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Виходить з 1939 року

Вітання Передсвятково

Працівникам освіти ДНЗ Чортківського ВПУ 
Дорогі освітяни, від щирого серця вітаємо вас із профе-

сійним святом! Ваша нелегка праця увінчана любовʼю і тер-
пінням, вогником добра, турботи і зичливості! Не залишайте 
той талант, яким наділив вас Господь! Хай на вашому шляху 
кріпиться сила й наснага, людське тепло й доброта, вдяч-
ність учнів та палкий професіоналізм! Міцного здоровʼя, 
щастя, благополуччя, невичерпної наснаги, Божої благодаті! 
Зі святом!

         
 Профспілкова учнівська організація ДНЗ 

Чортківського ВПУ

Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек
У день професійного свята наше суспільство віддає дани-

ну шани подвижникам бібліотечної справи. Саме ви – роз-
порядники долі книг, перші провідники читацького інтересу. 
Свою професію ви вважаєте не просто роботою, а й своєю 
місією на землі, покликанням душі.

Шановні володарі книжок та книжкових полиць, Інтернет-
центрів, шановні працівники та користувачі бібліотек, зі свя-
том вас!

Успіхів вам у вашій благородній просвітянській справі, на-
тхнення і плідних звернень, міцного здоров`я і достатку, віри, 
надії, любові і мудрості у здійсненні благородної місії на ко-
ристь рідної України.

У неділю – День працівників освіти
Шановні освітяни!

Прийміть найсердечніші вітання з нагоди вашого профе-
сійного свята. Нині освітянська родина Чортківщини об`єднує 
педагогів загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закла-
дів, шкільних бібліотекарів, технічних та медичних працівни-
ків, кухарів, тренерів, всіх тих, хто з любов`ю засіває плідні 
врожаї в країні знань. Ви – надзвичайно працелюбні, творчі, 
самобутні, натхненні, а головне – знаючі, компетентні фахів-
ці.

Бажаємо вам міцного здоров`я, життєвої сили, особисто-
го щастя і родинного тепла. Рішучості й оптимізму, завзяття 
та удачі! Нехай найвищою нагородою для вас завжди будуть 
людська шана та повага.

Дорогі освітяни! Шановні колеги!
Наша праця поєднує в собі молодість душі і мудрість 

слова, щоденну нелегку працю і свято перемоги знань. 
Нема для вчителя більшого щастя, ніж успіхи своїх учнів. 
Нехай вони завжди тішать і надихають вас! 

День  Вчителя – свято скромних, але достойних лю-
дей, свято добра, мудрості та любові. Як би не виру-
вали політичні пристрасті в країні, куди б не закидала 
нас доля, є в житті речі, які ніколи не знецінюються, не 

тьмяніють, не забуваються – рідна земля, мамина любов 
і мудре вчення вчительки.

Бажаю вам, дорогі колеги, відчуття повноти і непо-
вторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, на-
тхнення, щастя і мирного неба! Нехай завжди щедрою 
на сходи добра і милосердя буде освітянська нива! 

Щиро і з великою шаною – начальник відділу освіти 
Чортківської РДА Ірина ГУЛЬКА

СПАСИБІ…
З любов̀ ю і повагою до вчителів

Він ніжно дивився на Неї,
Немов на Богиню, Святу.
На руки шорсткі, чернені,
На зморшки глибоко ранені
І бачив у ній – ВЕСНУ…
Ступала Вона повільно,
Нелегким був кожен крок,
І сходив добірним насінням,
І квітнув найкращим зіллям
В житті її кожен урок.
Минуло шкільне навчання,
І скроні вже в сивині.
Чи то не було бажання,
Чи, може, не встиг на зізнання,
Щоб просто сказати Їй,
Як досі пригадує школу,
Її материнську любов
До кожного учня свого –
Великого і малого,
Й безмежне душевне тепло.
«Спасибі…», – нарешті промовив
Через десятки літ.
Й лишень від одного слова –
Величного і простого
До Неї всміхнувся світ.
Як добре, що встиг сказати,
Здавалось, прості слова.
Бо вчителька, наче мати,
Нас буде завжди чекати
Й бажати лише добра.

Тетяна ЯБЛОНЬ, уповноважений 
представник депутатської групи

Народний Рух України 
в Чортківській районній раді

Чортківський район – єдиний в області, де предмет «Основи християнської етики» вивчається 
з першого по одинадцятий клас. А ось у Горішньовигнанському навчально-виховному комплексі пішли 

ще далі, запросивши на викладання цієї важливої для формування свідомості школяра дисципліни духовну 
особу. Сестра Тереза з монастиря Згромадження Сестер Пресвятої Родини має й вищу педагогічну освіту 
(вчитель історії). Зі слів заступника директора Горішньовигнанського НВК Галини Чайківської-Кінь, сестра 

Тереза дорожить кожною хвилиною уроку. Діти із задоволенням сприймають з її уст Боже слово, ведуть себе 
куди стриманіше, задумуються над своїми вчинками, коли перед ними стоїть богопосвячена людина. 

«Це є велика місія – свідчити Христа, – мовить монахиня. – З дітьми працювати непросто, 
але відчуваєш себе від спілкування з ними щасливою, бо робиш те, що тобі до вподоби».

Кожне заняття з основ християнської етики 
у Горішньовигнанському НВК розпочинається з молитви. З молитви за мир, за Україну.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Кожен урок – з молитви

У неділю 4 жовтня, у с. Шманьківці відбудеться 
перший етап обласного фестивалю мистецтв 
української, національної, патріотичної пісні «Червона 
калина», приурочений 134-й  річниці з Дня народження 
Степана Чарнецького, а також Покрові Пресвятої 
Богородиці, Дню українського козацтва та 73-й річниці 
створення УПА. 

У програмі фестивалю:
– о 15-й год. – духовний хорал біля пам’ятника автору стрі-

лецького гімну «Ой у лузі червона калина» С.Чарнецького;
– о 16-й год. – відкриття фестивалю, виступи колективів 

навчальних закладів, кращих колективів області та Чорт-
ківщини.

Дітей порадують веселі атракціони.

Другий етап обласного фестивалю мистецтв укра-
їнської, національної, патріотичної пісні «Червона ка-
лина» відбудеться 14 жовтня. 

У програмі:
– о 15-й год. – молебень за вояків УПА та захисників України;
– о 16-й год. – у Чортківському замку відбудеться уро-

чисте відкриття другого етапу обласного фестивалю 
мистецтв української, національної, патріотичної пісні 
«Червона калина». У фестивалі візьмуть участь кращі ко-
лективи області та сусідніх районів, навчальні заклади м. 
Чорткова, народно-аматорські колективи, солісти-вока-
лісти, молодіжно-хореографічні колективи, вокально-ін-
струментальні гурти Чортківщини. 

(До участі у фестивалі також запрошуються колективи 
області та народні умільці. Звертатись за номерами те-
лефонів: 2-13-98 та 2-16-05).

Упродовж святкування в замку працюватимуть 
заклади харчування, містечко народних умільців та 
веселі атракціони.  

Організатори фестивалю



2 жовтня. Тривалість дня – 11.363. Схід – 6.59. Захід – 18.35. Іменини святкують Ігор, Зосим

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2750 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
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На часі2

Із засідання колегії райдержадміністрації

Юстиція інформує

Варто знати Розпорядження голови районної ради

Оголошення

До уваги внутрішньо 
переселених осіб!

    
У рамках реалізації проекту «Юридична підтримка ви-

мушено переселених осіб та постраждалому від конфлікту 
населенню в Україні», за підтримки Данської ради у справах 
біженців (DRS) безоплатне консультування в громадській 

приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у 
місті Тернопіль та виїзди в райони області у місця проживан-
ня зазначеної категорії осіб здійснює юрист Петро Володи-
мирович Люпа, моб. тел. 067-929-50-04.

    Адреса знаходження громадської приймальні: 46000 
м. Тернопіль, вул. Живова, 11, оф. 903, тел. 25-28-60. 

Ел. пошта: os_personal@mail.ru, kushneryk@ukr.net.

Сьогодні ми живемо у соціальній, правовій державі 
відповідно до статті 1 Конституції України. Однією 

з головних ознак соціальної, правової держави є 
наявність розвинутого громадянського суспільства, 
якому притаманний високий рівень правосвідомості. 

Саме від рівня правосвідомості в тій чи іншій мірі 
залежить, наскільки ефективно громадяни країни будуть 

використовувати законодавство при врегулюванні 
трудових спорів.

На сьогодні в Україні створена необхідна законодавча база, 
що передбачає механізм вирішення таких спорів, правовий ста-
тус органів, які приймають по них відповідні рішення, та осіб, що 
беруть в них участь. На жаль, в Україні не кожна людина володіє 
достатнім обсягом правових знань, щоб вміло обрати для себе 
оптимальний варіант поведінки в межах норм права, оцінити 
предмет та характер спору, визначити, до компетенції якого орга-
ну входить розгляд розбіжностей.

У відносинах між роботодавцями та працівниками нерідко ви-
никають розбіжності, трудові конфлікти, які призводять до заго-
стрення стану соціально-трудових відносин з питань невиконан-
ня вимог законодавства про працю, а саме:

– з недотримання норм оплати праці, ненадання компенсацій 
і пільг;

– з регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і від-
починку;

– недотримання гарантій щодо зайнятості, умов охорони праці;
– з питань укладення та невиконання положень колективних 

договорів та угод;
– з недотримання гарантій діяльності профспілкових чи інших 

представницьких організацій працівників.
При порушенні роботодавцем прав працівників, останні не за-

вжди володіють інформацією, куди звертатись за поновленням 
передбачених законодавством прав з вищевказаних питань. 
Люди уникають відкритої конфронтації з роботодавцями, бояться 
втратити робоче місце або переконані у відсутності дієвих право-
вих механізмів впливу на роботодавців.

Кваліфіковану допомогу в таких випадках надасть Національ-
на служба посередництва і примирення (НСПП). Працівники від-
ділення НСПП у Тернопільській області розглядають індивідуаль-
ні і колективні заяви та звернення, перевіряють викладені факти і 
в разі підтвердження працюють з керівниками підприємств, уста-
нов та організацій, підключають до сприяння у вирішенні вказа-
них проблем державні органи виконавчої влади, місцевого само-
врядування, контролюючі та правоохоронні органи області.

У разі виникнення колективного трудового спору НСПП сприяє 
його вирішенню відповідно до Закону України «Про порядок ви-
рішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

Також слід розуміти, що колективний трудовий спір – це не спір 
у суді. Це переговорний процес, де сторони можуть домовитися, 
піти назустріч один одному, щоб вирішити головну вимогу – усу-
нути порушення законодавства про працю та забезпечити ста-
більність стану соціально-трудових відносин. У нашій компетенції 
допомогти працівникам і роботодавцю дійти певного компромісу 
та забезпечити сторонам можливість переговорного процесу, 
роз’яснити норми закону, допомогти сторонам почути і зрозуміти 
один одного. 

За консультаціями з даних питань громадяни можуть 
завертатись до відділення НСПП в Тернопільській області 
(м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, тел./факс: 23-59-22). 

Начальник відділення НСПП – Шершньова Наталія Миро-
нівна 

Заступник начальника відділення НСПП – завідувач сек-
тора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування 
– Корнят Віталій Михайлович 

Графік роботи відділення НСПП в Тернопільській області:
пн – чт                             з   9-ї до 18-ї год.
пт                                     з   9-ї до 17-ї год.

Правова обізнаність 
трудового колективу 

щодо захисту своїх прав

Щонайперше слово мала начальник відділу культури, 
туризму, національностей та релігій РДА Г.Чайківська, 
котра зазначила, що на території цих рад підтримуються 
та розвиваються народні традиції та мистецтво через ді-
яльність клубних і бібліотечних закладів: проводяться ма-
сові заходи та урочистості до державних свят, тематичні 
вечори, виставки, вечори відпочинку для молоді. Чимало 
зроблено у матеріально-технічному плані. У Білій повністю 
замінено вікна на металопластикові, зроблено ремонт сан-
вузла. Проведено ремонт і газифіковано будинок культури 
у Горішній Вигнанці. Білівський сільський голова В.Шматько 
у продовження сказаного зазначив, що кошти – коштами, 
проте головне у культурі люди. Так, нещодавно вдалося 
віднайти талановитого керівника танцювального колекти-
ву – і сьогодні понад 60 юних білівчан займаються в тан-
цювальному гуртку. Крім цього, при СБК діють 5 гуртків 
художньої самодіяльності: аматорський хор, фольклорний 
ансамбль, дитячий танцювальний гурток, народні музики, 
драматичний гурток, а також любительське об’єднання 
«Клуб вишивання». І якщо раніше часто доводилося запро-
шувати на заходи самодіяльних виконавців зі сторони, то 
сьогодні Біла повністю обходиться власними силами. По-
при те, наголосив він, з кожним роком через зменшення 
фінансування дедалі важче утримувати заклади культури 
на селі. 

У Горішній Вигнанці та Переходах, зі слів сільського голо-
ви Б.Гевка, поблизу осередків культури обладнали дитячі 
майданчики, однак в останньому власником споруди є спо-
живче товариство, тож необхідно вирішити питання з його 
купівлею. 

Вірним шляхом пішли у Чортківському районі, коли свого 
часу залишили на балансі сільських рад заклади культури, 
переконані і заступник голови райради Л.Хруставка, і на-
чальник райфінуправління Г.Ізвєкова, адже дана галузь у 
сільських голів у пріоритеті, і керівники агропромислових 
підприємств чимало допомагають. В інших районах облас-
ті, опинившись виключно на бюджетному утриманні, фінан-
сова ситуація у культурі куди складніша.

Про розвиток фізичної культури та спорту в районі до-
повідав начальник відділу у справах молоді та спорту РДА 
О.Галущак.

 – Сьогодні в районі функціонує 2 стадіони, 51 спортив-
ний майданчик, 37 спортивних залів, 22 приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих занять, 31 футбольне поле, – по-
відав О.Галущак.  – Однак через відсутність джерел фінан-
сування ця складна система спортивних споруд практично 
занепадає і не задовольняє потреби розвитку масового 
спорту та спорту вищих досягнень. Попри те, Чортківщи-
на має чим похвалитися, маємо й доморощеного чемпіона 
Європи.

