiв. 
Менти-7” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Пастка” 
11.55, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.15, 20.10 Т/с 
“Лiтєйний” 
18.45, 22.00 Факти. Вечiр 
22.20 Х/ф “Обитель зла-2. 
Апокалiпсис” (2) 

СТБ
06.00, 16.00 “Все буде добре!” 
07.45 “Зiркове життя. Теща 
щастю не завада” 
08.40 “Зiркове життя. Не 
бiйтеся народжувати” 
09.40 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3” 
12.20 “Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис” 
14.55 “Все буде смачно!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (1) 
19.55, 22.45 “МастерШеф - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вся така раптова” 
09.00 Т/с “Моя улюблена 
вiдьма” 
11.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
16.40 Серця трьох 22 
18.20, 00.05 Абзац! 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Ревiзор 
01.05 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК “УКРАїНА”
06.05, 13.15 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10, 
22.00 Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Балабол” 
12.05 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
18.00, 05.20 Т/с “Дворняжка 
Ляля” 
20.00 Футбол. Товариський 
матч. Україна - Молдова 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с 
“Мент у законi-4” (2) 
 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 
7.62” 
09.35 Х/ф “Росiя молода”. 
Перша частина (1) 
11.15 Х/ф “Росiя 
молода”. Друга частина (1) 
12.35 Х/ф “Росiя молода”. 
Третя частина (1) 
14.20 Д/п “Народженi 
вбивати” 
15.20 Д/п “Лiтаки Другої 
свiтової вiйни” 
16.30 Т/с “Шпигуни” (1) 
19.00 Т/с “Третього не 
дано” (1) 
22.05 Т/с “Цiлком таємно” 
(2) 
00.05 Х/ф “Глибиннi 
чудовиська” (3) 
01.35 Х/ф “Волкодав” (2) 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 
Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.35 Країна on line 
07.40, 08.25, 08.40 Гiсть 
студiї 
07.50 Ера бiзнесу 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.45, 19.00 Про головне 
10.20 Д/ф “Персона грата. 
Iван Фундуклей” 
11.00 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П”ять хвилин до 
метро” (1) 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.05 Хто в домi хазяїн? 
14.30 Свiтло 
14.55 Надвечiр’я 
16.10 Х/ф “Вiддiл убивств” 
18.00 Euronews 
18.20 Мiжнароднi новини 
18.55, 19.45 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Текст, як доля. 
М.Волобуєв” 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Д/ф “Той, хто повернувся” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.30, 20.30, 00.10 
Секретнi матерiали - 2014 
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 
09.10, 09.35 Снiданок з 
“1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30, 23.50 ТСН 
07.10 Особистий рахунок 
08.35, 21.00 Чистоnews 
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” 
11.40, 21.20, 22.30 Т/с 
“Свати 3” 
12.45, 13.45 Сiмейнi 
мелодрами 
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий 
смак кохання” 
16.45 ТСН. Особливе 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана 3” 
00.30 Драма “Заручники”. 
(2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Аромат 
шипшини 2” 
11.15 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
13.25, 14.20 “Судовi справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
15.50 Т/с “Небесне 
кохання” (1) 
18.10 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.40 Т/с “Кремiнь 2. 
Звiльнення” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима українця” 
15.00 “А у нас кiно знiмали” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Iнновацiї” 
21.30 “Розмова без нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Про кiно” 
12.30 Культура i мистецтво 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 
Новини 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.40, 19.00 Про головне 
10.25 Д/ф “Архiтектура. 
Лiлльська цитадель С.де 
Вобана” 
11.00 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П”ять хвилин до 
метро” (1) 
13.15 Вiкно в Америку 
13.40 Х/ф “Будь моїм 
татом” (1) 
15.45 Книга ua 
16.10 Т/с “Сержант Рокка” 
18.00 Euronews 
18.05 Час-Ч 
18.20 Мiжнароднi новини 
18.55, 19.45 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Три таємницi 
Шумського” ф.1 
21.50 Д/ф “Щастя в тарiлцi” ф.4 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 
 

1+1
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30 ТСН 
07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
09.35 Снiданок з “1+1” 
08.35, 21.00 Чистоnews 
10.00 Мiняю дружину 6 
11.35 Мелодрама “Москва 
сльозам не вiрить” 
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий 
смак кохання” 
16.45 ТСН. Особливе 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана 3” 
20.30 Секретнi матерiали 
- 2014 
21.20 Т/с “Свати 3” 
22.30 Грошi 
23.35 Казкова Русь 
00.30 Драма “Заручники”. (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Зозуля” 
13.55, 14.20 “Сiмейний суд” 
15.10 “Судовi справи” 
16.05 “Жди меня” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Аромат 
шипшини” (1) 
22.40 Т/с “Кремiнь” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Культура i мистецтво 
07.50 Програма “Слiд” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 

13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Вiнчання зi смертю” 
17.00 Живе багатство України 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.30 Знай наших 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Золота ластiвка” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Х/ф “Ягуар” 
11.55, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.15 Х/ф “Дев’ять 
ярдiв” 
16.55 Х/ф “Дев’ять ярдiв-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини
20.20 Достало! 
21.10 Свобода слова 
23.50 Х/ф “Епiдемiя 
страху” (2) 

СТБ
06.15, 16.00 “Все буде добре!” 
08.00 “Зiркове життя. 
Оголенi та знедоленi” 
08.55 “Зiркове життя. 
Полюби себе такою” 
09.50 Х/ф “Молода 
дружина” (1) 
11.40 Х/ф “Розплата за 
кохання” (1) 
13.20 “Битва 
екстрасенсiв” 
14.55 “Все буде смачно!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.15 Т/с “Коли ми вдома” (1) 
20.10 “Куб - 5” 
22.35 “Детектор брехнi - 6” 
23.30 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Kids Time 
07.05 Т/с “Вся така 
раптова” 
09.00 Т/с “Моя улюблена 
вiдьма” 
11.00 Т/с “Воронiни” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.45 Страстi 
за Ревiзором 
23.10 Т/с “Фiзрук” 
23.35 Х/ф “Мiстер i мiсiс 
Смiт” (2) 
02.25 Х/ф “Скринька 
прокляття” (2) 
03.35 Зона ночi 
04.45 25-й кадр 

ТРК “УКРАїНА”
05.30, 03.40 Срiбний 
апельсин 
06.05, 13.00 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.10 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15 Х/ф “Перелiтнi 
птахи” 
14.00, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
18.00, 05.20 Т/с “Дворняжка 
Ляля” 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Практика” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Робiн Гуд” (2) 
02.55 Один за сто годин 