Присутні член колегії В.Вислоцький і заступник голови 
райради Л.Хруставка били тривогу з приводу занедбаного 
стану головної спортивної споруди району – центрально-
го стадіону, який, зі слів першого, є найгіршим в області. 
Кілька років тому на його відновлення спрямували з рай-
бюджету сотні тисяч гривень, а ремонт так і не довели до 
кінця, поступово починає приходити у негодність й вже 
зроблене. Білівський сільський голова В.Шматько підняв 
проблему відсутності по селах посад спортінструкторів. 
Немає на кого покласти відповідальність як за збереження 
спортспоруд, так і розвиток спорту. Доцільною була думка 
вивчити можливість залучення у позаурочний час до цієї 
справи учителів фізвиховання.

Підбиваючи підсумки розгляду даної проблематики, го-
лова РДА М.Сташків підкреслив, що відношення до спорту 
за час незалежної України значно погіршилося і його треба 
міняти. Батьки шукають будь-який привід для звільнення 
своїх дітей від уроків фізкультури і ми сьогодні пожинаємо 
гіркі плоди – бракує здорових хлопців, які б могли захис-
тити Україну від агресора. Щодо центральної спортивної 
споруди, ним було запропоновано включити її у програму 
фінансування з фонду регіонального розвитку, оскільки 
місцевим бюджетом її не потягнеш.   

На завершення розглянули важливе питання медичної 
галузі щодо проведення реабілітації дітей-інвалідів в нашо-
му районі, з якого доповідала заступник головного лікаря  
Центру надання первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги С.Грабовецька. На жаль, зазначила виступаюча, 
кількість дітей-інвалідів у нашому районі зростає. Перш за 
все даються взнаки наслідки чорнобильської катастрофи. 
Головні причини інвалідизації дітей – вроджена патологія, 
захворювання центральної нервової системи і розлади 
психіки. Статистика невтішна: на сьогодні ми маємо 343 ді-
тей-інвалідів, з них 176 – у місті. Ці діти потребують реабілі-
тації, яка у надзвичайно складному становищі.

Заступник голови райради Л.Хруставка в обговоренні 
цього важливого питання зазначив, що цьогоріч уперше за 
роки незалежності влада кинула важкохворих дітей напри-
зволяще, не виділивши кошти з держбюджету на їх лікуван-
ня. Уже жовтень на носі, а Міністерство охорони здоров`я 
досі не провело тендери на закупівлю лікарських препара-
тів. За рахунок коштів з районного бюджету вдалося допо-
могти лише трьом важкохворим діткам, а що ж решта?

Заслухавши та обговоривши інформацію порядку ден-
ного з врахуванням пропозицій і доповнень, колегією ра-
йонної державної адміністрації прийнято відповідні розпо-
рядження голови РДА.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

На порядку денному – культура, фізкультура 
і медицина

Про стан виконання делегованих повноважень у галузі культури виконавчими комітетами Білівської та 
Горішньовигнанської сільських рад; про стан виконавської дисципліни, контролю та організації виконання 

структурними підрозділами райдержадміністрації завдань, визначених актами та дорученнями Президента 
України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови обласної державної адміністрації 
та власних рішень; про розвиток фізичної культури та спорту в Чортківському районі; про проведення 

реабілітації дітей-інвалідів у районі. Ці чотири питання стояли на порядку денному чергового засідання колегії 
райдержадміністрації, яке відбулося у малій залі засідань райради 24 вересня під головуванням керівника району 

М.Сташківа. На окремих із них хотілося б зупинитися більш детальніше. 

Про скликання сорокової сесії
Чортківської районної ради VІ скликання

1. Відповідно до пункту 9 статті 46, частини 1 пункту 6 
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» скликати сорокову сесію Чортківської районної 
ради VІ скликання 9 жовтня 2015 року о 10-й годині в залі 
засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:    
2.1. Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік.
2.2. Про затвердження розпоряджень голови районної 

ради.
2.3. Про затвердження технічної документації по норма-

тивно грошовій оцінці земельної ділянки, що надається в 
оренду, терміном на 10 років ПАП «Дзвін», яка знаходиться 
за межами населеного пункту на території Білобожницької 

сільської ради Чортківського району Тернопільської області.        
2.4. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, голову та заступників голови районної дер-
жавної адміністрації, керівників управлінь та відділів рай-
держадміністрації, міського, селищного та сільських голів, 
керівників підприємств, установ та організацій (за списком), 
керівників політичних партій та громадських організацій, 
представників засобів масової інформації.

 30  вересня  2015 р.                                                                 № 38

Заступник голови 
районної ради                                                                        Л.ХРУСТАВКА  

Наказом Чортківського міськрайонного управління юстиції   
у Тернопільській області від 30 вересня  2015 року за № 43/8 
зареєстрована Чортківська районна партійна організація по-
літичної партії «НАШ КРАЙ».
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3 жовтня. Тривалість дня – 11.33. Схід – 7.00. Захід – 18.33. Іменини святкують Євстахія, Михайло

Почесна місія

Минулого вівторка у велелюдній лекційній 
залі навчального закладу, де завше панує 
миролюбна аура, студентство та працівники 
коледжу щиро приймали шанованих гостей: 
представників командування 44-ї артилерій-
ської бригади, яка дислокується в м. Терно-
полі – полковника Володимира Затурського 
та майора Андрія Бойка. Слід сказати, того 
дня військовики завітали до медичного коле-
джу з приємною місією. 

Володимир Затурський першочергово ви-
разив вдячність керманичу даного навчаль-
ного закладу та всьому колективу за добро-
чинність. Відзначив і те, що лише завдяки 
вагомій підтримці нашого народу українська 
армія починає стрімко відновлюватися, 
зміцнюватися, чим і доводить свою спро-
можність захищати рідну державу на сході 
України. 

«44-та бригада, – закцентував пан пол-
ковник, –  зараз виконує цю місію на всьо-
му рубежі Донецької області, всі підрозділи 
бригади виконують бойові завдання». 

Користуючись нагодою, старший офіцер 

вручив Любомирові Білику подяку від усього 
особового складу 44-ї бригади та нагрудну 
відзнаку (слід зазначити, такою відзнакою 
нагороджуються кращі з кращих військовики 
– учасники бойових дій).

Майор Андрій Бойко зазначив: «44-та ар-
тилерійська бригада створена фактично, 
як-то кажуть, з нуля. В 2013 році вона була 
розформована, проте 2014-го на Яворів-
ському полігоні, де відбувалося формуван-
ня бригад, – відновлена. На сьогодні ще 
жоден підрозділ нашої бригади не пройшов 
ротацію, тобто всі підготовлені військовики 
44-ї знаходяться на сході України, оскільки 
спеціалісти-артилеристи вкрай необхідні на 
часі в зоні бойових дій. Будучи там, знаючи, 
що є велика проблема з технікою, відрадно 
зазначити – автівки, придбані вашими зу-
силлями, нам стануть в неабиякій нагоді; за 
допомогою них ми виконаємо багато постав-
лених завдань». 

У свою чергу голова райдержадміністра-
ції Михайло Сташків зауважив те, що саме 
Чортківський район узяв, так би мовити, під 

волонтерську опіку 44-ту артилерійську бри-
гаду. І першим щодо підшефної допомоги 
відгукнувся власне Любомир Степанович. 
Очільник району зазначив, що жодна ав-
тівка, відремонтована на потреби військо-
виків, не відправляється, як-то сказати, по-
рожньою. Так і цього разу – до її заповнення 
знову ж таки долучилися аграрії (зокрема, 
Василь Градовий та Василь Вислоцький) на-
шого краю. Бійцям були відправлені цукор, 
мука, крупи, різні овочі. 

Любомир Білик засвідчив: «Отримана по-
дяка та нагорода – це відзнака всього ко-
лективу коледжу, бо кожен крок і кожна дія 
творилася й твориться лише з доброї волі 
кожного, причетного до нашого навчального 
закладу, зокрема».

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Подяка не забарилася
Нещодавно Чортківським державним медичним коледжем, очолюваним 

шанованим керівником – канд. мед. наук, заслуженим лікарем України Любомиром 
Біликом, було направлено два (справно відремонтованих і бездоганно 

налагоджених) автомобілі – вантажний і пасажирський – у зону бойових дій на сході 
України для потреб наших воїнів-захисників. І ось за таку значиму допомогу подяка 

від військовиків не забарилася.

Олег Барна в с. Новтошківське зустрівся з 
бійцями з Тернопільщини, які несуть службу 
в цьому регіоні та захищають місцеве насе-
лення від російського агресора.

«Народ повинен бачити, що влада вищого 
рівня йде на зустріч до нього, навіть в такі 
небезпечні райони в зоні АТО. Народний де-
путат має бути взірцем для простого народу 
у всьому. Взірцем честі, порядності, гідності, 
і в тому числі взірцем того, щоб не боятися 
прийти туди, де є біда. Тоді буде довіра і по-
рядок», – сказав депутат.

У с. Новотошківське О.Барна відвідав міс-
цеву школу, яка відбудовується після попа-
дання кількох снарядів, зустрівся зі своїми 
колегами-педагогами, наголосивши на вихо-
ванні громадянської та патріотичної позиції 
підростаючого покоління, недопущення про-
явів сепаратизму в шкільному віці.

«Нас єднає віра, традиції, мова й земля. 
Дякую Путіну, що нас об’єднав, я радий, що 
зараз в цій біді ми разом повертаємося до 
нашого українського коріння. Спільними зу-
силлями педагогічного колективу, військової 
адміністрації та учнів відбудовується школа, 
відновлюються традиції та усвідомлення не-
обхідності національного стержня, що єднає 

нас всіх. Як приклад – оце панно, яке нама-
лювали самі учні школи», – зазначив народ-
ний депутат Олег Барна.

«Ми зобов’язані і будемо вас захищати, 
щоб передбачати кошти на відновлення інф-
раструктури, бюджетних установ, будинків. 
Родини повинні повертатися назад у свої до-
мівки і знати, що про них турбується вся Укра-
їна. Але при цьому повинні пам’ятати про свій 
громадянський обов’язок – при будь-якому 
прояві сепаратизму щоб не ховалися як щурі 
по дірах, а жорстко проявляли громадянську 
позицію. Якихось кілька покидьків зробили пе-
реворот в Донецьку чи Луганську тільки тому, 
що решта тисячі людей просто спостерігали із 
вікон, що з того вийде. Тепер маємо результат 
цієї байдужості», – наголосив Олег Барна.

Прес-служба фракції БПП 
у Верховній Раді

*    *    *
Повернувся днями з-під Луганська. Хочу 

подякувати своєму  помічнику Олександру 
Степовому, котрий разом зі мною проїхав 
1300 км, переганяючи другий автомобіль (за 

кермом першого був я). Відвідали хлопців 
44-ї Тернопільської артбригади, говорив із 
командирами батальйонів, бійцями, пере-
дали домашні закрутки, які зібрали діти Бі-
лобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів. Яблука 
передав підприємець Б.Морозко з Борщева. 
Харчування в бійців гарне, сам їв. Але за до-
машніми закрутками вони таки скучили. Пе-

редали їм автомобіль «Фольксваген-Пасат», 
який організував директор Чортківського мед-
коледжу Л.Білик. Нашим землякам з батальйо-
ну «Луганськ 1» передали БМВ, яке організу-
вав Р.Гелюх. На додачу продукти в машині, що 
надав підприємець з Чорткова В.Вислоцький 
(частину дали і в 44-ту бригаду). 

Значну допомогу в організації цієї поїзд-
ки надали директор Чортківського лісгоспу  
В.Фреяк, заступник директора спиртозаводу 
Р.Герега та мій помічник по Чортківському 
району І.Красовський. Дорогою на всіх блок-

постах давали хлопцям домашні гостинці. 
Вночі 25 вересня о 3-й год. ночі чуть не за-
їхали в зону розмежування – неправильну до-
рогу вказали на автозаправці. Але виручили 
місцеві таксисти із Артемівська, куди ми по-
вернулися. 

Наступного дня відвідав с. Новотошків-
ське, яке було розбомблене. Дивилися на 

відбудову школи, зустрілися з місцевими 
людьми, дорікнув їм про страшні наслід-
ки їх байдужості на початках до проросій-
ських сепаратистів. На жаль, зі мною були 
лише 2 депутати: Ю.Гарбуз з моєї фракції та 
К.Матейченко з Народного Фронту. Решта 
залишилася в Сєвєродонецьку на зустрічі зі 
студентами. 

Наступного дня було засідання комітету з 
питання протидії контрабанді. Свої пропози-
ції я також подав.

              Народний депутат Олег БАРНА

Трибуна депутата

Олег Барна: «Нас єднають віра, традиції, мова й земля»
Народний депутат Олег Барна разом із депутатами з Комітету запобігання й протидії корупції Верховної Ради Юрієм Гарбузом 

та Костянтином Матейченком, журналістами та представниками місцевої влади відвідали зону логістичного центру в с. Новотошківське 
(36 км від Сєвєродонецька Луганської області). 

На сьогодні це розбомблений населений пункт, розміщений близько 500 метрів від лінії розмежування. 
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Соціум4

Літературні новини

Це автори з Чорткова і району: Раїса Об-
шарська, Михайло Кіт, Олесь Гопанчук, Галина 
Грицьків, Наталя Мацелюх та інші, учасники 
обласного літоб’єднання при НСПУ, творці по-
етичного слова з інших поетичних спільнот, як 
вже неодноразові гості Інна Гаврилюк, Орест 
Чоловічок, Микола Базів, Михайло Тарабій та 
інші, так і дебютанти у Чорткові: Люба Малець-
ка, Зіновій Кіпибіда, Володимир Бойко. Руїни 
давніх стін і мурів створювали специфічну ат-
мосферу для поетичного сприйняття. Як часи 
розкошів і лихоліття, які пережив замок, так і 
склад і долі часників різнилися строкатістю. Її й 
відобразили автори у своїх творах, наповнених 
задумою теплої осені, смутком передчуття опа-
лого листя, ностальгією за теплим промінням і 
жартівливістю грайливого вітру. 