2+2
06.00 “Обережно, модерн!” 
06.20 Х/ф “Трiо” (1) 
08.30 Д/п “Знищенi за 
мить” 
10.30 Д/п “Поля битви 
тварин” 
11.30 Д/п “Сто один пес” 
12.30 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
13.30 Д/п “Очима воїна” 
14.30 Т/с “Гончi-2” (1) 
18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Шпигуни” (1) 
21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00 “Люстратор 7.62” 
22.05 Х/ф “Захисник” (2) 
00.05 Х/ф “Лiфт” (3) 
02.00 Х/ф “Сон” (1) 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 
Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.35 Країна on line 
07.40, 08.25, 08.40 Гiсть 
студiї 
07.50 Ера бiзнесу 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.45, 19.00 Про головне 
10.20 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.00, 05.00 Т/с 
“МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П”ять хвилин до 
метро” (1) 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.05 Хочу бути 
14.30 Українського роду 
14.45 Д/ф “Бiле полотно 
Едварда Хоппера” 
16.05 Т/с “Сержант Рокка” 
17.55 Euronews 
18.20, 01.50 Мiжнароднi 
новини 
18.55, 19.45 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Три таємницi 
Шумського” ф.2 
21.50 Прем’єра. Д/ф 
“Сiмдесятники. Юрiй 
Iллєнко” 
22.15 Д/ф “Бути сама собi 
цiллю. Ольга Кобилянська” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.30, 20.30 Секретнi 
матерiали - 2014 
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 
09.10, 09.35 Снiданок з “1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30 ТСН 
07.10 Особистий рахунок 
08.35, 21.00 Чистоnews 
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн” 
11.35, 21.20 Т/с “Свати 3” 
12.45, 13.45 Сiмейнi 
мелодрами 
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий 
смак кохання” 
16.45 ТСН. Особливе 
17.10, 03.30 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана 3” 
22.25 Територiя обману 
23.30 Мультибарбара 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Аромат 
шипшини” (1) 
11.15 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25, 04.10 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
13.25, 14.20 “Судовi 
справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
15.50 Т/с “Небесне 
кохання” (1) 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.40 Т/с “Кремiнь” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Сiльський 
календар” 

08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.20 Знай наших 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма 
“Музичнi делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon 
appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Кур’єр на Схiд” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
20.30 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
21.30 Програма 
“Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф “Жiнка з тiнi” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Пастка” 
11.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15, 21.05 Т/с 
“Лiтєйний” 
16.45 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-7” 
18.45, 22.00 Факти. 
Вечiр 
20.20 Цивiльна оборона 
22.20 Х/ф “Обитель зла” (2) 

СТБ
06.25, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.10 Х/ф “Мама 
мимоволi” (1) 
10.40 Х/ф 
“Донечко моя” (1) 
12.30 “Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис” 
14.55 “Все буде смачно!” 
18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с 
“Коли ми вдома” (1) 
19.55, 22.45 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вся така 
раптова” 
09.00 Т/с “Моя улюблена 
вiдьма” 
11.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
16.35 Серця трьох 
18.20, 00.10 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни” 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Ревiзор 

ТРК “УКРАїНА”
06.05, 13.15 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Балабол” 
12.05, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Дворняжка 
Ляля” 
21.00 Т/с “Практика” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi-4” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.10 Х/ф “Постарайся 
залишитися живим” (1) 
07.30, 09.35 Т/с “Кордон. 
Тайговий роман” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 
7.62” 
16.30, 19.00 
Т/с “Шпигуни” (1) 
22.05 Т/с 
“Цiлком таємно” (2) 
00.05 Х/ф 
“Павучий удар” (3) 
01.35 Х/ф “Мегапавук” (2) 
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УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 
Новини 
07.30 Ера бiзнесу 
08.25, 08.40 Гiсть студiї 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.45, 19.00 Про головне 
10.20 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.00 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.05 Т/с “П”ять хвилин до 
метро” (1) 
13.15 Час-Ч 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.05 Як це? 
14.30 Театральнi сезони 
14.55 Вiра. Надiя. Любов 
16.15 Д/ф “Берлiн 1885. 
Наступ на Африку” 
17.55 Euronews 
18.20 Мiжнароднi новини 
18.55 З перших вуст 
19.40, 21.40 Шустер LIVE 
00.00 Пiдсумки 

1+1
07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
09.35 Снiданок з “1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 19.30 ТСН 
07.10 Особистий рахунок 
08.35 Чистоnews 
10.00 Маша і ведмiдь 
10.30, 11.35 Т/с “Свати 3” 
12.45, 13.45 Сiмейнi 
мелодрами 
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий 
смак кохання” 
16.45 ТСН. Особливе 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана 3” 
20.30 Казкова Русь 
21.15 Мультибарбара 
21.40 Вечiрнiй Київ 
23.10 Свiтське життя 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Аромат шипшини 2” 
11.15 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
13.25, 14.20 “Судовi 
справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
15.50 Т/с “Небесне 
кохання” (1) 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Х/ф “Кров з молоком” 
22.40 Х/ф “Двi митi 
кохання” 

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

TV-4
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Живе 
багатство України
10.00, 18.00 Т/с “Ангел з Орлi”  
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
13.00 Творчий вечiр поета 
Вадима Крищенка 
14.00 Х/ф “Добряки” 
17.30 Програма “Bon 
appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Цунамi 2022” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Дивитись усiм! 
11.05 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.05, 13.15, 16.15 Т/с 
“Лiквiдацiя” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45, 22.05 Факти. Вечiр 
20.10 Т/с “Лiтєйний” 
22.25 Х/ф “Обитель зла-4. 
Життя пiсля смертi” 

СТБ
08.55 Х/ф “Людина 
народилася” (1) 
10.50 Х/ф “Особисте життя 
лiкаря Селiванової” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (1) 
19.55, 22.45 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють всi!-7” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вся така раптова” 
09.00 Т/с “Моя улюблена 
вiдьма” 
11.00 Т/с “Воронiни” 
16.45 Серця трьох 
18.20 Абзац! 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Проект Перфект 
23.15 Х/ф “Холостячки у 
Вегасi” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Балабол” 
12.05, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля” 
21.00 Т/с “Практика” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi-4” (2) 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 7.62” 
09.35 Х/ф “Росiя молода”. 
Сьома частина (1) 
11.15 Х/ф “Росiя молода”. 
Восьма частина (1) 
13.00 Х/ф “Росiя молода”. 
Дев’ята частина (1) 
14.55 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
15.55 “Облом UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “Шпигуни” (1) 
19.00 Х/ф “Бiй мiсцевого 
значення” (1) 
22.05 Х/ф “Смертельний 
удар” (2) 

УТ-1
06.25, 23.00 Вiд першої 
особи 
07.10 На слуху 
08.05 Шустер LIVE 
11.10 Т/с “МонтеКрiсто” (1) 
12.00 Т/с “П”ять хвилин до 
метро” (1) 
12.55 Свiтло 
13.25 Хочу бути 
13.45 М/с “Сандокан” 
14.40 Околиця 
15.05 Українського роду 
15.50 До 120-рiччя вiд дня 
народжнння О.Довженка. 
Х/ф “Iван” (1) 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Книга ua 
19.15 Д/ф “У серпнi 43-го” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Дреди эпохи 
22.10 Моя країна 
23.35 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 

1+1
07.00, 19.30 ТСН 
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” 
09.00 Свiтське життя 
10.05 Мелодрама “Будинок 
без виходу” 
14.35 Вечiрнiй Київ 
16.10, 21.20 Вечiрнiй 
Квартал 
18.30 Розсмiши 
комiка 
20.15 Українськi сенсацiї 
23.20 Комедiя “Крутi хлопцi”. (2) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 Д/ф “Жванецький. 
Одиссея одессита” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Iван Васильович 
змiнює професiю” (1) 
12.00 Х/ф “Кров з молоком” 
14.00 Т/с “Вчителi” 
18.05, 20.35 Т/с “Брати за 
обмiном” 
20.00 “Подробицi” 
23.25 Т/с “Дар’я” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Чудесний 
канал” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Шляхами 
Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик 
таланту “ 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 00.00 Х/ф “Живим” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма “Золоте 
стремено” 
10.00 Культура 
i мистецтво 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини 
Європи 