Окрім поезій ведучий історик і поет Ярослав 
Дзісяк озвучив військові та літературні дати 
місяця вересня. Звісно, не оминули й тему ро-
сійсько-української війни та тіньових сторін так 
званого АТО, річницю трагедії Іловайського кот-
ла та відсутності покарання винних. Наприкінці 
відбулася лотерея – найменший учасник зі-
брання, першокласник Дмитрик, серйозно див-
лячись у небо, витягував іменні фанти авторів 
із призами – блокнотами та кавовими напоями 
у «Пана Чартковського». Усі понесли добрий 

пакунок теплих вражень. А дехто й подаровані 
і підписані авторами книги. За сприяння в орга-
нізації заходу висловлюємо подяку директору 
замку Чортківської філії НЗ «Замки Тернопіл-
ля» Володимиру Грицику.

Ярослав ДЗІСЯК, 
організатор зустрічі

Фото Володимира ШЕРСТІЯ

Коли бібліотека тільки відкрилася, її книж-
ковий фонд нараховував 700 примірників 
книг. Основу становили книги, подаровані бі-
бліотеками із Одеси та закуплені у книготор-
зі. Два працівники книгозбірні обслуговували 
300 читачів. Першою завідуючою бібліотеки 
була Богуслава Мартинюк. У липні 1949 року 
бібліотеку переведено до с. Ягільниця, де 
вона перебувала до січня 1964 року. Відтак 
знову переселилася до Чорткова і тимчасово 
розмістилася у приміщенні райвійськкомату. 
1966 року перебралася до нового приміщен-
ня по вул. А.Горбачевського, 4. Районна бі-
бліотека стає методичним центром у надан-
ні допомоги книгозбірням району. На той час 
її очолювала Олена Дмитрук.

Так, крок за кроком, центральна книго-
збірня району розширяла свої повноважен-
ня. А в січні 1979 року було розпочато цен-
тралізацію державних масових бібліотек 
з єдиним книжковим фондом, штатом, цен-
тралізовано-господарським керівництвом. 
Тож наша бібліотека дістала назву централі-
зованої і очолив її А.Стельмащук. Наступних 
років колективом кермували Ірина Бевза та 
Віра Бардецька. Завдяки централізації зріс 
книжковий фонд і чисельність штату, від-
крилися нові відділи. Тому попереднє примі-

щення виявилося затісним. Рішенням райви-
конкому від 26 липня 1986 року центральну 
бібліотеку було переведено до приміщення з 
кращими умовами по вул. Зеленій, 1, де вона 
функціонує й досі.

Нині у фонді книгозбірні нараховується по-
над 29 тис. примірників книг та понад 30 назв 
газет і журналів. Бібліотека нинішня значно 
відрізняється від своїх попередниць і має 
розгорнуту структуру. Тут функціонують три 
спеціалізованих відділи. У штаті трудяться 
14 висококваліфікованих спеціалістів. 

Щоб забезпечити повноцінну діяльність 
книгозбірні, окрім бібліотекарів у виборі не-
обхідних чи улюблених книг читачів допома-
гають систематичний та абетковий каталоги, 
краєзнавча картотека і систематична карто-
тека статей. Новітнім каналом доступу до 
різноманітних бібліотечних послуг та елек-
тронних ресурсів став веб-сайт бібліотеки, 
який дає можливість читачу ознайомитися з 
новинами культурного життя книгозбірні та 
краю, переглянути віртуальні виставки літе-
ратури. Віддзеркалює діяльність централь-
ної книгозбірні і блог «Мистецька палітра 
Чортківщини», започаткований у 2009 році. 
На блозі висвітлюються мистецькі та куль-
турні події краю. 

Завдання нести пропаганду книги вбачає 
у тісній співпраці з районною організацією 
Всеукраїнського товариства ім. Т.Шевченка 
«Просвіта», міськрайонним відділом юсти-
ції, районним центром зайнятості, відділом 
у справах сім’ї та молоді райдержадміні-
страції, громадськими організаціями та з 
навчальними закладами району. Від такої 
співпраці пожвавилася робота літературної 
студії «Сонячне гроно», літературно-мис-
тецької вітальні «Елегія», районного центру 
правового просвітництва та правознавчого 
клубу «Феміда», екологічного клубу-лекто-
рію «Ковчег». Спільно із вище переліченими 
організаціями, установами бібліотека до-
лучається до участі в міських та районних 
імпрезах з нагоди національних, духовних і 
державних свят.

Рівень методично-бібліографічної діяль-
ності бібліотеки можна простежити, озна-
йомившись з інформаційними бюлетенями 
«Публічні бібліотеки Чортківщини» та «Бі-
бліотечний калейдоскоп», започаткованими 
2003 року.

Як методичний центр з питань інфор-
маційного забезпечення громади району, 
центральна бібліотека дбає про розвиток 
бібліотек-філіалів району, надання їм мето-
дичної допомоги, підняття до сучасного рів-
ня. Наша бібліотека неодноразово ставала 
базою проведення обласних семінарів, а в 
2005 році – Всеукраїнського семінару про-
ект «LEAP: підвищення ролі бібліотек у житті 
місцевої громади». Позитивну роль у покра-
щенні стану бібліотек району та вирішенні 
проблемних питань відіграли громадські 
слухання «Сучасна бібліотека: якою ми її ба-
чимо», що проходили впродовж 2013 року й 
були зініційовані Тернопільським обласним 
відділенням бібліотечної асоціації та підтри-
мані департаментом культури, релігій та на-
ціональностей Тернопільської ОДА. 

Вдалою виявилась співпраця з Радою 
Міжнародних наукових досліджень та обмі-
нів (IREX) за програмою «Глобальні бібліо-
теки «Бібліоміст-Україна», меценатом якої 
виступив фонд Білла та Мелінди Гейтс. За 
5 років роботи за програмою публічні бібліо-
теки району отримали 42 комп’ютери, з яких 
в сільських бібліотеках знаходяться 28. До 
послуг користувачів 10 безкоштовних інтер-
нет-центрів, за програмою – 9, в тому числі 
8 у сільських бібліотеках. Ось уже 12-й рік 
центральна бібліотека отримує вагому під-
тримку від відділу преси, освіти та культу-
ри Посольства США в Україні. Реалізовано 
проект: «LIAP: інтернет для читачів публіч-
них бібліотек» (з 2003 року і до сьогодні), за-
безпечення безкоштовного Wi-fi доступу до 

інтернету (2010 рік). Загальна сума коштів, 
отримана від грантової діяльності, стано-
вить понад 300 000 грн. 

Узагалі приємно, що багато людей і в 
Україні, і за морями-океанами не розгуби-
ли великої любові до батьківщини, нагаду-
ють про себе добрими справами. Скажімо, 
Дмитро Штогрин – професор Іллінойського 
університету, родом зі Звиняча, подарував 
центральній бібліотеці понад 20 примірни-
ків книг. Наш земляк, поет і прозаїк родом з 
Базара, що проживає у Нью-Йорку, Василь 
Махно подарував центральній бібліоте-
ці понад 10 примірників книг та комп’ютер.  
Свої твори щиро направляють до цен-
тральної книгозбірні Т.Зарівна, Є.Баран, 
Р.Обшарська, В.Погорецький, Я.Дзісяк, дру-
жина А.Гарматюка Н.Гарматюк та інші. Біблі-
отечні працівники й читачі щиро вдячні всім 
доброчинцям. 

Чортківська центральна бібліотека – це не 
лише фонди, користувачі та новітні техноло-
гії, а й потужний високопрофесійний колек-
тив однодумців, що перебуває в постійному 
творчому пошуку та розвитку. В різні роки тут 
працювали люди, для яких бібліотека була 
рідною домівкою, про благополуччя якої 
вони турбувалися та віддавали їй свої зна-
ння й енергію. Серед ветеранів не можна не 
згадати Стельмащука А.Т., Задорожну М.П, 
Пенкальську О.Т., Моткалюк М.Т., Лакус В.В., 
Підгородецьку Г.Т. – їх вже немає з нами.

Покоління сучасних фахівців – це коман-
да в розквіті творчих сил, яка завжди готова 
до нових пошуків, ініціатив та починань, за-
лучення грантових коштів. Це О.М.Гаврилюк, 
Н.В.Лугова, Л.М.Гуменюк, О.О.Рончковська, 
О.І.Рибух, Г.Б.Куфель, Ю.З.Пролубнікова, 
Т.Ю.Сулима, О.В.Кондратенкова, Н.Є.Гриців, 
О.Є.Наконечна, М.П.Нагаєвська, А.В.Сквор-
цова, О.М.Яхницька. Завдяки роботі кожної, 
неординарності підходів, послідовності у 
здійсненні задуманого, надзвичайній від-
даності справі бібліотека зростала, зміню-
вала своє обличчя. Своїми досягнення-
ми ми завдячуємо колишнім наставникам 
О.О.Зеленій, І.М.Бевзі та М.О.Бонь.

Тож, крокуючи в ногу з часом, Чортківська 
центральна бібліотека, як головна публічна 
книгозбірня району, є безумовним лідером у 
наданні бібліотечних інформаційних послуг 
користувачам регіону та відповідає вимогам 
часу і громади. 

Оксана КОЛІВОШКО, 
директор Чортківської РК ЦБС

У середу, 30 вересня, з нагоди відзна-
чення 70-літнього ювілею книгозбірні 
у рамках Веукраїнського дня бібліотек 
відбулися святкові урочистості. Репор-
таж – в наступному номері газети.

Зібрання поетичне у замку Чортківському

В епілог бабиного літа у третю неділю вересневу, із благословенням поета-
священика о. Василя Погорецького розпочалася однойменна творча зустріч. 
Попередньо умовний літературний герой «Гонихмарник» втихомирив дощ, 

і чортківчани та гості з інших районів Тернопільщини та Хмельниччини завітали 
на подвір’я нашого замку. 

Ювілей

Чортківській центральній бібліотеці – 70!
Біографія Чортківської центральної бібліотеки започаткувалася невдовзі після закінчення Другої світової війни, 1945 року. 
Відкриття центральної книгозбірні в районі внесло досить помітний слід у розвиток культури та освіти Чортківщини. 
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Вшанування Із прес-конференції

Саме з такою метою два тижні тому 
завізитував до Чорткова директор Карітасу 

та відповідповідальний волонтерської асоціації  
«Аввеліно для світу» Доменіко Лімонджелло.

У катедральному соборі Верх. Апп. Петра і 
Павла 

м. Чортків відбулася прес-конференція.

– Пане Доменіко, погодьтеся, для організацій 
формацій «солідарності та любові», мабуть, фун-
даментом все-таки стане молодь… 

– Саме про це ми говорили при зустрічах у навчаль-
них закладах Чорткова. Надіємося, що власне молодь 
зміцнить і розширить діяльність волонтерства. Маємо 
приклад на Заході: вже роками волонтерство діє завдя-
ки посильній праці саме молодих людей і має великий 
зріст. До прикладу, за останніми державними статистич-
ними даними: лише в Італії на часі є постійно активні 4,5 
млн. волонтерів. А разом волонтерство – величезна по-
тенційна сила в усьому світі, сила, яка не народжується 
від інституції, не від держави, а «знизу» – від цивілізова-
ного суспільства. В Західній Європі, і це факт, діти еліти 
соціальної вже навіть мають звичку власне вписати в 
формаційний шлях молоді великий період волонтаріа-
ту. Ось, до прикладу, принцип англійського принца Ві-
льяма (майбутнього короля Англії) та його брата: після 
завершення навчання вони направляються на 6 місяців 
на волонтаріат у нерозвинені країни Африки, Південної 
Америки. Принц Вільям прибирав у туалетах, готував 
їжу, працював у саду, міняв малюкам пелюшки. І це 
не було пропагандою, це – принцип англійський. Вони 
переконані своїми навчителями в тому, що наявність 
такого періоду волонтерства в солідарності зробить їх 
не тільки кращими особами, а й одного дня встановить 
кращим королем, який зможе запізнатися з правдиви-
ми потребами простих людей, зрозуміти їхнє реальне 
життя. Ще приклад, який, до речі, загубився десь у істо-
рії: Президент США Барак Обама, коли перший раз був 
обраний, мав поїхати у Вашингтон складати присягу, та 
перед тим сказав: «До Вашингтона я маю їхати завтра, 
а сьогодні – в Чикаго, в центр свого волонтерства, де 
повинен добілити кімнату, аж потім – у Вашингтон; бо 
несправедливо залишати незавершену роботу»… Слід 
сказати, його родина усе своє життя займається волон-
терством. У їхньому політичному статусі власне й на-
родилося таке волонтерство. Він став популярним саме 
завдяки соціальній активності на периферії Чикаго між 
простими робітниками, безробітними та забутими сус-
пільством дітьми. Коли він і його дружина Мішель ста-
ли адвокатами, то почали захищати права бідних. Вся 
успішність комунікативна, авторитет Обами залежав від 
ставлення до простолюдів і контакту з ними, саме – з 
досвіду життя. Сучасній молоді ми даємо можливість 
розпочати нову історію, яка зміцнить і розвиватиме 
культуру вкраїнської нації, що розпочнеться власне з іс-
торії солідарності волонтерства; навчимо діяти в різних 
ситуаціях; зараз всі зусилля скеровуємо на молодь. За 
допомогою інформаційного простору ми донесемо до 
небайдужих пропозиції комунікації. Рука помочі ЗМІ з 
професійного боку дуже цінна. Висловлю свої почуван-
ня: не випадково на початку сказав, що мені дуже при-
ємно зустрітися сьогодні з журналістами. Знаю добре, 
в даних ситуаціях, які на часі переживає Україна, часто 
найгірше й найбільше принижені то є власне журна-
лісти. Я маю велику підставу стверджувати, що немає 
свободи інформаційної, немає демократії, особливо 
зараз – у передвиборчий період. Кожна справа розпо-
чинається з інформації, правдивої (!), реальної (!). На 
жаль, увесь світ супроти вільної справедливої інформа-
ції, прикро, що має місце брутальність.

– Монсеньйор, як Ви відгукнулися на пропозицію 
– залишитися в Україні або довше затриматися в 
Чорткові? 

– Я обов’язково повернуся всього за кілька місяців. І можу 
запевнити мою присутність тут періодично. Маю намір більш 
деталізувати все, чим наша асоціація займається, конкрети-
зуючи кожен етап діяльності, та запропонувати більш удо-
сконалену формацію «солідарності та любові» для ефектив-
нішої співпраці.  

Тетяна ЛЯКУШ

Прагнення розвитку 
мережі «солідарності 

та любові»…

Андрей Шептицький – велика постать української історії, 
культури, Церкви, суспільства загалом; опікун сиріт, убогих, 
обездолених («наш любий таточко», – так називали влади-
ку постояльці сирітських будинків, які збудував і утримував 
за свій кошт блаженніший); щедрий меценат талановитих 
українців у різних галу-
зях науки й мистецтва… 
– направду Мойсей укра-
їнського народу, як його 
назвав Глава УГКЦ Свя-
тослав Шевчук. А цьо-
горіч, у проголошений 
Церквою Рік владики 
Андрея, апостольська 
столиця в особі Папи 
Римського Франциска 
визнала його чесноти, 
зробивши таким чином 
важливий крок у його 
беатифікації, до прого-
лошення святим. Тому 
чортківська спільнота 
так само, вслід за все-
українським настроєм, 
активно долучилася 
до вшанування гідного 
сина українського на-
роду. Одним із заходів, 

присвячених 150-річчю уродин митрополита Андрея, була 
урочиста академія «Служіння Церкві та народові», підготов-
лена працівниками районного та міського відділів культури, 
зокрема митцями РКБК ім. К.Рубчакової. До них приєднали-
ся вихованці та наставники дяківсько-катехитичної академії 
ім. Св. Єп. Григорія Хомишина, зокрема їхній ректор Дмитро 
Подоба, студенти та викладачі гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського, учні й вчителі міської дитячої 
музичної школи.

Ведучі дійства – Олексій Гуска та Галина Баліцька, а також 
студенти дяківсько-катехитичної академії – Василь Онишко 
та гуманітарно-педагогічного коледжу Андріана Шишак по-
слідовно вели присутніх на заході стежками життя й діяль-
ності митрополита Андрея. Солісти Оксана Морозюк, Дмитро 
Майданик, Людмила Майданик, фортепіанний дует виклада-
чів музичної школи Ірини Буртняк та Тетяни Тимофій, народ-
ний аматорський ансамбль народних інструментів музшколи 
(кер. – О.Чепига), ансамбль скрипалів гуманітарно-педаго-
гічного коледжу (кер. – О.Фучило), хор студентів дяківсько-
катехитичної академії «Доместик» (регент – Ю.Майданик), 
вокальне тріо у складі родини Майдаників – Дмитра, Люд-
мили та Юрія – дарували свої таланти Мойсею українського 
народу.

Із промовами виступили заступник голови райдержадмі-
ністрації Іван Віват та керуючий справами райради Тетяна 
Яблонь. Благословив дійство вікарій Бучацької єпархії УГКЦ 
о. Андрій Лемчук.  

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Дійство тривало три з половиною го-
дини, але слід від всього побаченого і 
почутого у головах та серцях присутніх 
на святі залишатиметься ще довго-дов-
го. Потрібно віддати належне всім-всім 
учасникам та організаторам. Бо, якби 
хтось і захотів віднайти у дійстві «щось 
таке...» – не знайшов би, адже професі-
оналізм тих «всіх-всіх» перекрив би те 
«щось» помітне.

Сценарій, складений головним ре-
жисером-постановником, начальником 
відділу культури, туризму, національ-
ностей та релігій Галиною Чайківською, 
її асистентами та помічниками, до-
бре продуманий, чіткий, оригінальної 

структури. Вітання гостей – обласної, 
районної, міської влади та гостей, які 
прийняли естафету творчого звіту, 
вшанування учасників АТО та волон-
терів, доладно перепліталися із висту-
пами художніх колективів міста, райо-
ну. І це – похвально!

Відійшли назавжди т. зв. президії, 
урочисті частини, перерви, а вже від-
так – власне концерт. Тут все – на одно-
му диханні, на приємному хвилюванні, 
адже десь на Сході – війна, не АТО – ві-
йна! Звідсіля і сум...

Захоплює різнобарвність номерів від 
хорових колективів, капел з оркестра-
ми – до хореографії в кольорах суму і 

радості, від національного 
Славня до «Небесну со-
тню, Господи, прийми», 
від «Степом, степом...» до 
«Українці, єднаймося!». 
Такі паралелі можна про-
довжити. Завершує про-
граму «Боже великий, єди-
ний...». Зауважу: потрібно 
низько схилити голову і 
віддати належний дозем-
ний поклін двом, дозволю 
собі сказати, «велетням 
духу і таланту» – художнім 
керівникам Петрові Гарбу-
зу та Іванові Кікису, цим 
невтомним, працьовитим і 
відданим такій важкій пра-
ці трудівникам об`єднання 
талантів учасників хорів, 

оркестрів, солістів, хореографії плюс 
художнього слова.

Подумаймо всі разом – влада і ціни-
телі талантів: чи не пора, після таких 
багаторічних звершень та успіхів у пра-
ці для духовного відродження і розквіту 
України, отримати їм звання «Заслуже-
ний працівник культури України»? Чи 
як? Мабуть, давно пора. І з ними – ке-
рівнику Галині Чайківській.

Галина ГРИЦЬКІВ-ОРШАК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Гідні високого звання
Кажуть: театр починається з гардероба. Святкове дійство (я б назвала – врочисто-сумна феєрія) звітного 

концерту Чортківського району, присвяченого 24-й річниці Незалежності України, почалося із ознайомлення з 
програмою-запрошенням «Українці, єднаймося!».

(Закінчення. Поч. у № 37 від 25 вересня 2015 р.)

Враження

Служіння Церкві та народові
Під такою назвою в районному комунальному будинку культури ім. К.Рубчакової минулого четверга, 

24 вересня, відбувся захід, присвячений 150-й річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. 
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Армія

Наш постійний дописувач, 
позаштатний кореспондент 

Степан Осадца часто на сторінках 
газети знайомить громадськість 
зі справжніми захисниками землі 
української, хлопцями, які своїм 

обов’язком визначили – служити 
Батьківщині. І от цього разу в його 

публікації – ще про трьох воїнів.
Андрія Романишина зі села Долина, 

молодшого брата Богдана Романишина. 
Багато років з Андрієм і Богданом я мав 
розмову, був у їхній сім`ї, говорив з дідусем, 
молодшою тіткою. Батька в сім`ї нема. Юна-
ки мали волі доволі! (Гуляй, Томку, в своїм 
домку.)

Та Андрій все схилявся в розмові про 
можливість (навіть необхідність) йти служи-
ти до Українського війська. Але з різних при-
чин (думаю, що через його сором’язливість, 
необізнаність) це йому не вдавалося. 

Усмішка мене бере, коли багато паруб-
ків ухиляються йти на військову службу 
з такої-от причини. Марійка: «Василечку, 
одружуйся зі мною, я тебе від армії спасу», 
– таке головне гасло побутує серед дівчат. 
Часто воно, це гасло, реалізується – і здо-
ровий хлопець попадає в сімейні тенета. 
Це з дійсності нашого життя. Так і Андрій 
«попався». Але ж втрачено роки! Думайте, 
хлопці, не затягуйте дорогий час в житті. На 
сьогодні Андрій служить в Збройних Силах 
України, як і його товариш Назарій Луговик, 
котрий, відслуживши вже один рік в аеро-
мобільних військах, тепер оформляє свою 
особову справу, бо поступає на військову 
службу за контрактом. Успіхів йому!

Володимира Нікольцева із селища 
Нагірянка (див. знімок). Володимир Ніколь-
ців призваний весною цього року на 18 мі-
сяців військової строкової служби до Наці-
ональної гвардії України. Військову присягу 
на вірність українському народові склав у 
військовій частині в місті Харкові, а був ске-
рований на подальшу службу в Київський 
гарнізон.

Мешканець селища Нагірянка був дис-
циплінованим парубком, товариським, взі-
рцевим у навчанні та праці. Але, як батько 
помер через хворобу, то райвійськкомат 
призов Володимира декілька разів мав не-
обхідність затримувати – і це зрозуміло, бо 
є потреба. Нарешті, його було призвано – і 
все стало на свої місця. Звісно, як в селі: 
нові події притягують до себе увагу селян і 
активно обговорюються. 

Мати відвідала його в Києві. За три місяці 

наш гвардієць має від командира заохочен-
ня до служби. 16 вересня Володимир при-
їхав додому у короткочасну відпустку, на 10 
днів.

Богдана Кучарського з Нагірянки. 
Цього парубка я знаю від його народження. 
Хлопець з багатодітної сім`ї, шестеро дітей, 
батько відійшов у вічність, а старший брат 
Василь – військовослужбовець строкової 
військової служби. Мати часто говорила, 
що як будуть синів кликати до армії, то хай 
йдуть – і ось черга підійшла. Повинен сказа-
ти читачам, що рідкісні заяви такого змісту 
чую від матерів! Адже син – майбутній воїн!

13 липня ц. р. Богдан Кучарський підійшов 
до мене і в розмові заявив про своє бажання 
іти до армії, але, зваживши всі варіанти ар-
мійської служби, зійшлися на більш доціль-
ному «військова служба за контрактом».

Богданові повних двадцять один. Як буді-
вельник, він працював у фермера. Прибув 
добровільно до Чортківського об’єднаного 
міського військового комісаріату, де дія 
продовжилася – Богдан буде військовос-
лужбовцем! 

При нагоді через газету звертаюся до 
парубків: ідіть добровільно з відповідними 
заявами до військового комісаріату – вас 
чекають в армії!

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, учасник бойових дій 

з розмінування в Україні, уповноважений 
Чортківського ОМВК

Радісно, зі слізьми на очах сільчани вітали 
свого героя з хлібом-сіллю на вишитому рушни-
кові та квітами.

Водії, котрі їхали повз трасою, зупинялися, 
бачачи багатолюддя з українською символікою, 
розпитували, яка подія відбувається в даному 
населеному пункті.

Герой особисто привітався з кожним із при-
сутніх. 

Низький уклін батькам, які виростили тако-
го славного нащадка, відданого рідній Україні 
сина.

Із вступним словом звернувся заступник го-
лови Чортківської райдержадміністрації І.Віват. 
Він привітав героя і подякував воїну за те, що 

з честю та гідністю ніс службу, захищаючи наш 
спокій. 

Привітали героя і сільські голови Шманьківчи-
ків і Шманьківців – В.Гіль та М.Човник. 

Мати героя-захисника пригощала всіх присут-
ніх солодощами, а сільські музиканти проводжа-
ли його аж до рідної оселі.

Слід сказати, з нашого села на даний час ще 
четверо військовозобов’язаних несуть службу 
на сході України. Дай, Боже, щоби скоро ми і їх 
так радісно й щиро зустрічали.

Слава Україні! Героям слава! 

Валентина ЗЕЛІНСЬКА, 
секретар Шманьківської сільської ради

Ні – війні!
Ще вчора сонце так усміхнено горіло,
А вже сьогодні щось воно не те…
Проблеми ті, що вчора так боліли,
Сьогодні стали так собі, – пусте.

Чому в цім цивілізованім суспільстві,
Де все прекрасне – тільки в нім живи,
Побачила сьогодні я безчинство…
Відчула подих дивної біди.

Чомусь так мама сумно щось говорить,
У тата погляд чом такий сумний?
Що люди злі у нас, в Україні, творять?
Невже не можна жити без війни?!

Звичайно, можна! Схаменіться, люди!!!
Війни не треба і тобі, й мені.
Нехай над нами мирне небо буде!
Я хочу миру! Люди! Ні – війні!

Ольга КОВАЛЬ, 
                          с. Білобожниця

Флеш-моб

Слово «кіборг» тепер закарбується в пам`яті 
молодого покоління назавжди. Кожен юнак 
хотів би бути схожим на нього: стати сильним, 
сміливим, а головне – нескореним, чим саме і 
прославилися кіборги Донецького аеропорту.

У Милівецькій ЗОШ І – ІІ ступенів цей за-
хід проходив особливо: учасники флеш-мобу 
намагалися своїми рухами показати весь 
стражденний український народ, віддаючи 
«власні» серця Україні. У ролі кіборгів висту-
пили юнаки, які в майбутньому, з впевненістю 
можемо стверджувати, будуть захищати нашу 
державу. Поряд з кіборгами вийшли і ангелят-
ка – майбутнє нашої держави, які охороняють 
наших захисників.

Боляче, до сліз, сприймалися слова, які го-
ворив юнак в ролі кіборга:

«Я не кіборг – я вчитель історії. 
Я багато читав про війни. 
Тут таких, як я, – тисяч сто. 
І їм дуже хочеться бути вільними».
«Я приїхав туди, де ціляться, 
Хоч ніхто мене не просив. 
Я не кіборг – я хлопець із Вінниці. 
В мене скоро народиться син». 
«Кажуть, кожен тут буде, і був, і є, 
Хоч соромляться – всі герої. 

Я ж не кіборг – удома я був водієм 
І ніколи не чистив зброю». 
«Ми за тих, хто далеко десь там, внизу
Божеволіє від напруги. 
Я не кіборг – я плачу, коли несу
Покалічене тіло друга». 
Що нам культи осіб і чужих богів? 
Вся країна із дня у день 

Щиро молиться не за кіборгів
– За звичайних своїх людей. 
Ми пам`ятаємо Вас, герої, і вдячні Вам за 

мирне небо над нами!
               

  Наталія ГУТ, 
педагог-організатор

              Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів                                                                            

«Дух, що тіло рве до бою»
22-23 вересня за рекомендацією ТОКІППО та управління освіти 

облдержадміністрації по всій області пройшов флеш-моб, присвячений захисникам 
Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф`єва, зокрема і по всіх загальноосвітніх 

навчальних закладах Чортківського району.

… і ще про трьох:
Зустріч

Радісне повернення додому

Написано серцем

Ранок 18 вересня був теплий, сонячний, привітний, та водночас – тривожний, 
зворушливий. Жителі с. Шманьківчики зібралися на автобусній зупинці, щоби гідно 
зустріти нашого земляка і захисника неньки України – 33-річного Івана Тимофтея, 

котрий цілий рік брав участь у боях на сході України.
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УрочистоОлімпійський тиждень

Нещодавно в Пробіжнянській 
загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів 

проходив «Олімпійський тиждень», який 
тривав з 14 по 18 вересня і надав змогу 

учням долучитись до багаторічної 
традиції, що прийшла до нас із Давньої 
Греції, відомої культом здорового тіла 

та його краси.
Надзвичайно важливого значення у вихо-

ванні сучасної молоді набуває популяризація 
здорового способу життя, дружби і взаємопо-
ваги. Така гуманістична місія покладається 
сьогодні на спорт та фізичне виховання. 