12.30 Х/ф “Тривожний 
мiсяць вересень” 
14.30 Прем’єра. Програма 
“Щоденник для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Маленькi викрадачi” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Академiчний 
ансамбль народного 
танцю “Надзбручанка” 
21.15 Х/ф “Пам’ятай про 
мене” 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
07.05 Х/ф “Загубленi 
у космосi” 
09.30 Зiрка YouTube 
10.45 Достало! 
11.45 Цивiльна оборона 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф “Той ще 
Карлсон” 
14.25 Т/с “Лiквiдацiя” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Т/с “Лiквiдацiя” Фiнал 
21.50 Х/ф “Хоттабович” 
23.40 Х/ф “Людина, яка 
змiнила все” (2) 

СТБ
08.00 “Караоке 
на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.35 “Зваженi 
та щасливi - 4” 
15.10 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” 
19.00 “Х-Фактор - 5” 
22.20 Т/с “Коли ми вдома” (1) 
00.45 “Детектор 
брехнi - 6” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55, 10.00 Ревiзор 
12.45 Страстi 
за Ревiзором 
14.10 Уральськi пельменi 
15.55 Т/с “Воронiни” 
18.45 М/ф “У пошуках 
Немо” 
20.40 Х/ф “ХХХ” (2) 
23.10 Х/ф “Напад на 13 
дiльницю” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00, 03.25 
Подiї 
07.10, 09.15 Т/с “Iнтерни” 
09.50 Один за сто годин 
10.50, 00.05 Х/ф “Так не 
буває” 
12.50, 15.20 Т/с 
“Випробування вiрнiстю” 
17.00, 19.40 Т/с “Будинок 
сплячих красунь” 
21.40 Х/ф “Пряники з 
картоплi” 
01.55 Т/с “Мент у законi-4” 

2+2

06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.35 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.50 Т/с “Ера Стрiльця” (1) 
22.00 Х/ф “Книга 
Iлая” (2) 
00.15 Х/ф “Мумiя: 
Принц Єгипту” (3) 
02.20 Х/ф “Вiдьма” (1) 

УТ-1
08.10 Шеф-кухар країни 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Х/ф “Iван” (1) 
11.55 Т/с “П”ять хвилин до 
метро” (1) 
12.50 Православний вiсник 
13.25 Школа Мерi Поппiнс 
13.40 М/с “Сандокан” 
14.15 Фольк-music 
15.50 Д/ф “Кофi Аннан. 
Вiдкладена мрiя” 
16.55 Театральнi сезони 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Прем’єра. 
Подорожуй першим 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Моя країна 
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 
23.35 Х/ф “Клуб жiнок” 

1+1
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” 
09.00 Лото-забава 
10.10, 11.50 Маша й ведмiдь 
10.30 Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя, Ефiопiя 
11.45 Ескiмоска 2: Пригоди 
в Арктицi 
11.55 Комедiя “Тернер i Хуч” 
14.00 Розсмiши комiка 
15.00 Мiняю дружину 7 
16.40 Iнспектор Фреймут 
18.25 Українськi сенсацiї 
19.30 ТСН-тиждень 
21.00 Комедiя “Легкий на 
споминi...” 
23.00 Драма “Хайтарма”. (2) 

ІНТЕР
08.40 “уДачний проект” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел и Решка”. Бордо 
11.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
12.00 Х/ф “Двi митi 
кохання” 
18.00, 21.55 Т/с “Брати за 
обмiном” 
20.00 “Подробицi тижня” 
00.55 Х/ф “Мимра” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
09.56 Анонси. Реклама 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.20 “Замки Тернопiлля” 
15.30 “Шляхами Тараса” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “Спортивнi 
меридiани” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Дива цивiлiзацiї” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
06.00 Х/ф “Тривожний 
мiсяць вересень” 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Маленькi викрадачi” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Культура i мистецтво 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Погана звичка” 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.45 Зiрка YouTube 
10.00 Козирне життя на 
дачi 
10.25 Дивитись усiм! 
11.20 Х/ф “Хоттабович” 
12.45 Факти. День 
13.25 Т/с “Пастка” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Обитель зла-5. 
Вiдплата” (2) 
22.05 Х/ф “Обитель зла” (2) 
23.55 Х/ф “Iдеальне 
убивство” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.55 “Караоке на Майданi” 
11.50 “МастерШеф - 4” 
15.35 “Х-Фактор - 5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.35 “Один за всiх” 
21.50 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.00 Х/ф “Дозвольте тебя 
поцiлувати” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
09.00 М/с “Дракони: 
Вершники дурня” 
10.40 М/ф “У пошуках 
Немо” 
13.00 Файна Юкрайна 
14.40 Проект Перфект 
16.00 Супермодель по-
українськи 
18.25 Х/ф “ХХХ” (2) 
20.40 Х/ф “ХХХ 2” (2) 
23.15 Х/ф “Швидкий i 
мертвий” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
08.55 Т/с “Практика” 
12.50 Т/с “Будинок сплячих 
красунь” 
16.50 Х/ф “Пряники з картоплi” 
19.00 Подiї тижня 
19.55 Подiї тижня. 
Спецiальний репортаж 
20.20 Хочу до Меладзе 
22.30 Comedy Woman 
23.30 Великий футбол 

2+2
07.00 “Маски-шоу” 
09.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
10.05 “Облом UA. Новий 
сезон” 
10.45 Жiночий 
американський футбол 
12.00 “Бушидо” 
15.00 Х/ф “Випробування 
вогнем” (1) 
17.00 Х/ф “Обладунки 
Бога” (1) 
19.00 Х/ф “Обладунки 
Бога-2” (1) 
21.30 “Профутбол” 
23.05 “REAL БОДРИТ” 
23.35 Х/ф 
“Стан Хельсинг” (2)

ОВЕН (21.03-20.04) 
Чітко сформулюйте мету та 

пріоритети, і спокійненько пливіть 
за  течією. Все поступово склада-
тиметься на вашу користь. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Настав сприятливий мо-

мент для вільного виражен-
ня власних емоцій і почуттів. 
Вам необхідно навчитися 
наполегливіше відстоювати 
свої плани й задуми. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Наразі у Вашому житті 

навряд чи відбуватимуться 
важливі та динамічні по-
дії, отже, це сприятливий 
момент для релаксації і 
відновлення сил. Корисно 
якийсь час побути на самоті 
в тиші і спокої. 

РАК (22.06-23.07) 
Невеличкі труднощі легко 

відступатимуть під вашим 

натиском, а більш серйозні 
тільки підвищить ваш бойо-
вий запал. Не зволікайте, не 
втратьте слушної нагоди! 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Не виключені ускладнен-

ня на роботі через розбіж-
ності з керівництвом. Хто б 
не опинився правий у кінце-
вому рахунку, не слід роз-
починати із цього приводу 
відкриті бойові дії. 

ДІВА (24.08-23.09)
Сприятливий момент для 

прийняття відповідальних 
рішень. Нові події, які відбу-
ватимуться, відвернуть вас 
від сумних думок і дарують 
чималий заряд оптимізму. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
Наразі може здаватися, що 

ви заплуталися в ситуації, яка 
створилася на цей момент. 
Пориньте у спокій і тишу для 

самопізнання. Імовірні просу-
вання службовими східцями 
або поїздка за кордон. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

З’явиться чимало способів 
домогтися бажаного. Не ви-
ключено одержання додатко-
вого прибутку або просування 
службовою ієрархією. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Будьте далекоглядним, 
тримайте себе в руках - і тоді 

вам не доведеться каятися 
у своїх гріхах. Імовірне над-
ходження цікавої інформації, 
дуже важливо правильно та 
своєчасно її використати. 

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Самовладання та інтуїція 

допоможуть з честю вийти iз 
будь-якої ситуацiї та знайти 
вiдповiдi на всi питання. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Протягом цього тижня вар-

то звернути увагу на власне 
здоров’я. У випадку появи 
будь-яких захворювань не-
гайно звертайтеся до лікаря. 

РИБИ (20.02-20.03)  
Робота не вимагатиме від вас 

зайвої напруги та надзусиль, а 
отже, у вас з’явиться можливість 
частіше бувати вдома. Уважніше 
поставтеся до своїх дітей, нама-
гайтеся захистити їх від потен-
ційно небезпечних ситуацій. 

13.00 Творчий вечiр поета 
Вадима Крищенка 
14.00 Х/ф “Iнше життя, або 
Втеча з того свiту” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Золоте 
стремено” 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.35 Х/ф “Краплi дощу на 
розпечених скелях” (2) 

ICTV
06.40, 08.00, 16.50 Т/с 
“Вулицi розбитих лiхтарiв. 
Менти-7” 
07.45, 08.45, 12.45 Факти. 
Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Пастка” 
11.50, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.35, 16.15, 20.10 Т/с 
“Лiтєйний” 
15.45 Факти. День 
18.45, 22.00 Факти. Вечiр 
22.20 Х/ф “Обитель зла-3. 
Вимирання” 

СТБ
06.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.50 “Зiркове життя. 
Щасливi покiрнi дружини” 
08.45 Х/ф “Я щаслива” (1) 
10.40 Х/ф “П”ять рокiв та 
один день” (1) 
12.25 “Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис” 
14.55 “Все буде смачно!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (1) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi - 4” 
00.40 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Вся така 
раптова” 
08.55 Т/с “Моя улюблена 
вiдьма” 
11.00 Т/с “Щасливi разом” 
16.40 Серця трьох 23 
18.20, 00.15 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни” 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Ревiзор 
 

ТРК “УКРАїНА”
06.05, 13.15 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Балабол” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 05.20 Т/с “Дворняжка 
Ляля” 
21.00 Т/с “Практика” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi-4” (2) 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 
7.62” 
09.35 Х/ф “Росiя молода”. 
Четверта частина (1) 
11.15 Х/ф “Росiя молода”. 
П’ята частина (1) 
12.35 Х/ф “Росiя молода”. 
Шоста частина (1) 
14.20 Д/п “Народженi 
вбивати” 
15.20 Д/п “Лiтаки Другої 
свiтової вiйни” 
16.30, 19.00 Т/с “Третього 
не дано” (1) 
22.05 Т/с 
“Цiлком таємно” (2) 
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Футбол

Продовжують збирати продукти та необхідні 
речі для захисників України жителі Чорткова Рос-
тислав та Іванна Козаки. Нещодавно вони при-
везли вантаж від Наталі Білоус, Андрія Почекай-
ла, ОСББ (вул. Шухевича, 2), Тетяни Вербіцької, 
Оксани Собчук, Ізлії Савчук, Тетяни Різник, Ігоря 
Южди, Андрія Гаврися, Зеновії Вільчинської, Дани 
Онищук, Лесі Чорній, Зої Козар, Руслана Прийми, 
Аліни Щербатюк, Олега Шептицького (сина відо-
мого в краї нині покійного журналіста Петра Шеп-
тицького), Олександра Бончика, Анни Мирончук, 
Марії Солтис, Наталі Побуринної (зі села Шульга-
нівка; вона передала ящик тушонки), Володими-
ра Миза, Ольги Кравець, Оксани Терендій, Стефи 
Щесник.     

Окрім того, допомогу воякам привезли Оксана 
Гуцол із Гаїв Шевченківських (Тернопільський ра-
йон), Людмила Бас зі Збаража. А диякон із Чикаго 
Михайло Городецький та його дружина Софія (ви-
хідці з Тернопілля) передали 600 гривень, за які 
ми купили згущене молоко.

На цей раз допомогу передали тернопільській 
«Самообороні», яка відвезла її на Схід України – 
переважно у лікарні та госпіталі, де лікують на-
ших захисників. 

Контактні телефони: 0352-23-63-96, 
067-949-29-89. 

Адреса: м. Тернопіль, вул. Острозького, 3 
(обласна організація Національної Спілки 
журналістів України).

Україні…
Богородиця плаче, 
    і сонце сховалось за хмари,
Її сльози на землю спадають 
                  осіннім дощем.
Українці, сьогодні в вас 
                    день величавий,
Та печаль у серцях, 
          а у душах і трепет, і щем.
Синьо-жовті знамена висять 
                 на машинах і хатах,
Та, на жаль, прикрашають 
           їх траурні чорні стрічки.
Скільки вас полягло, 
    щоби ми всі могли святкувати?
І скільком ще синам українським 
                       в боях полягти?
Україно моя, найчарівніша 
                          в світі державо,
Я горджусь, що вкраїнка, 
          й молюся за тебе щодня,
Щоб скінчилась війна 
        і була ти могутня держава – 
Вільна, сильна. 
На Заході й Сході – одна.

Віра СИРОТА (ЯБЛОНь),
с. Звиняч

Допомога нашим 
воякам

Руслан ЦВІГУН:
– Сьогодні було зібрано семінар із плат-

никами податків для обговорення акту-
альних питань у сфері сплати податків 
та їх вирішення. Знаємо, що багато змін 
відбулося у податковому законодавстві 
за рік. Це пов`язано і з подіями, які про-
йшли і проходять у нашій державі. Також 
буквально з третього серпня було введено 
ще один податок, пов`язаний з воєнними 
діями, які здійснюються на сході країни, 
– півторавідсотковий від зарплати на по-
треби армії. Це нововведення зараз на 
часі, держава звертає посилену увагу на 
те, як він сплачується, бо хлопцям, які нас 
зараз захищають, він надзвичайно потріб-
ний. Про це та інше буде обговорено на 
семінарі, на який для цих цілей приїхали і 
вузькопрофільні спеціалісти.

Сергій ГоСПоДаРиК деталізував мету 
приїзду обласних спеціалістів на Чортків-
щину:

– Щомісяця ми виїжджаємо у райони. 
Це у нас називається День району. Суть 
виїздів полягає в тому, щоби поспілкува-
тися безпосередньо з платниками подат-
ків, почути їхні проблеми, їхні запитання та 
пропозиції. Також зустрічаємося на місцях 
із місцевим керівництвом, щоби почути і 
їхні пропозиції, а також для налагоджен-
ня тісної взаємодії між нашою службою 
і органами місцевого самоврядування, 
оскільки лише за ефективної взаємодії 
є можливість підвищити сплату податків 
до держбюджету, і, що найважливіше для 
районів, сплату до місцевих бюджетів. Ці 
податки забезпечують соціальні напрямки 
функціонування району. Крім того, варто 
додати, що дуже багато змін, які введені 
цього року, пропонуються зі сторони плат-
ників податків. Тому що, як ніколи, ми хо-
чемо чути голос платників податків, думку 
їхню, що потрібно для того, щоб полегши-
ти їм ведення цього бізнесу. 

– Чи є вже якісь конкретні напрацю-
вання в цьому напрямку?