Керуючись положенням про «Проведення 
та організацію Всеукраїнського олімпійського 
уроку та Олімпійського тижня», учитель фі-
зичної культури Ірина Саска спланувала та 
провела низку спортивно-масових заходів, 
що в результаті стали великим святом спорту, 
здорового способу життя, прикладом взаємо-

підтримки та здорової конкуренції. 
Увесь тиждень проводились ігри, шалені 

перегони, вікторини; учні старших класів го-
тували стінгазети на олімпійську тематику. А 
четвер для учнів 4-5 класів був особливим. 
Адже  за прекрасним сценарієм вчителів Іри-
ни Саски та Любові Юрків, які й організували 
це свято, був проведений Олімпійський урок, 
де змагались дві команди: «Живчик» і «Адре-
налін». Маленькі олімпійці були нагороджені 
призами та подяками. 

«Олімпійський тиждень» надав учням змогу 
не тільки долучитись до світу сучасного спор-
ту, а й згадати минуле шляхетної спортивної 
традиції, показати себе на високому рівні у 
фізичній підготовці – тож нікого не залишив 
байдужим. 

Батьківський комітет 
Пробіжнянської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Зі спортом – на «ти»

Сьогодні наша бібліотека гостинно відкри-
ла свої двері і запросила на гостину до книг 
майбутніх читачів книгозбірні – вихованців 
дитячого дошкільного закладу «Дзвіночок». 
Вихователі дитсадка Галина Пеньковська та 
Ірина Довгань привели дітей на екскурсію до 
скарбниці багатовікової мудрості – бібліотеки. 

Будинок, у якому живуть книги, а улюблені 
герої стануть друзями в житті – це бібліоте-
ка. Зав. бібліотекою розповіла присутнім про 
цінність книги, її значення у житті людини, 
провела короткий екскурс про життя книго-
збірні. Книги є великі і малі, цікаві і дуже ціка-
ві, для дітей і дорослих. З великою цікавістю, 
захопленням переглядали книжкову вистав-
ку «Тут всі чекають казку і вірять в чудеса». 
Ознайомила з книжковою лікарнею, яка діє 

у книгозбірні. Діти знаходили вже знайомих 
героїв в ілюстраціях казок. Разом згадували 
прочитані казки, розгадували загадки, про-
вели коментоване читання казки «Ріпка» і 
«Солом’яний бичок». Слухали і розказували 
вірші про осінь. Завбібліотекою розповіла і 
про дитячі журнали, які багато розповідають 
про дітей і для дітей. Насамкінець подякувала 
вихователям і дітям за візит до книгозбірні і 
запросила на нові цікаві зустрічі. 

Щирі дитячі усмішки, розповіді принесли у 
бібліотеку радість, залишили теплі спогади.

Галина ШКРИБАЙЛО, 
зав. бібліотекою c. Звиняч

Знайомство

Перший раз у бібліотеку

Тепло осіннього дня чарує: на сонці грайливо виграє і переплітається павутиння 
бабиного літа, щедрі грона горобини хиляться до матінки-землі, замовкають дзвінкі 
трелі солов’я… На календарі осінь. На полях киплять сезонні осінні роботи, дбайливі 

руки працьовитих людей збирають плоди своєї праці. 
Вирує процес людського життя… 

Минулої п’ятниці, 
25 вересня, районний 
будинок культури ви-
повнився дзвінкими 
дитячими голосами 
дошкільнят та усміх-
неними обличчями 
справжніх красунь 
– їхніх виховательок 
(бо ті, хто опікується 
маленькими соне-
чками, завжди у їхніх 
щирих оченятах – 
найкращі)  та добрих 
чоловіків-вихователів 
(тільки такі представ-
ники сильної полови-
ни людства – добрі, 
надійні, всезнаючі й 
умілі – працюють в дошкільних навчальних 
закладах) – так Чортківщина святкувала День 
дошкільника. Щоб привітати дружну родину 

дошкільної ланки освіти району із професій-
ним святом на урочистості завітали заступник 
районної ради Любомир Хруставка, заступник 
голови райдержадміністрації Іван Віват, очіль-
ниця районного відділу освіти Ірина Гулька, 
завідувач районним методичним кабінетом 
Світлана Петрів, методисти. Безперечно, по-
здоровляли своїх навчителів й наймолодші 
артисти – так щиро, безпосередньо, запаль-
но, як вміють лише вони, наші дітки. Ведучі 

свята Ігор Бурдяк (вихователь Білобожниць-
кого ДНЗ) та Оксана Савіцька (методист ДНЗ 
№ 10 із смт Заводське) уміло підтримували 
артистів-дошкільнят із ДНЗ смт Заводське, 

с. Скородинці й ін., професійно представля-
ли виступи своїх колег Лесі Велетик, Оксани 
Гупайло, Світлани Кузьо, Руслана Букалюка, 
Ігоря Бурдяка…

Кращих вихователів Чортківщини відзначе-
но почесними грамотами.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вони відкривають дітям світ

Вони – це перші наставники наших донечок та синочків, яким ми довіряємо їх від 
наймолодшого віку, – вихователі дошкільних навчальних закладів. 25 вересня велика, 

дружна родина дошкільної ланки Чортківського району вперше відзначала свій 
професійний день. Урочистості пройшли у районному будинку культури 

ім. К.Рубчакової за участі представників влади, керівництва освітньої галузі 
району, завідувачів дошкільних навчальних закладів та вихователів.



УТ-1
08.00, 18.30, 21.00 Новини 
08.25 Вiд першої особи 
08.45 Кориснi поради 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
КАНАЛУ 
15.00 Вiкно в Америку 
15.35 Казки Лiрника Сашка 
15.45 М/с «Друзi-янголи» 
16.25 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.30 Чоловiчий клуб 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Ексклюзивне 
iнтерв’ю Артура Лафера, 
Голови Ассоцiацiї 
Лаффера та компанiї Laffer 
Investments 
21.30 Новини. Спорт 
21.40 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 ТСН
08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля 4» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.20 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Погана 
сусiдка» (1) 
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
15.00, 16.15 «Жди меня» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Червона 
королева» 
00.10 Т/с «Мессiнг. Хто 
бачив крiзь час» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Глобальне 
попередження» 
10.20 «Моя професiя» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Творчий портрет» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
15.15 Д/ф «Асканiя-Нова» 
15.50 «У пошуках легенд» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Просто неба» 
17.30 «Люди i долi» 
18.00 «Луцьк i Косачi: 
«Зiбрались ми на вiче...» 
18.45 «Духовнi скарби 
України» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Чернiгiвщина в 
життi славетних» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма 
«Євромакс» 
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8 жовтня. Тривалість дня – 11.14. Схід – 7.08. Захід – 18.22. Іменини святкує Сергій

6 жовтня, вівторок 7 жовтня, середа 8 жовтня, 5 жовтня, понеділок
УТ-1

08.00, 13.00, 18.30, 21.00 
Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.05 ДебатиPRO 
11.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.25 Т/с «Минають роки, 
минають днi» 
15.10 М/с «Друзi-янголи» 
15.40 Як це? 
16.05 Музична перерва 
17.10 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.40, 22.30 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.25, 21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Життя без обману» 
00.00 Х/ф «Майстер» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Червона королева» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi 
справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.10 Т/с «Мессiнг. Хто 
бачив крiзь час» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Козацька звитяга» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.00 «Зона ризику» 
14.55 «Мальовниче 
Тернопiлля» 
15.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний 
канал» 
17.15 «Поборники 
Незалежностi України» 
17.30 «Дiловий ритм» 
18.00 «Актуально» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 «Азбука 
ремесел» 
19.30 Ток - шоу «Хто є хто» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Пам’ятi Квiтки Цiсик 
14.00 Х/ф «Догора» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Євромакс» 
20.30 Програма «Маестро 
моди» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Моє життя без 
мене» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Антизомбi 
11.00, 23.15 Т/с «Морська 
полiцiя. Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с «Код Костянтина» 
14.05, 16.10 Т/с «Слiдчi» 
16.50, 22.20 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Снайпер-3. 
Останнiй пострiл» 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 15.50 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.15, 18.30 «За живе!» 
10.45 «Зiркове життя. 
Весiлля - лiки вiд старостi» 
11.45 «Битва екстрасенсiв» 
13.10 «Україна має 
талант!» 
19.55, 22.50 «МастерШеф - 5» 
00.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.00 Абзац! 
19.00 Хто зверху? - 4 
21.00 Х/ф «Ерагон» 
23.00 Аферисти в мережах 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30, 21.00 Т/с 
«Королева бандитiв» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi 3 сезон» (2) 

2+2

06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Сучаснi дива» 
10.25 Д/п «Лiтаки Другої 
Свiтової вiйни» 
11.30 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.25 Х/ф «Виверження» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
21.15 Х/ф «Захисник для 
дочки» 
00.20 Х/ф «Земний 
Апокалiпсис» 
02.05 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.15 Вiйна i мир 
11.00 Вiкно в Америку 
11.30 Ексклюзивне iнтерв’ю 
Артура Лафера, Голови 
Ассоцiацiї Лаффера та 
компанiї Laffer Investments 
11.55 Вересень 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.25 Т/с «Минають роки, 
минають днi» 
15.05 М/с «Друзi-янголи» 
15.40 Хто в домi хазяїн? 
16.05 Надвечiр’я. Долi 
16.55 Свiтло 
17.35 Книга ua 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.45 Гандбол. Лiга 
Чемпiонiв. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцарiя) 
- «Мотор» (Запорiжжя) 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.25, 21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Мiняю жiнку - 10» 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Червона королева» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.10 Т/с «Мессiнг. Хто 
бачив крiзь час» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 Д/ф «Живе багатство 
України» 
14.10 «Iгор Павлюк: мiж 
Бугом i Богом» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Влада таланту» 
18.00 «Телемандри» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

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

08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Iдеальний 
чоловiк» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.00 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Дикий 
свiт майбутнього» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Демократичний 
терорист» (2) 

ICTV
06.00, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.00 Труба мiстера 
Сосиски 
11.00 Х/ф «Жага золота» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Шерлок Холмс» 
16.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Гра тiней» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 

СТБ
06.00, 15.50 «Все буде добре!» 
08.00 «Все буде смачно!» 
08.55, 18.30 «За живе!» 
10.10 «Зiркове життя. 
Покаранi за роль» 
11.10 «Битва екстрасенсiв 15» 
13.40 «Україна має 
талант!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
19.55 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.07 Т/с «Друзi» 
10.55 Т/с «Щасливi разом» 
14.35 М/ф «Шрек 4» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.00 Страстi за ревiзором 
00.15 Х/ф «Я, 
Франкенштейн» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Печалi-
радощi Надiї» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» 
21.00 Т/с «Королева 
бандитiв» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Стiй! Або моя 
мама буде стрiляти» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.45 «Облом.UA» 
08.45 «Помста природи» 
10.30 Т/с «Мушкетери» 
12.40 Х/ф «Вiрний пострiл» 
14.35 «Вайпаут» 
15.30 «Легенди 
кiкбоксiнгу» 
16.25 «Top Gear» 
17.30, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Скорiон» 
21.15 Х/ф «Солдати 
фортуни» 
00.20 Х/ф «Чужий проти 
Хижака» 
02.10 Х/ф «Двiйник» 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
10.05 Подорожнi 
10.50 Перша студiя 
11.35 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.25, 01.40 Т/с «Минають 
роки, минають днi» 
14.25 Д/ф «Лист iз Рухну» 
14.55 Казки Лiрника Сашка 
15.05 М/с «Друзi-янголи» 
15.40 Хочу бути 
16.05 Фольк-music 
17.15 Богатирськi iгри 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.40, 22.40 З перших вуст 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля 4» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.25, 21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Свiт навиворiт 6» 
00.00 Х/ф «Побiчний 
ефект» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Червона королева» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi 
справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.10 Т/с «Мессiнг. Хто 
бачив крiзь час» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.50, 16.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Дива цивiлiзацiї» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Чернiгiвщина в 
життi славетних» 
14.15 «Луцьк i Косачi: 
«Зiбрались ми на вiче...» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 Д/ф «Двi долi» 
16.15 «Хатинка Василинки» 
17.00 «Зона ризику» 
18.00 «Замки Тернопiлля» 
18.30 «Крiзь призму 
часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Випробуй 
на собi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Тарасова 
вiзитка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Падiння комети» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Iнтенсивна 
терапiя» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Антизомбi 
11.05, 23.15 Т/с «Морська 
полiцiя. Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Код Костянтина» 
14.10, 16.10 Т/с «Слiдчi» 
16.50, 22.20 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Снайпер-3. 
Останнiй пострiл» 

СТБ
05.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.55, 15.50 «Все буде 
добре!» 
07.50 «Все буде смачно!» 
08.50, 18.30 «За живе!» 
10.05 «Зiркове життя. Як 
забували зiрок-3» 
11.00 «Битва екстрасенсiв» 
12.45 «Україна має 
талант!-6» 
19.55, 22.50 «Врятуйте 
нашу сiм’ю - 4» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 04.00 Абзац! 
19.00 Половинки 
21.00 Х/ф «Олександр» (2) 
00.15 Супермодель по-
українськи 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15, 03.45 Зоряний шлях 
11.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30, 21.00 Т/с 
«Королева бандитiв» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi 3 сезон» (2) 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 
7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Сучаснi 
дива» 
10.25 Д/п «Лiтаки Другої 
Свiтової вiйни» 
11.25 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.25 Х/ф «На скейтi вiд 
смертi» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
21.15 Х/ф «Сектор 4» 
00.20 Х/ф «Захисник для 
дочки» 
02.15 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.15, 18.55 Про головне 
10.10 Гандбол. Лiга 
Чемпiонiв. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцарiя) 
- «Мотор» (Запорiжжя) 
11.25 Д/ф «Стародавнi 
скарби Китаю» 
12.00 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
13.15 Час-Ч 
13.25, 01.45 Т/с «Минають 
роки, минають днi» 
15.00 М/с «Друзi-янголи» 
15.35 Спогади 
16.00 Театральнi сезони 
16.35 Вiра. Надiя. Любов 
17.30 Д/с «Повернення 
видiв». «Рожевий фламiнго» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.25 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.15 «Шустер live» 
00.15 Х/ф «На гребенi хвилi» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Червона 
королева» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
00.00 Х/ф «Ванiльне небо» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Телемандри» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Володимир 
Великий: погляд з Волинi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Cтеповики» 
18.00 «Вiнтаж» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.45 «7 природних чудес 
України» 
22.30 «Час країни» 