– Так, про це й хочу сказати. Саме з 
метою полегшення ведення бізнесу плат-
никам податків на сьогоднішній день є іні-
ціатива Уряду зменшити кількість податків 
з 22-х до 9-ти. Відповідно, при зменшенні 
кількості податків платник має можливість 
більше уваги їм приділити, а отже, допус-
катиме менше помилок. Окрім того, на 
сьогодні затверджено концепцію Уряду, 
представлену Прем`єр-міністром України 
Арсенієм Яценюком, суть якої – децен-
тралізація податків. Тобто, збільшиться 
кількість податків, сплата яких йтиме до 
місцевих бюджетів. Наприклад, податок 
на нерухоме майно і фіксований сільсько-
господарський податок, які сплачуються 
до державного бюджету, тепер залишати-
муться у місцевому. А це означає, що ор-
гани влади на місцях зможуть, приділив-
ши цьому більше уваги, отримати більше 
надходжень у місцевий бюджет.

Дуже важливий момент у цій концепції 
полягає у зменшенні навантажень на зарп-
лату. Тобто, це є податок на доходи фізич-
них осіб та єдиний соціальний внесок. На 
сьогодні Україна має один із найвищих від-
сотків навантаження на заробітну плату. В 
сумі це складає майже 54 відсотки. Для 
того, щоб вивести зарплати з тіні, Уряд 
пропонує зменшити це навантаження, в 
основному за рахунок зменшення єдино-
го соціального внеску з 37 відсотків до 
15 чи 17-19 відсотків. На сьогодні це лише 
концепція. Тому ми й хочемо почути дум-
ку платників податків із даних пропозицій, 

ще одна з яких (щоправда, не прописана в 
концепції, та така, що може бути прийня-
та до уваги) полягає в тому, що доходи, 

які складають дві мінімальні зарплати (це 
приблизно дві з половиною тисячі гривень 
зараз), оподатковувати у розмірі 37-41 від-
сотка, як сьогодні, а всі доходи, які підпри-
ємство сплачує у більш, ніж названій сумі, 
оподатковується на рівні 20-25 відсотків. 
Це певна стимуляція платити більшу зарп-
лату. Говорячи з платниками податків, ми 
дійшли висновків, що вони також зацікав-
лені в тому, щоби збільшувати зарплату, 
яку вони офіційно показують.

– Чи передбачено концепцією з ме-
тою полегшення ведення бізнесу змен-
шення кількості перевірок платників 
податків органами, що здійснюють 
контроль, виявляють правопорушення 
у сфері податкового законодавства? 

– На сьогодні в концепції передбачено 
створення служби фінансового розсліду-
вання. Тобто, хочуть об`єднати підрозді-
ли СБУ, МВС і податкової міліції. Це буде 
єдиний орган, який займатиметься право-
порушеннями у сфері податкового законо-
давства. До сьогодні кожний з цих трьох 
структур по своїй лінії перевіряв підпри-
ємця чи підприємство. Зараз це буде 
об’єднано, а отже, зменшить кількість пе-
ревірок. 

– Яких змін у податковому законо-
давстві слід очікувати аграріям?

–  Щодо сільськогосподарських товаро-
виробників, то у концепції пропонується 
ліквідувати спецрежим із оподаткування 
для сільськогосподарських підприємств, у 
яких обсяги поставок складають більше 20 
мільйонів гривень, а наявність землі у них 
становить понад 3 тисячі гектарів. Фак-
тично, 90 відсотків платників спецрежиму 
оподаткування так і надалі будуть оподат-
ковуватися, ці зміни стосуватимуться лише 
агрохолдингів і великих господарств.

Того ж дня, 21 серпня, у сесійній залі рай-
ради за участю в. о. заступника начальни-
ка ГУ Міндоходів у Тернопільській області 
Сергія Господарика, в. о. начальника Чорт-
ківської ОДПІ Руслана Цвігуна, керівників 
району – голови РДА Віктора Шепети, за-
ступника голови райради Любомира Хрус-
тавки, голови районної асоціації підприєм-
ців МСБ Чортківщини Володимира Мороза, 
обласних спеціалістів, бухгалтерів підпри-
ємств і приватних підприємців Чортківщи-
ни відбувся згаданий вище семінар, під час 
якого податківці приймали пропозиції для 
податкової реформи від платників податків 
нашого краю. На зустрічі було розглянуто 
зміни до Податкового кодексу та інших за-
конодавчих актів України, якими вдоскона-
лено окремі положення чинного законодав-
ства в частині податку на прибуток, ПДВ, 
податку на доходи фізичних осіб, плати за 
користування надрами, розглянуто питання 
військового збору.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

«Ми чуємо голос громадськості» 

На минулому тижні у Чортківський район завітав в. о. заступника начальника 
ГУ Міндоходів у Тернопільській області Сергій Господарик разом із командою 
вузькопрофільних спеціалістів. Пояснили причину приїзду такої великої армії 

податківців у наш край обласний очільник та місцевий керівник – 
в. о. начальника Чортківської ОДПІ Руслан Цвігун у невеличкому інтерв`ю.

Написано серцем

У фіналі зустрілися дві команди – «Ди-
намо» смт Заводське, яка у півфіналі пере-
грала команду зі с. Базар із рахунком 2:1, 
та «Нива» с. Біла, що перемогла команду 
«Калічівка» Чортків у серії пенальті 5:4.

Фінальна гра проходила в захоплю-
ючій та безкомпромісній боротьбі. Ко-
манда із Заводського виглядала на 
полі більш досвідченою, краще володі-
ла м`ячем – вже на 7-й хвилині Корне-
лій Троян чудовим ударом зі штрафного 
відкриває рахунок. На початку другого 
тайму той же Троян віддав хорошу пе-
редачу на Андрія Шпака, який красивим 
ударом в дев`ятку подвоїв рахунок. А ще 
через вісім хвилин крапку в цьому матчі, 
продемонструвавши свою майстерність, 
поставив той же Корнелій Троян. 3:0 – і 
команда «Динамо» Заводське стає во-
лодарем Кубка Чортківського району з 
футболу в сезоні 2014 року.

Після закінчення зустрічі голова район-

ної федерації футболу Іван Стечишин та 
начальник відділу молоді й спорту РДА 
Олег Галущак увінчали членство команд-
учасниць фінальної зустрічі медалями. Іван 
Стечишин побажав спортсменам вдалих 
виступів на футбольних полях і нагородив 
команду-переможця двома кубками. Один 
кубок (традиційний) вручається кожного 
року, а другий – перехідний, що переда-
ватиметься наступним переможцям. Ко-
манда, яка виграє його тричі підряд, стає 
володарем цього кубка назавжди.

Також після зустрічі гравець команди 
«Динамо» Володимир Величко заявив 
від імені свого клубу про намір футбо-
лістів на усі зароблені в кубковому тур-
нірі кошти (а це 50 тис. грн.) закупити 
військову амуніцію та передати її для 
бійців – вихідців із Чортківщини, які на-
разі перебувають в зоні АТО.

Іван ПОЛІщУК, арбітр І категорії
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Перемога з полиском жертовності
У День Незалежності України, 24 серпня, на центральному стадіоні 

«Харчовик» відбувся фінал Кубка району 2014 року.



№ 36 (8478), 29  серпня 2014 року

Оголошення, повідомлення 11

квартири

земельна ділянка

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

інше

дАІ інформує

Вважати недійсним:

Конкурс

Видавничій компанії на постійну роботу 
потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто 
Зарплата висока 

Комунікабельність обов’язкова
тел. 097-805-13-50

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ФРАНЦУЗЬКІ 
НАТЯжНІ СТЕЛІ 

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

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

тел.: 095-419-17-05, 097-975-29-06.

2-кімнатна квартира на 7-му поверсі 
9-поверхового будинку по вул. Незалежнос-
ті. Площею 49,5 кв. м. Балкон закритий, є лі-
чильники, телефон, ліфт працює, вхідні двері 
поміняні. Ціна договірна.