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

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Дорога на 
грецьке весiлля» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Трiумф кохання» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 20.20 Антизомбi 
11.10, 23.15 Т/с «Морська 
полiцiя. Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с «Код Костянтина» 
14.15, 16.10 Т/с «Слiдчi» 
16.50, 22.20 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Снайпер-3. 
Останнiй пострiл» 

СТБ
08.10 «Зiркове життя. Зiрки 
iз небайдужим серцем» 
09.10 Х/ф «На край 
свiту»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
19.55, 22.50 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом» 
16.00, 19.00 Супермодель 
по-українськи 
18.00, 01.15 Абзац! 
21.00 Половинки 
22.50 Суперiнтуїцiя 
00.20 Стенд-Ап шоу 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Королева 
бандитiв» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрадництво» 
21.35 Футбол. Вiдбiрний 
матч до Євро 2016. 
Македонiя - Україна 
23.50 Подiї дня 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.30, 18.30 Новини «Спецкор» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Таємна зброя» 
10.25 Д/п «Лiтаки Другої 
Свiтової вiйни» 
11.30 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.25 Х/ф «Атлантичний 
рубiж» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Захисник» 
21.10 Х/ф «RED-2» 
23.30 Х/ф «Гребберси» 
01.25 Х/ф «Бехзат: Я 
поховав своє серце» 
03.25 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
06.00, 07.00 Пiдсумки 
06.25 У просторi буття 
07.50 Вертикаль влади 
08.20 АгроЕра. Пiдсумки 
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.25 М/с «Друзi-янголи» 
10.30 Книга ua 
11.15 Д/ф «Поцiлунок Путiна» 
12.15 Свiт на Першому 
мовою оригiналу. Д/ф 
«Клуб пригод» 
13.00 Свiтло 
13.35 Музика єднає нас 
14.35 Д/с «Повернення 
видiв». «Рожевий фламiнго» 
15.25 Богатирськi iгри 
16.20 Чоловiчий клуб 
16.45 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 
20.00 З Росiї з готiвкою 
21.00 Новини 
21.40 На пам’ять 
22.10 ГОГОЛЬ FEST» 15 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
08.55, 19.30 ТСН
09.50 «Свiтське життя» 
10.50 Х/ф «Травневий 
дощ» 
12.45 Х/ф «Маша» 
14.40 «Вгадай ящик» 
15.40 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
16.35 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.00 «Лiга смiху. Чемпiонат 
України з гумору» 
00.10 Х/ф «P.S. Я люблю тебе» (2) 

ІНТЕР
05.55, 20.00 «Подробицi» 
06.55 «Мультфiльм» (1) 
07.20 «Жди меня. Украина» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Бережiть жiнок» (1) 
12.15 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
13.15 Т/с «Генеральська 
невiстка» (1) 
17.00 «Щастя з пробiрки. 
Через 9 мiсяцiв» 
18.00, 20.30 Х/ф «Два 
Iвани» (1) 
22.25 Т/с «Фродя» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
14.30 «Слiд» 
14.50 «Запрошує Оксана» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Учнiвський 
щоденник» 
17.15 «У народному стилi» 
17.40 «Пiлiгрим» 
18.05 «Невигаданi iсторiї» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 00.30 Х/ф «Скажене 
золото» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна. 
Перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма 
«Компромiс» 

12.30 Х/ф «Хлiб i троянди» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Новi пригоди Пiноккiо» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
20.10 Пам’ятi Квiтки Цiсик 
21.10 Х/ф «Третя п’ятниця» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.20 Провокатор 
10.05 Секретний фронт 
11.05 Антизомбi 
12.00 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.15 Громадянська 
оборона 
14.15 Iнсайдер 
15.15 Т/с «Снайпер-3. 
Останнiй пострiл» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Термiнатор-3. 
Повстання машин» 
22.10 Х/ф «Термiнатор-2. 
Судний день» 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.00, 00.10 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
10.55 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 
14.50 «Зваженi та щасливi - 5» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
22.05 «Хата на тата» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Хто зверху - 3 
10.00 Ревiзор 
13.10 Страстi за ревiзором 
15.20 Хто зверху? - 4 
17.15 М/ф «Гладiатори 
Риму» 
19.15 М/ф «Тор: Легенда 
вiкiнгiв» 
21.00 Х/ф «Вiкiнги» 
22.55 Х/ф «Останнiй 
самурай» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2» 
08.50, 01.00 Вiдверто з 
Машею Ефросинiною 
10.00, 00.00 Зоряний шлях. 
Субота 
11.00 Х/ф «Ванька» 
13.00, 15.20 Т/с 
«Господарка великого 
мiста» 
17.10, 19.40 Т/с «А снiг 
кружляє» 
22.00 Х/ф «Вiчна казка» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.00 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 «Реал-Бодрiт» 
15.00 Т/с «Мушкетери» 
17.10 Х/ф «Захисник» 
19.00 Х/ф «Спека» 
21.00 Х/ф «Операцiя 
«Валькiрiя» 
23.10 Чемпiонський бiй 
за версiєю WBO: Террi 
Фланаган (Великобританiя) 
- Дiєго Магдалено (США); 
Лiам Смiт (Великобританiя) 
- Джон Томпсон 
(США). Трансляцiя з 
Великобританiї 
02.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
08.15 Свiт on line 
08.40 Тепло.Ua 
09.00 Як це? 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Спогади 
11.15 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 
14.20 Фольк-music 
15.25 Д/ф «Формула життя 
Олександра Палладiна» 
15.45 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.50 Д/ф «Вiдмовся вiд 
завтрашнього дня» 
17.45 Театральнi сезони 
18.20 Т/с «Бiлявка» 
21.00 Новини 
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
А.Яценюк про реформи 
21.40 Перша шпальта 
22.15 ГОГОЛЬ FEST» 15 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
06.00 «Шiсть кадрiв» 
06.30 Х/ф «Вусатий нянь» (1) 
08.05 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.15 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.40 «Мiняю жiнку - 10» 
15.00, 16.25 «Чотири 
весiлля 4» 
17.40 М/ф «Альоша 
Попович i Тугарин-Змiй» (1) 
19.20 «10 хвилин з 
прем’єр-мiнiстром» 
19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень» 
21.00 «Маленькi гiганти» 
23.20 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний» 
11.00 Х/ф «Два Iвани» (1) 
15.00 Х/ф «Кохання з 
випробувальним термiном» (1) 
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.40 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
22.00 Х/ф «Генеральська 
невiстка» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.30 «Спортивнi 
меридiани» 
13.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.10 «Невигаданi iсторiї» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Будьмо знайомi» 
18.15 «Подорож гурмана» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Свiтлиця» 
22.45 «7 природних чудес 
України» 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
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. 
«Новi пригоди Пiноккiо» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «У пошуках 
часу» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.00 Зiрка YouTube 
10.20, 12.15, 13.00 
Дивитись усiм! 
11.15 Труба мiстера 
Сосиски 
12.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Термiнатор-2. 
Судний день» 
16.40 Х/ф «Термiнатор-3. 
Повстання машин» 
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
20.35 Х/ф «Термiнатор-4. 
Нехай прийде спаситель» 
22.55 Х/ф «Соломон Кейн» 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.25 «Караоке на Майданi» 
11.25 «МастерШеф - 5» 
15.50 «Х-Фактор - 6» 
19.00 «Битва екстрасенсiв 15» 
21.20 «Один за всiх» 
22.35 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 4» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.57 Єралаш 
09.50 М/ф «Гладiатори 
Риму» 
11.45 М/ф «Тор: Легенда 
вiкiнгiв» 
13.15 Х/ф «Ерагон» 
15.20 Х/ф «Вiкiнги» 
17.20 Х/ф «Час вiдьом» 
19.10 М/ф «Астерiкс: Земля 
богiв» 
21.00 Х/ф «Троя» (2) 
00.05 Х/ф «Олександр» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.15 Т/с «Господарка 
великого мiста» 
13.10 Т/с «А снiг кружляє» 
17.00, 20.00 Т/с «Щастя є» 
19.00, 06.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
19.40 10 хвилин iз прем’єр-
мiнiстром 
22.00 Х/ф «Ванька» 
00.00 Зоряний шлях 

2+2
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Богатирi» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Реал-Бодрiт» 
15.00 Х/ф 
«Помпеї:Апокалiпсис» 
16.50 Х/ф «Операцiя 
«Валькiрiя» 
19.00 Х/ф «RED-2» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Гребберси» 
01.15 Х/ф «Анкара у вогнi» 
03.05 Х/ф «Чорна Рада» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваше життя стало спо-

кійнішим та розміренішим. 
І це те, що вам потрібно. 
Остерігайтеся спокус, що 
загрожують звести вас з ві-
рного шляху. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам багато чого при-

йдеться починати спочатку, 
з чистого аркуша. І в цьому 
краще розраховувати тільки 

на свої сили та можливості. 
Допомоги чекати нема звід-
ки. Робота, побудована за 
індивідуальним планом, 
буде успішною і принесе 
відчутні плоди. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Бажано строго дотриму-
ватися намічених планів. 
Правда, найкраще намітити 
щось приємне, романтичне 
та пізнавальне. 

РАК (22.06-23.07)
Постарайтеся не планувати 

вирішення серйозних питань на 
початок тижня. Вам необхідно 
пам’ятати, що зайва впертість при-
веде лише до сварок і конфліктів.

ЛЕВ (24.07-23.08)
У вас будуть всі можливості 

виявити свої таланти і підвищи-
ти самооцінку. Навіть ваші не-
доброзичливці відзначать ваші 
відмінні ділові якості. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вам є чим пишатися, од-

нак не варто зваблюватися 
та задирати носа. Ви ще не 
заслужили беззастережно-
го загального визнання на 
все життя, що залишилося. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вдалими можуть вияви-

тися подорожі або переїзди. 
Також можна почати ремонт 
своєї квартири або купити 

новий автомобіль. У профе-
сійній сфері краще не про-
являти ініціативу, а просто 
чітко виконувати інструкції. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Маленькі труднощі легко 

відступлять під вашим напо-
ром. Ви сповнені енергії та ча-
рівності, так що все буде вам 
даватися легко. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Викличте на допомогу 

всю вашу працездатність, 
сумлінність і пунктуаль-
ність, тоді ви доможетеся 
успіху. Імовірні незначні 
конфлікти на роботі.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Перед вами встануть питання, 

які зажадають швидкого вирішен-
ня. Починати реалізацію великих 
проектів і планів поки не варто, 
велика небезпека зіштовхнутися 
з різними перешкодами. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Щиросердечна рівновага 

сприяє підвищенню працездат-
ності. Концентруйтеся на важ-
ливих аспектах, не застрягайте 
на дрібницях. 

РИБИ (20.02-20.03)
Сконцентруйте увагу на 

повсякденних справах і 
життєвих проблемах. На ро-
боті необхідні обережність і 
уважність у всіх справах.

12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Друзi по розуму» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Україна.
Перезавантаження 
21.30 Програма 
«Компромiс» 
22.35 Х/ф «Iсторiя 
Уенделла Бейкера» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi 
11.10, 23.15 Т/с «Морська 
полiцiя. Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с «Код Костянтина» 
14.15, 16.10 Т/с «Слiдчi» 
16.50, 22.20 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Снайпер-3. 
Останнiй пострiл» 

СТБ
05.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.35, 15.50 «Все буде 
добре!» 
07.20 «Все буде смачно!» 
08.20, 18.30 «За живе!» 
09.50 «Зiркове життя. 
Помилки молодостi»(1) 
10.30 «Битва екстрасенсiв» 
13.50 «Україна має талант!» 
19.55, 22.50 «Зваженi та 
щасливi - 5» 
00.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.30 Х/ф «Час вiдьом» 
22.20 Хто зверху - 3 
00.25 Х/ф «Учень Мерлiна» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30, 21.00 Т/с 
«Королева бандитiв» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi 3 сезон» (2) 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.30 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Сучаснi дива» 
10.25 Д/п «Лiтаки Другої 
Свiтової вiйни» 
11.30 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.25 Х/ф «Земний 
Апокалiпсис» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00 Т/с «Скорiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
20.30 «Право на владу» 
22.30 Д/п «Знищенi за мить» 
00.20 Х/ф «Атлантичний 
рубiж» 
02.05 Х/ф «Камiнна душа» 
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Різне10
Проблема

Засмічує всі культури, особливо просапні, рос-
те і на неорних землях, заплавах річок, сміттєзва-
лищах, узбіччях шосейних і залізничних доріг. Зо-
внішнім виглядом нагадує коноплю, а розмірами і 
формами листків – полин звичайний. 

Висота рослин – від 0,5 до 3 м. Одна рослина 

може утворювати до 50 сильно опущених стебел 
першого порядку. Розмножується насінням, яке 
зберігає схожість у ґрунті від 7 – 10 років.

Сходи амброзії з’являються в квітні, цвіте в серп-
ні, дозріває у вересні. Одна рослина дає 20-30 тис. 
насіння. У листках амброзії міститься гірка ефірна 

олія (до 0,15 %), тому тварини її не їдять.
При цвітінні амброзія виділяє велику кількість 

сухого пилку, який переноситься вітром на великі 
віддалі, викликаючи дуже небезпечні алергічні 
захворювання людей, так звану «сінну лихоман-
ку», що призводять до погіршення зору, настає 
задишка, приступи бронхіальної астми, підвищу-
ється температура, втрачається працездатність. 
Лікування алергії, викликаної пилком амброзії, 
дуже тривале і важке.