тел. 097-157-91-41.

1-кімнатна квартира в центрі Чорткова, 
в будинку особнякового типу, площею 40 кв. 
м. Є підвал, горище, велике подвір`я. Можна 
використовувати під офіс. Ціна договірна.

тел. 097-313-86-12.

2-кімнатна квартира у смт Заводське на 
4-му поверсі площею 50 кв. м. Великий цегля-
ний гараж. Меблі можна окремо, килими. Все 
в хорошому стані.

тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

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

тел.: 2-43-02, 099-001-39-32.

2-кімнатна квартира в новозбудованому 
будинку в смт Заводське, 2-й поверх, площа – 
66 кв. м, є автономне опалення, підвал, гряд-
ка, балкон, лоджія.

тел.: 2-47-17, 099-001-39-32.

4-кімнатна квартира на другому поверсі, 
загальна площа – 75 кв. м, житлова – 50 кв. м. 
Є індивідуальне опалення. Ціна договірна.

тел. 095-926-58-53. 

На постійну роботу 
у ТоВ “Ваврик і К” 
потрібні працівники – 

налагоджувальник, тістороб, 
зав. господарством.

Тел. 095-041-71-04
буріння свердловин під воду для приват-

них осіб та підприємств. Швидко та якісно.
тел.: 096-056-02-03, 067-888-18-96.

будинок у м. Чортків по вул. Сірка, 21 (біля 
автостанції). Загальна площа – 133,4 кв. м. Є 
гараж, кухня, підвально-цокольне приміщення, 
1-й поверх – п`ять житлових кімнат; ванна, кори-
дор. Індивідуальне опалення, власна криниця, 
підведена вода, господарські будівлі. Земель-
на ділянка під город – 6 сотих. Ціна договірна.

тел.: (0357) 5-10-16 (Хоростків), 
096-765-55-50, 066-341-49-10.

будинок по вул. Б.Хмельницького. Загальна 
площа – 90 кв. м на приватизованій земельній 
ділянці – 10 сотих.

тел. 096-183-96-70.

половина будинку в м. Чортків. Загальна 
площа – 52,4 кв. м. Дві кімнати, кухня, коридор, 
сарай, 2 підвали, город – 7 сотих.

тел.: 2-37-84, 097-370-17-00.

макулатуру 50 – 70 коп/кг, поліетилено-
ву плівку – 2 – 2,50 грн/кг, всі види скляних 
пляшок – 15 коп. Земельну ділянку в районі 
сміттєзвалища.

тел.: 066-113-51-37, 097-700-05-12 (Юрій).

диплом МС серії ЗН за № 012737, реєстра-
ційним № 5988, виданий Чортківським базовим 
медичним училищем 2 березня 1995 р., спеці-
альність “Акушерська справа” з присвоєнням 
кваліфікації – акушерка, на ім`я: ХоВанець 
олена Миколаївна.

Зміна реквізитів рахунків для перера-
хування коштів для одержання інформа-
ції з державних реєстрів, держателем 
яких є Міністерство юстиції України.

Реєстраційна служба Чортківського 
управління юстиції повідомляє, що з пер-
шого серпня ц. р. кошти, які є платою за 
одержання відомостей (витяг, виписка, до-
відка) з державних реєстрів у сферах дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану, 
державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно, державної реєстрації юри-
дичних осіб і фізичних осіб-підприємців, 
держателем яких є Міністерство юстиції 
України та Державна реєстраційна служ-
ба України, зараховуються до загального 
фонду Державного бюджету України, від-
повідно до Закону України від 31 липня 
2014 року за № 1622-VII «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік».

За отриманням детальної інформації 
звертайтесь до реєстраційної служби 
Чортківського районного управління юс-
тиції (м. Чортків, вул. Шевченка, 40).

куплю

Колектив Бичківської ЗОШ І – ІІ сту-
пенів висловлює глибоке співчуття 
директору школи Н.Р.Йосифів, пра-
цівнику школи Б.М.Йосифів і вчителю 

А.Б.Сеник із приводу смерті їх матері та 
бабусі ЙоСифіВ ольги іванівни.

Колектив працівників Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 глибоко сумує 
з приводу смерті колишньої вчительки 
СокальСької Дарії Степанівни та ви-

словлює щире співчуття рідним і близьким.

Юстиція зауважує

Оподаткуванню військовим збором 
підлягають доходи, отримані за цивільно-
правовими договорами, які належать до 
фонду оплати праці.

Нагадаємо, що об’єктом оподаткуван-
ня військовим збором є доходи у формі 
заробітної плати, інших заохочувальних і 
компенсаційних виплат або інших виплат 
і винагород, які нараховуються (виплачу-
ються, надаються) платнику в зв’язку з 
трудовими відносинами та за цивільно-
правовими договорами; виграшу в дер-
жавну та недержавну грошову лотерею, 
виграш гравця (учасника), отриманий від 
організатора азартної гри.

Ставка військового збору становить 1,5 
відсотка від об’єкта оподаткування.

Підпунктом 1.4 п. 161 підрозділу 10 Роз-
ділу XX Перехідних положень Кодексу ви-
значено, що нарахування, утримання та 
сплата (перерахування) збору здійсню-
ється у порядку, встановленому ст. 168 
цього Кодексу.

Згідно з п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Ко-
дексу для цілей Розділу IV Кодексу за-
робітна плата – це основна та додаткова 
заробітна плата, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, які виплачуються 
(надаються) платнику податку в зв’язку 
з відносинами трудового найму згідно зі 
законом.

Статтею 2 Закону України від 24 берез-
ня 1995 р. за № 108/95-ВР «Про оплату 

праці» визначено структуру заробітної 
плати, яка включає, зокрема, основну за-
робітну плату.

Основна заробітна плата – це винаго-
рода за виконану роботу відповідно до 
встановлених норм праці (норми часу, 
виробітку, обслуговування, посадові 
обов’язки). Вона встановлюється у ви-
гляді тарифних ставок (окладів) і відряд-
них розцінок для робітників та посадових 
окладів для службовців.

Оплата праці (включаючи гонорари) 
працівників, які не перебувають у штаті 
підприємства (за умови, що розрахунки 
проводяться підприємством безпосеред-
ньо з працівниками) за виконання робіт 
згідно з договорами цивільно-правового 
характеру, включаючи договір підряду 
(за винятком фізичних осіб-суб’єктів під-
приємницької діяльності), включається 
до фонду основної заробітної плати (п.п. 
2.1.8 п. 2.1 р. 2 Інструкції зі статистики 
заробітної плати, затвердженої наказом 
Державного комітету статистики України 
від 13 січня 2004 р. за № 5).

Із цим та іншими роз’ясненнями можна 
ознайомитися на офіційному веб-порталі 
Державної фіскальної служби України 
у Загальнодоступному інформаційно-
довідковому ресурсі (дані роз’яснення у 
категорії 132).

Інформаційно-комунікаційний 
сектор

Аби нагадати дітям Правила дорожньо-
го руху, призабуті за літній період, інспек-
тори ДАІ проведуть у перші дні вересня 
уроки з правил безпечної поведінки на 
дорозі та забезпечать чергування побіля 
навчальних закладів.