Амброзія дуже висушує ґрунт, значно знищує 
врожайність, сильно погіршує його якість, утво-
рення білків і вуглеводів. Своєчасне виявлення 
і скошування рослин до цвітіння та спалювання 
решток – запорука знищення цього надзвичайно 
небезпечного карантинного бур`яну.

Насіння, яке завозиться із зон розповсюджен-
ня амброзії полинолистої, потрібно обов’язково 
перевіряти в державних контрольно-насіннєвих 
інспекціях. Товарну продукцію обов’язково підда-
вати повторному догляду. Вся продукція повинна 
супроводжуватись карантинними сертифікатами.

При виявленні амброзії повідомляйте Дер-
жавну установу «Тернопільська обласна фі-
тосанітарна лабораторія» в м. Чорткові, що 
по вул. Кн. В.Великого, 31, або за тел. 3-18-51.

Богдан СТРОЦЕНЬ, 
провідний фахівець – агроном відділу 

фітосанітарних процедур Державної установи 
«Тернопільська обласна фітосанітарна 

лабораторія»

Варто знати

Інформує фітосанітарна служба

Амброзія полинолиста – 
злісний карантинний бур`ян
Амброзія полинолиста – однорічний бур’ян, батьківщиною якого є Північна Америка. 

На Україні поширена в припортових південних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській 
та Дніпропетровській. У Чортківському районі виявлена амброзія полинолиста на об’їзній дорозі 

м. Чорткова від с. Угринь (річки Серет) до кільця центральної дороги Тернопіль-Чернівці.

На жаль, міська рада кілька місяців зво-
лікала із прийняттям потрібного рішення 
про відведення земельної ділянки, а коли 
врешті-решт ухвалила його, то із вельми 
лукавою умовою: створити Парк Небесної 
Сотні по вулиці Князя Володимира Велико-
го, але після внесення відповідних змін до 
Генерального плану міста. 

Тут ми торкаємося давнього полемічного 
питання про існування, чи то відсутність у 
Чорткові Генплану – головного стратегіч-
ного документа, що мав би визначати його 
просторовий розвиток. Адже справа про 
протизаконність ухвалення міською радою 
рішення про затвердження Генплану вже 
упродовж 5 років розглядається у судах.

Ще 3 вересня 2010 року Чортківський ра-
йонний суд постановив: «Визнати незакон-
ним та скасувати рішення сесії Чортківської 
міської ради від 26 листопада 2009 року № 
318 «Про затвердження Генерального пла-
ну міста Чорткова». Через три роки – 19 
вересня 2013-го Львівський апеляційний 
адміністративний суд прийняв ідентичну 
постанову. У своїх рішеннях суди виходили 
з того факту, що проект Генплану ще у 2009 
році отримав різко негативну оцінку дер-
жавної екологічної експертизи – «більшість 
очікуваних впливів на довкілля характери-
зуються як екологічно не допустимі, доку-
ментація робочого проекту підлягає коре-
гуванню і доопрацюванню». 

Коротко – про основні зауваження екс-
пертів. По розділу земельних ресурсів: 
встановлена розбіжність при обґрунтуван-
ні площі міста – 632,5 га; не розглядаються 
шляхи утилізації та рекультивації території 
існуючого сміттєзвалища, не передбачено 
достатні заходи з питань охорони земель 
тощо. По розділу використання водних 
ресурсів: схема водопостачання та кана-
лізування міста не представлена, не пе-
редбачено будівництво очисних споруд 
дощових вод (дощові води будуть й надалі 
скидатися колектором у р. Серет), проектні 
рішення з водопостачання та водовідве-
дення визнаються екологічно не допусти-
мими. По розділу впливу на атмосферне 
повітря: проектом передбачене винесення 
шкідливих виробництв та сміттєзвалища 
на території району Кадуб без врахування 
рози вітрів – вплив оцінюється як еколо-
гічно не допустимий. По розділу впливу на 
території та об’єкти природно-заповідного 
фонду – Генпланом не враховано (не від-
мічено) існуючі та перспективні до запові-
дання об’єкти ПЗФ, режими їх охорони та 
збереження. І так далі…

Не зважаючи на негативну оцінку дер-
жавної екологічної експертизи, як і на крити-
ку на адресу проекту Генплану, висловлену 
на громадських слуханнях у листопаді 2009 
року, демонструючи неповагу до авторите-
ту правосуддя та принципу обов’язковості 
судових рішень до виконання, керівництво 

міської ради вкотре зробило спробу «про-
тягнути» все той самий проект Генплану рі-
шеннями сесії. Востаннє це було зроблено 
у вересні 2013 року – причому без жодних 
громадських слухань, без повідомлень у 
ЗМІ: ані до сесії, ані після неї...

Тому ЕГО «Зелений Світ» у серпні цього 
року змушене було, зрештою, подати влас-
ний позов до суду із вимогою скасування 
чергового протизаконного «рішення» про 
затвердження Генплану. На перше слухан-
ня представник міської ради не з’явився, 
на друге – подав заперечення до позову і 
пішов, не дочекавшись закриття судового 
засідання. Отже, розгляд справи триває… 
Щойно нам стало відомо, що вона надалі 
підтримуватиметься Фондом стратегічних 
справ Української Гельсінської спілки з 
прав людини.

Відтак віримо, що після оновлення влади 
у жовтні цього року Чортків отримає сучас-
ний, ухвалений в інтересах міської громади 
та за її участі Генплан. 

І що Парк Героїв Небесної Сотні у на-
шому місті таки постане – пам’ять про них 
буде належним чином увічнено. Вони від-
дали найдорожче заради того, аби наше 
життя було достойним, вільним та радіс-
ним. Парк повинен стати живим втіленням 
їхньої та нашої мрії саме про таке життя – 
вільне і радісне.  

Сподіваємось, що створення Парку Не-
бесної Сотні стане одним з отих кроків, ко-
трі врешті-решт змінять на краще обличчя 
нашого міста, зламають багаторічну тен-
денцію занепаду: коли руйнуються архітек-
турні пам’ятки, спотворюється історичний 
центр, забруднюється довкілля, занепадає 
економіка, у аварійному стані чи не усі на-
явні інженерні системи. 

Безперечно, розвиток буде успішним, 
якщо усвідомлювати, куди йдемо, не йти 
навмання. Тим часом ситуація у Чорткові 
давно вже нагадує отой кумедний діалог з 
відомої казки Керрола «Аліса у країні див», 
коли Аліса запитує в Чеширського Кота: 

– Чи не були б ви такі ласкаві сказати, як 
мені звідси вибратися? 

– Залежить, куди йти, – відказав Кіт. 
– Власне, мені однаково куди йти, – по-

чала Аліса.
– Тоді й однаково, яким шляхом, – заува-

жив Кіт. 
– ...аби лиш кудись дійти, – докінчила 

Аліса.
– О-о-о, КУДИСЬ ТИ ДІЙДЕШ, – сказав 

Кіт, – Треба тільки достатньо пройти…
То куди ж ми йдемо? Давайте дамо від-

повідь – якщо не собі, то хоча б своїм дітям 
– чи можна буде достойно жити у нашому 
«краї див», чи їм все ж краще планувати 
своє життя у інших краях?

Олександр СТЕПАНЕНКО, 
ЕГО «Зелений Світ»

Чому перешкодою для створення парку 
Героїв Небесної Сотні став Генплан 

міста… ЯКОГО НЕМА?

Пані Гірс доступно пояснила процес ре-
єстрації для участі в лотереї «Зелена кар-
та – 2017». Програма вже розпочалася – з 1 
жовтня кожен, хто бажає, має право зареє-
струватися та взяти участь у розіграші без-
коштовної лотереї. Віце-консул окреслила 
основні моменти, що повинні знати про ло-
терею Грін Кард:

– реєстрація проходить раз на рік восени 
(щороку – з 1 жовтня, і цьогоріч також);

– реєстрація є безкоштовною (якщо у 
вас намагаються стягнути плату, обіцяють 
«сприяння» в отриманні імміграційної візи, 
надсилають електронні повідомлення з ін-
формацією про виграш – це є прояви шах-
райства);

– зареєструватися можна тільки на сайті 
https://www.dvlottery.state.gov;

– слід уважно перечитати інструкцію 
щодо заповнення та дотримуватися її (вона 
є перекладена на сайті посольства США і 
там же детально, крок за кроком, пояснено 
етапи реєстрації в лотереї та отримання ім-
міграційної візи);

– задля уникнення помилок при написан-
ні особистісних даних найкраще заповню-
вати заявку самостійно (до прикладу: не-
правильна одна цифра у даті народження 
– уже є привід для відмови у наданні візи);

– після закінчення реєстрації потрібно 
роздрукувати та зберегти секретний код, 
бо саме завдяки ньому ви на сайті https://

www.dvlottery.state.gov зможете пе-
ревірити результати розіграшу у травні на-
ступного (2016) року (на електронну адресу 
повідомлення про виграш не надходять, 
якщо такого листа отримано – дивися пункт 
вище);

– кожного року одна особа може лише 
раз подати заявку (заповнювати анкету 
може як чоловік, так і дружина);

– вибір є випадковим, підвищити шанси 
на виграш неможливо (трохи статистики: у 
минулому році участь в розіграші брали 1 
млн. 200 тис. осіб, з них українців – майже 9 
тис., виграли – більше половини, але до по-
сольства щодо отримання візи звернулися 
понад 1200 громадян);

– якщо ви виграли лотерею, це ще не 
означає, що автоматично отримаєте візу, 
для цього необхідно пройти співбесіду. Гро-
шові затрати у ході отримання візи: сплата 
під час співбесіди у Консульському відділі 
– 330 доларів, медичне обстеження – 215 
у. о., за послуги з обробки, збереження та 
реєстрації імміграційного пакету та виго-
товлення й видачі документів, таких як Грін 
Карта, – 165 доларів.

Після презентації процесу отримання ди-
версифікаційних віз віце-консул Джейн Гірс 
відповіла на запитання, пов’язані з проце-
дурами отримання імміграційних віз США.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Грін Кард» – лотерея 
безкоштовна

Від учора розпочалася реєстрація на участь у лотереї «Green Card». 
Тернопільщина по кількості учасників даного розіграшу посідає одне із перших 
місць уже не один рік. Великий попит породжує велику кількість тих, хто хоче 

на цьому нажитися, тобто, шахраїв. Тому так часто у наші краї з візитом задля 
роз’яснення основних тез лотереї приїжджають представники посольства 

США в Україні. Цього року 22 вересня у центральній бібліотеці побувала з 
презентацією про диверсифікаційні візи та інші питання імміграції 

до Сполучених Штатів Америки віце-консул США Джейн Гірс.

Як відомо, ще від лютого цього року чекає на практичне втілення 
громадянська ініціатива створення у Чорткові Парку Героїв Небесної Сотні 
– хоч усі зацікавлені сторони начебто зійшлися на тому, що найкращим для 

цього місцем є поки що вільна від забудови територія у мікрорайоні Кадуб, між 
житловими кварталами по вулицях та Ягільницькій. Тут вже зараз проживає 

біля 10 тисяч мешканців, триває активне житлове будівництво, але досі на цій 
території немає жодного парку.
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Слова вдячності

земельна ділянка

Конкурс
житловий будинок з прилеглими будів-

лями в районі «Околиці», є присадибна ді-
лянка. Ціна договірна.

Тел.: 099-273-06-22, 096-535-35-12. 

будинок у с. Горішня Вигнанка, побли-
зу нової школи. Є газ, світло, вода, сарай; 2 
гаражі для бусів; 18 сотих землі. Недорого. 
Земельна ділянка – 28 сотих у с. Горішня Ви-
гнанка. 

Тел.: 3-33-81, 
097-280-71-32. 

будинок по вул. Ягільницькій. Загальна 
площа – 344 кв. м. Земельна ділянка – 8 со-
тих.

Тел.: 067-324-29-03, 
097-054-83-04. 

двокімнатна квартира у цегляному бу-
динку покращеного планування у м. Чортків 
по вул. Д.Січинського (в районі ЗОШ № 5) на 
першому поверсі. Загальна площа – 60 кв. м.

 Тел.: 098-926-09-55, 067-468-13-23.

квартира біля «Околиці». Загальна пло-
ща – 120 кв. м. Дачна ділянка – кооператив 
«Білочка». Земельна ділянка – біля газової 
заправки.

Тел. 067-133-08-83.

приватизована земельна ділянка площею 10 
сотих у районі Бердо, біля річки. Ціна договірна. 
Тел.: 066-283-94-01, 

067-118-87-57.

Згідно з Наказом Державного агентства 
земельних ресурсів України за № 330 від 7 
серпня цього року реорганізовано відділ 
Держземагентства у Чортківському районі 
Тернопільської області шляхом приєднання 
до Відділу Держгеокадастру у Чортківському 

районі Тернопільської області.
З 12 жовтня поточного року відділ припи-

няє свою діяльність.

Відділ Держгеокадастру 
у Чортківському районі

Оголошується консурс на заміщення 
вакантної посади головного економіста в 
Чортківському міжрайонному управлінні 
водного господарства.

Вимоги до претендентів: громадянство 
України; повна вища економічна освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; стаж роботи за фахом не мен-
ше 3-х років; володіння ПК.

За довідками звертатися в Чортків-
ське МУВГ за адресою: м. Чортків, вул. 
Кн.В.Великого, 12, тел. 3-17-76.

Немає горя більшого на світі, 
Коли від нас навік відходять діти...
Минає рік, як велике горе увірвалося 

в нашу сім`ю – жорстоко обірвалося 
життя нашого сина, брата, внука 

ПОПІЛЯ Віктора Івановича
(8.05.1996-5.10.2014 рр.).

Ти так 
несподівано 
    покинув нас.
Здається нам, 
що десь в дорозі,
Що скоро 
станеш на порозі.
Не хоче серце 
з цим змиритись,
Що в очі вже 
не подивитись.
Молитва хай 
   дійде до тебе,

Щоб рай був 
              там тобі на небі.
Любов щоб наша тебе гріла,
Щоб пам’ять на землі зоріла.
Царство тобі Небесне, вічний спокій 

твоїй душі, любий наш.
Просимо усіх, хто знав Віктора, згада-

ти його добрим словом та молитвою.
Вічно сумуючі – мама, тато, брат, 

бабусі, дідусь, уся родина.