Окрім того, для підготовки вулично-
дорожньої мережі до нового навчального 
року Державтоінспекція здійснить обсте-
ження ділянок, що прилягають до терито-
рій дошкільних і загальоосвітніх навчаль-
них закладів, і шляхів, якими проходять 

маршрути руху шкільних автобусів.
Керівництво районної Державтоінспек-

ції звертається до водіїв із проханням: 
не забувайте, що поведінка дітей на до-
розі часто є непередбачуваною. Тож слід 
бути особливо уважними до маленьких 
учасників дорожнього руху. Не порушуйте 
Правил, зменшуйте швидкість поблизу пі-
шохідних переходів, будьте пильні й уваж-
ні під час руху біля навчальних закладів. 
Можливо, саме зараз дорогу переходить 
і ваша дитина!

Приділити більше уваги дітям потрібно 

й батькам. Безпека ваших дітей насам-
перед залежить від вас, шановні батьки. 
Не полінуйтеся вкотре нагадати дітям 
основні правила безпечної поведінки на 
дорозі, пройдіть з ними маршрутом від 
будинку до школи, звертаючи увагу на 
особливості дорожнього руху. І, звичайно 
ж, дотримуйтеся Правил самі, адже най-
краще навчання – це ваш особистий при-
клад правильної поведінки.

Ігор ПАСТУХ,
інспектор ВДАІ з ОАТ Чортківського РВ

майор міліції                                                                                         

Чортківська районна державна ад-
міністрація оголошує конкурс для ви-
значення перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального ко-
ристування, що не виходять за межі 
району: 

16-24 Чортків – Заболотівка (Свидо-
ва). Довжина маршруту – 24 км (21км). 
Кількість оборотних рейсів – 5. Дні ви-
конання – 1 ... 7.

16-21 Чортків – Сокиринці. Довжина 
маршруту – 52 км. Кількість оборотних 
рейсів – 2. Дні виконання – 1 ... 7. 

16-3 Чортків – Пробіжна. Довжина 
маршруту – 23 км. Кількість оборотних 
рейсів – 4. Дні виконання – 1 ... 6.

16-32 Чортків – Швайківці. Довжина 
маршруту – 24 км. Кількість оборотних 
рейсів – 4. Дні виконання – 1 ... 7

Для участі у конкурсі автомобільний пе-
ревізник подає на кожний об’єкт конкур-
су окремо заяву за формою, визначеною 
згідно з додатками, і такі документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії 
на право надання послуг із перевезень 
пасажирів (може подаватися в одному 
примірнику, якщо перевізник-претендент 
бере участь у кількох конкурсах, які про-
водяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які 
пропонуються до використання на авто-
бусному маршруті, зі зазначенням мар-
ки, моделі, пасажиромісткості (з відміт-
кою “з місцем водія/без місця водія”), 
VIN-коду транспортного засобу, дер-
жавного номерного знака, року випуску 
транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний 
автобус, який пропонується до викорис-
тання на автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію тран-

спортних засобів або тимчасових реє-
страційних талонів автобусів, що пропо-
нуються до використання на маршруті;

5) копію документа, що підтверджує 
проведення процедури санації (за умови 
проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, при-
стосованих для перевезення осіб із об-
меженими фізичними можливостями, які 
пропонуються для роботи на автобусно-
му маршруті, або письмову інформацію 
про їх відсутність;

7) копію штатного розпису, податко-
вого розрахунку сум доходу, нарахова-
ного (сплаченого) на користь платників 
податку, і сум утриманого з них подат-
ку (форма N 1ДФ) за останні повні два 
квартали;

8) анкету.
Комплектність поданих документів пе-

ревіряє в міру їх надходження організа-
тор.

Ознайомитися з умовами проведення 
конкурсу, отримати документи для участі 
в конкурсі можна у відділі розвитку інф-
раструктури Чортківської районної дер-
жавної адміністрації, каб. 16, у робочі дні 
з 8-ї год. до 17 год. 15 хв.

Документи на конкурс приймаються 
до 19 вересня 2014 року за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, відділ 
розвитку інфраструктури райдержад-
міністрації, каб. 16.

Засідання конкурсного комітету від-
будеться 30 вересня ц.р. о 10-й год. 
за адресою: м. Чортків, вул. Шевчен-
ка, 23, кабінет першого заступника 
голови районної державної адміні-
страції (№ 26).

Довідки за телефоном 
(03552) 2-27-82.

«Увага! Діти на дорозі!»
Із 3 по 9 вересня в Україні триває комплекс профілактичних заходів 

 «Увага! Діти на дорозі!» у зв`язку з тим, щоб аварій, 
під час яких страждають діти, стало якомога менше.

Інформує ОдПІ
Коли доходи за цивільно-правовими 

договорами оподатковуються військовим збором
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Вітання12

+7 ... +25

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
30 серпня

+9 ... +27

НЕДІЛЯ
31 серпня

+9 ... +27

ПОНЕДІЛОК
1 вересня

+12 ... +27

ВІВТОРОК
2 вересня

+13 ... +20

СЕРЕДА
3 вересня

+14 ... +21

чЕТВЕР
4 вересня

+12 ... +18

П`ЯТНИЦЯ
5 вересня

Вітаємо з Днем народження 
дорогого синочка,

якому 1 вересня виповнюється 10 рочків,
василька Пурнака

зі с. Росохач.
Сьогодні День 
  народження у Тебе, 
І ми вітаєм від душі. 
І віримо, що прийде 
              Ангел з неба 
І принесе з собою 
                  три ключі. 
Перший ключик – 
                 від любові, 
Любові до Бога, 
         друзів і батьків.

І вірим ми, що дуже скоро 
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя, 
І хоч воно не кожному дано, 
Та скільки б не було багатства, 
А щастя треба все одно. 
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров`я,
Його найбільше бережи. 
Виростай здоровим, мудрим і слухняним, 
Щоб завжди пишались Твої братик й мама.
Хай промінчик сонця, як Ангелик з неба, 
Прилетить до Тебе й сяде на плече, 
Принесе 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 літа» співає.

З любов̀ ю – мама Оксана, 
братчик ромчик.

Щиросердечно вітаємо з 60-річчям,
яке святкує сьогодні, 29 серпня,

Ганна володимирівна Пандрак.
Найдорожча, найрідніша в світі, 
Сьогодні Вас вітають Ваші діти, 
І чоловік, і внуки, і родина, 
Кохана, люба наша та єдина. 
Хоч срібні нитки заплелися в коси, 
Та Ви для нас є молодою й досі. 
Низький уклін Вам, люба мамо, 
Людської щирості й тепла, 
Земного щастя і добра. 
Щоб не торкалась скронь зими пороша, 
Щоб Ви пройшли через усе життя
Така, як є, привітна і хороша, 
Матусю наша дорога. 
Нехай Ваші добрі натруджені руки 
Любов і тепло нам приносять завжди.
Нехай Господь Вам сили посилає,
Пречиста Діва благодаттю осяває.
Живіть, рідненька, до ста літ на світі,
І будемо ми всі за Вас радіти.

З повагою і найщирішими вітаннями – 
чоловік Ігор, тато 

володимир, син андрій з 
сім`єю, донька надя з сім`єю, 

родини Пандраків, рибачків 
та Борсуків і друзі.

У цей чудовий літній день, 29 серпня, 
святкує 25-річний ювілей

Юрій Михайлович ПОБуринний
зі с. Нагірянка.

На килимі життя, 
 немов чарівна м’ята,
Твоя розквітла 
       ювілейна дата.
Нехай вона повік 
             не одцвітає, 
Щодня у долі щастям 
                 зустрічає. 
Прожитих літ 
не так уже й багато, 
А зичимо прожити 
                             хоч до ста. 
Нехай душа завжди буде крилата, 
Весела, добра, щира і проста.
Нехай Тобі всміхаються 
Кохані очі й серце полум’яне. 
До праці хай притягує наснага, 
А до людей – їх шана і повага. 
Хай будуть поруч віра і надія, 
Як два крила, щоб смуток не розвіяв.
Хай кожний крок життєвої стежини 
Небесний Ангел Твій оберігає, 

А сам Господь щомиті, щохвилини 
На Тебе Ласки Свої посилає.

З любов̀ ю та найщирішими 
вітаннями – кохана дружина, 

батьки та уся родина.

Вітаємо дорогого похресника,
якому 1 вересня виповнюється 10 рочків,

василька Пурнака
зі с. Росохач.

Найдорожчий, 
         найгарніший, 
хлопчику рідненький,
Будь здоровий 
і щасливий, мудрий 
       й веселенький. 
Хай веде Тебе 
            за ручку 
   Матінка Пречиста, 
Щоб в житті 
             Твоя дорога 

                                      була довга й чиста. 
І на ній щоб розквітали барвінкові квіти,
Щоб у радості й любові жити та радіти.
Зичим друзів щирих, вірних! 
Щоб Тобою, Васильку, ми могли гордитись. 
Нехай сонечко до Тебе весело сміється,
Хай у всьому і усюди все Тобі вдається.
Нехай усмішка весела з личка не зникає,
А Господь усі щедроти Тобі посилає.
Хай промінчик сонця, як Ангелик з неба,
Прилетить до Тебе й сяде на плече,
Принесе 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.

З повагою і любов̀ ю – хресна 
мама наталія з сім`єю.

Дорогого сина, чоловіка і батька 
Ярослава теофілійовича дОБрІЯ

вітаємо з 50-річчям,
яке він святкуватиме 1 вересня.

Хай дороги 
 стеляться крилато,
Будуть чисті, 
          рівні, як струна.
Хай добро 
          не оминає хату,
Як не оминає 
                  світ весна.
Хай здоров`я, 
  радість і достаток
Стеляться, немов 

                                        вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято

І Господь дарує сотню літ.
З повагою – мама, тато, 

дружина, сини Олег і володя.

Щиросердечно вітаємо з першим 
причастям і першовереснем

найдорожчу донечку та найкращу онучку
соломійку ОстаПЧук

зі с. Давидківці.
Люба наша, донечко, – 
  наймиліше сонечко,
Ми усі Тебе вітаєм 
  і накращого бажаєм.
Прийняла Ти 
    Святе Причастя,
Відкрила серденько своє,
В любові, радості віднині
Нехай життя 
              пливе Твоє.
Рости нам, рідна, 

                                                   на потіху,
Надії в серці не втрачай,
Учися в школі на “відмінно”
Та вірних друзів завжди май.
Хай Тебе охороняє Мати Пресвята,
А Ангельський хор із Небес співає 

“Многая літа”.

З любов̀ ю – мама, тато, 
бабусі та дідусь.

Найщиріші слова вітань з нагоди 
ювілею шлемо землевпоряднику 

Малочорнокінецької сільської ради 
Оксані Михайлівні антОнЮк.

Спинити час ніхто не в змозі –
І грає ліс, і квітне сад.
На Твоїм сонячнім порозі
З`явилось мудрих п`ятдесят.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі та довгі літа.
З повагою – колектив 

Малочорнокінецької 
сільської ради.

Вітаємо дорогого синочка, любимого 
братика, люблячого онука
віктора володимировича 

сЛуПськОГО
з Чорткова 

із 16-річним Днем народження, 
яке він святкуватиме 30 серпня.

Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум`я цвіло,
То ми б для Тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було!
Всю доброту, яка панує у родині,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкраще все, що є у світі,
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Здоров`я міцного, щастя людського,
Хай Матінка Божа Тебе оберігає,
А Господь із неба долю посилає

На благії та многії літа!
З любов̀ ю – мама, тато, 

сестра Інна, бабуся Леся.

Отця антона ЯвОрськОГО, 
настоятеля церкви 

Андрія первозванного, 
вітаємо з Днем народження, 

який він святкуватиме 1 вересня.
З нагоди Вашого 
   Дня народження
Дозвольте, отче, 
     щиро Вас вітати, 
Сказати Вам слова 
                подяки щирі, 
Бо з Вами ми – 
     і в радості, і в мирі. 
Отож, нехай вітання 
  це, що йде від серця, 

Вам радість в день цей принесе. 
Те, що зробили Ви, навіки не зітреться,
Тож щиру дяку ми складаєм Вам за все,
Благаєм Господа, щоби зіслав Вам ласки,
Щоб ще пораду дали Ви не раз, 
І хочеться слова подяки скласти 
У цей святковий для усіх нас час. 
Усі, хто знає Вас, сьогодні Вас вітають,
А ми даруєм Вам ось ці слова: 
Нехай Господь й Пречиста Вас скріпляють 
На многії щасливії літа!

З повагою, вдячністю 
та християнською любов̀ ю – 

парафіяни с. Пастуше. Щиро вітаємо зі 60-річчям голову 
Великочорнокінецької сільської ради

Михайла Ярославовича Фрайнда.
Спинити час 
    ніхто не взмозі, 
І шумить ліс, 
           і квітне сад. 
На Вашій сонячній 
                    дорозі 
З’явилось цілих 60. 
Ваш ювілей – 
       важлива дата,
Про це і мовити 
              не слід, 

А тільки щиро побажати 
Здоров’я, щастя, многих довгих літ. 
Літа цвіли не просто цвітом, 
А проростали у труді, 
Дорослими вже стали Ваші діти, 
А Ви душею молоді. 
Пливуть літа, мов тихі води, 
І вже настало 60. 
Хоч як прожитих років шкода, 
Та не вернути їх назад. 
Нелегко було – ми це знаєм, 
А зараз всього найкращого бажаєм.
Хай калиновий кущ щедро квітне у дворі, 
Солов’ї хай щебечуть грайливо, 
І щоб сонце сіяло ще довго вгорі, 

І жилося щоб мирно 
                   й щасливо.

З повагою – колектив 
сільської ради.

шановного сільського голову 
Михайла Ярославовича Фрайнда

зі с. Великі Чорнокінці
щиро здоровимо з ювілеєм.

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 вічна нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте, 
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте. 
Хай руки 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, а добра від людей

На многії та щасливії літа!
З повагою – депутати 

та члени виконкому 
великочорнокінецької 

сільської ради.

добра справа

Напередодні відзначення Дня Державного 
Прапора та Дня Незалежності України акти-
вісти Чортківщини провели благодійну акцію 
«Яскравіють барви української символіки». 

Волевиявлення втілили в життя члени РО ВО 

«Свобода» – депутати 
міської та районної 
ради і юне членство 
РО ВО «Батьківщина». 

Згуртованою за-
взятістю кипіла ро-
бота, й ось всього за 
кілька годин, мабуть, 
найбільший міст Чорт-
ківщини, який пере-
тинає розгалуження 
доріг у мікрорайоні 
Синякового, привітно 
зустрічає переїжджих 
жовто-синьою по-
смішкою. Поєдналися 
у сродній праці пред-
ставники різних по-
колінь і політичних 
партій, як два береги 
незалежної приволь-

ної ріки, ймення якої – Україна! 
Тетяна ЛЯКУШ

Фото Оксани СВИСТУН

Барвами України
Заяскрів, усміхаючись жовто-синіми барвами української національної 

символіки, ще один міст у Чорткові. 