Подяка
Головний лікар Білівської амбулаторії за-

гальної практики сімейної медицини Ольга 
Теодозіївна Криса спільно з колективом 
закладу висловлює подяку Білівському 
сільському голові Володимиру Петровичу 
Шматьку за активне сприяння проведенню 
ремонтних робіт і закупівлі медичних пре-
паратів та приладів. Завдяки мудрому ке-
рівництву ініціативного сільського голови 
стара будівля сільської амбулаторії з дня в 
день перетворюється у сучасний медичний 
заклад. Щиро дякуємо!

посвідчення тракториста, видане на ім`я: 
МАЛИЙ Микола Іванович (проживає в с. 
Слобідці-Джуринській).

договір купівлі-продажу згідно з договором 
купівлі продажу, зареєстрований на Чортків-
ській універсальній товарній біржі на виконан-
ня Біржового контракту від 22 квітня 1999 р. на 
ім`я: КОВАЛЬ Ольга Михайлівна.

свідоцтво про реєстрацію автомобіля серії 
АС за № 193296, видане 21 листопада 2011 р., 
власник ООО «Лендком Крим».

свідоцтво на право власності на нерухоме 
майно серії САС за № 029990, видане Чорт-
ківським обласним комунальним міжрайонним 
бюро технічної інвентаризації 1 серпня 2008 р. 
на ім`я: ДУТКА Параска Миколаївна.

печатку Заболотівської сільської виборчої 
комісії.

Студентський колектив 32-ї групи 
Чортківського гуманітарно-педагогіч-
ного коледжу імені Олександра Бар-
вінського висловлює щире співчуття 

куратору Клим Ірині Григорівні з приводу 
смерті її батька. Хай Господь дає тер-
піння пережити безмежну гіркоту цієї 
непоправної втрати. Світла пам’ять.

Хто пам`ятає – помоліться,
Хто забув – згадайте і пом`яніть.

3 жовтня минає 40 днів, як 
невблаганна смерть забрала 

Ольгу Петрівну ЛАВРО,
11  жовтня минає 5 років, 

як залишив цей світ
Степан Іванович ЛАВРО.

Переступивши межу вічності, наші 
батьки залишили по собі добру пам`ять, 
смуток і тугу для родини.

Їх поважали за добрі справи, працьо-
витість і порядність, професійність і тер-
пеливість.

Усі, хто знав наших батьків, – рідні, 
близькі, знайомі, ті, з ким вони прияте-
лювали і працювали, згадайте їх в цей 
день добрим словом та помоліться за їх 
світлу душу.

Нехай пам`ять про них буде доброю і 
вічною. Дякуємо усім, хто був у ці скор-
ботні дні разом з нами, за моральну, ма-
теріальну і молитовну підтримку.

Сумуючі – син, невістка, внучки, 
правнуки.

 Подяка                                                                         
Висловлюємо щирі слова подяки за 

моральну та велику матеріальну під-
тримку за збір коштів на важку операцію 
сім`ї Уляни та Павла Батринів, родині, 
сусідам, друзям, знайомим, директору 
Чортківського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату Валентині Іванівні 
Ніколайчук та заступнику директора з на-
вчально-виробничої роботи Ігорю Воло-
димировичу Коломию, а також особливо 
колективу Чортківського міжшкільного на-
вчально-виробничого комбінату, парафія-
нам Церкви Непорочного Зачаття Пречи-
стої Діви Марії, усім, хто був небайдужим 
до нашого горя. Та дякуємо Господові, що 
у своїй біді ми не залишились одні. Нехай 
Господь Бог посилає всім вам силу і на-
снагу за людяність і співчуття, а Матінка 
Божа повсякчас допомагає Своєю Лас-
кою.         

  З повагою – сім`я Музичків.

Головне територіальне управління юс-
тиції у Тернопільській області оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад:

 – заступника начальника Чортківського 
міськрайонного управління юстиції з питань 
державної реєстрації;

Вимоги до кандидатів: вища юридична осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста, магістра та стаж роботи за фахом не 
менше трьох років або на керівних посадах не 
менше одного року.

– начальника відділу державної реєстрації 
юридичних та фізичних осіб-підприємців, ле-
галізації об’єднань громадян Чортківського 
міськрайонного управління юстиції – дер-
жавний реєстратор; 

Вимоги до кандидатів: вища юридична осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста, магістра та стаж роботи за фахом не 
менше трьох років або на керівних посадах не 
менше одного року.  

– провідного спеціаліста відділу держав-
ної реєстрації юридичних та фізичних осіб-
підприємців, легалізації об’єднань громадян  
Чортківського міськрайонного управління 
юстиції; 

Вимоги до кандидатів: вища юридична осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді спеціаліста пер-
шої категорії не менше одного року або стаж 
роботи за фахом у інших сферах управління 
не менше двох років.

– спеціаліста першої категорії відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану 
Чортківського міськрайонного управління 
юстиції, тимчасово, на період відсутності 
основного працівника;

Вимоги до кандидатів: вища юридична осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді спеціаліста другої 

категорії не менше одного року або стаж ро-
боти за фахом у інших сферах управління не 
менше одного року.

– старшого державного виконавця відділу 
державної виконавчої служби Чортківського 
міськрайонного управління юстиції;

– старшого державного виконавця  відділу 
державної виконавчої служби Чортківського 
міськрайонного управління юстиції, тимча-
сово, на період відсутності основного пра-
цівника.

Вимоги до кандидатів: вища юридична осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста, магістра, без вимог до стажу роботи.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, 
подають такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі;
2. Заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6;
4. Копії документів про освіту, підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, при-
судження наукового ступеня;

5. Декларацію про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру за ми-
нулий рік за формою, передбаченою Законом 
України «Про засади запобігання і протидії 
корупції»;

6. Копію документа, який посвідчує особу;
7. Копію військового квитка для 

військовозобов’язаних;
8. довідку про допуск до державної таємниці 

(у разі його наявності).
Документи приймаються протягом 30 

календарних днів з дня опублікування оголо-
шення про проведення конкурсу за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, відділ ка-
дрової роботи та державної служби, кабінет 
324, 325, телефон: 52-32-52, 52-42-75 у робо-
чі дні з 10-ї до 13-ї год. 

Оголошення про конкурс
з відбору суб`єктів оціночної діяльності, які будуть 

залучені до проведення незалежної оцінки об`єкта 
комунальної власності.

Назва об`єкта: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження: вул. Шевченка, 11 а, с. Бі-

лобожниця Чортківського району.
Мета проведення незалежної оцінки: визначен-

ня початкової вартості для продажу в оренду.
Документи приймаються до 9 жовтня ц. р. за 

адресою: с. Білобожниця, приміщення сільської 
ради. Конкурс відбудеться 14 жовтня ц. р. о 9-й 
год. у приміщенні сільської ради.

В АПТЕКУ м. ЧОРТКІВ 
ПОТРІБЕН ФАРМАЦЕВТ 

(ПРОВІЗОР)
Тел.: 098-615-79-16, 097-908-91-91.

Правління Чортківського райСТ здає 
в оренду:

– приміщення під офіс у м. Чортків, вул. 
Залізнична, 85;

– складські приміщення у м. Чортків, вул. 
Залізнична, 85, та в с. Білобожниця, незаді-
яні торгові приміщення в інших селах району;

продає:
– склади в с.Білобожниця;
– магазини в селах Залісся, Кривеньке, 

Базар, Криволука; на демонтаж приміщення 
у селах Ромашівка, Колиндяни та Пробіжна 
за залишковою ціною.

За довідками звертатися за тел.: 
2-23-49; 067-354-10-11.

Подяка
Парафіяни, церковний комітет храму 

Благовіщення Пресвятої Богородиці с. 
Криволука висловлюють глибоку вдячність 
директору ПАП «Довіра» Івану Адольфо-
вичу Войцишину за придбання для церкви 
металопластикових вікон. Уся криволуцька 
громада щиро дякує добродієві за доставку 
води для місцевих жителів. Просимо у Гос-
пода та Матінки Божої Божого благословен-
ня, усіх Їхніх ласк для Вас, Іване Адольфо-
вичу, на многії та благії літа. Хай Небесний 
Отець щедро винагородить за усі Ваші до-
брі діла, людяність та розуміння. Бажаємо 
Вам здоров`я, сили, терпіння, наснаги. 

Фіскальна служба інформує

Вважати недійсними:

 Чортківська об’єднана державна податкова 
інспекція Головного управління ДФС у Терно-
пільській області (далі – Чортківська ОДПІ) 
повідомляє, що Наказом Міністерства фінан-
сів України від 19 червня ц. р. за  № 578 «Про 
затвердження форм податкових декларацій 
платника єдиного податку», який зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 7 липня ц. 
р. за № 799/27244 (далі – Наказ № 578), за-
тверджено нову форму податкової декларації 
платника єдиного податку третьої групи для 
юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 Наказу № 578 цей наказ 
набирає чинності з дня офіційного опубліку-
вання.

Таким чином, платники єдиного податку-
юридичні особи мають можливість подати по-
даткову звітність за 9 місяців поточного року 
за формою декларації, затвердженою Нака-
зом за № 578.

                                                                         
Відділ оподаткування юридичних осіб 

Чортківської ОДПІ

Увага! Затверджено нову форму 
податкової декларації

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів висловлює щирі співчуття вчи-
телю Любові Михайлівні Тешлі з при-
воду тяжкої втрати – смерті її матері.
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СЕРЕДА
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ЧЕТВЕР
8 жовтня

+7 ... +15

П`ЯТНИЦЯ
9 жовтня

Спорт

Від щирого серця вітаємо з 45-річчям 
дорогого чоловіка, люблячого татуся

Івана Антоновича ГАЛАНЧАКА
зі с. Антонів.

Хай роки ідуть, 
 а чоло не сивіє.
Хай серце не знає 
      плачу і розлуки, 
Хай радість 
      приносять 
              Вам діти.
Хай Бог 
      милосердний 
      з високого неба
Дарує усе, 

                                            чого Вам треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі многії і благії літа.

З найкращими побажаннями 
– дружина Іванна, сини 

Арсин, Дмитро, доньки Ілона, 
Христина.

4 жовтня святкуватиме Свій ювілей 
дорога сваха

Марія Михайлівна ЦАРИК
зі с. Колиндяни.

Прийміть, наша рідна, 
            у цей день вітання найкращі.
Бажаємо миру, здоров`я і щастя.
Хай радість приносять Вам діти й онуки,
Хай Бог Милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Вам треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі многії 
                          і благії літа.

З повагою – свати 
із с. Давидківці.

У щедротну осінню пору соковитими 
гронами калини загостив чудовий 

ювілей до хорошої, мудрої, 
чарівної людини

Люсі Василівни СОВІНСЬКОЇ.
У день Вашого 
                  ювілею
Ми усім колективом 
 Вас щиро вітаємо
Й найкращі 
  побажання 
    Вам посилаємо:
Бажаємо щастя, 
                   здоров’я,
Бажаємо мудрості 
                     й сил,

Щоб кожен день 
                      вже від сьогодні 
Вам тільки радість приносив.
Усіх земних благ 
                        Вам бажаємо
За душу людяну, просту,
Всі квіти осені даруємо
За добре серце й теплоту.
Нехай Господь охороняє
І Божу ласку посилає
На довгу стежку життєву

Колектив 
Чортківського районного 

центру зайнятості.

Сьогодні, в цей чудовий осінній день, 
святкує свій ювілей 

чудова, чуйна 
і просто красива жінка

Ганна Зеновіївна КОЗАРІВ
зі с. Білий Потік.

Живіть, радійте, усміхайтесь,
Хай все навкруг 
                  проміниться теплом,
Хай кожна мить і кожна гожа днина 
Для Вас будуть 
                 наповнені добром. 
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В сім’ї панують мир і доброта,
Ісус Христос із Вами завжди буде,

А з Ним у серці 
                   і любов Його свята.

Церковний хор.

5 жовтня святкуватиме 
свій День народження

Едуард Сергійович КОЛІВОШКО
зі с. Палашівка.

Цей день має 
      чарівне 
      походження,
Бо сьогодні Твій 
День народження.
Бажаєм, 
 щоб сонце 
        Тебе зігрівало,
Люди усмішку 
        Тобі дарували,
Природа здоров`я 

                                      Тобі піднесла,
А ластівка щастя мішок 
                            принесла!
Нехай життя буде багатим
На здоров`я і на силу,
І на доленьку щасливу.
В цей дорогий 
                   для серця день 
Бажаємо квітів і пісень,
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань.
Хай Матір Пречиста 
                              Тобі помагає
І милість Свою на щодень 
                                  посилає.

З любов̀ ю та найкращими 
побажаннями – хресний 

тато Нестор з дружиною 
Уляною, Вікуся і Несторчик.

5 жовтня святкуватиме 
своє 15-річчя любляча донечка, 

сестричка, внучка
Юля КУЗЬ 

із с. Шманьківці.
Тож чудового осіннього дня ми шлемо 

найщиріші побажання!
З Днем народження вітаєм,
Щастя, радості бажаєм: 
Будь весела, 
                наче пташка, 
Працьовита – як мурашка, 
Наче бджілка, 
                   вмій крутитись,
Як метелик не журитись, 
Будь прониклива, 
                          як мишка,
А живуча, наче кішка,
Будь, як лялька, симпатична,
Як ворона довговірна! 
Хай сипле сонечко ясненьке

Тобі промінчики 
                      у жменьки.
Рости щаслива і здорова, 
Наша квіточко чудова.

З любов̀ ю і найкращими 
побажаннями – батьки, сестричка 

Олеся, дідусь та бабусі.

1 жовтня – День ветеранів
День 1 жовтня є визначним і особливим, 

щоб кожна людина, кожен громадянин 
пам`ятав свою історію, вшановував і нада-
вав підтримку людям похилого віку, вете-
ранам, пенсіонерам, адже вони найбільше 
потребують нашої допомоги, нашої уваги.

Люди старшого покоління – джерело на-
родної мудрості, їх практичний життєвий 
досвід, невичерпна енергія, оптимізм та 
активна громадська позиція, повинні ста-
ти взірцем для підростаючого покоління. 
Вони передають у спадок все найцінніше, 
що накопичили за своє життя.

Шановні наші батьки, дорогі ветерани, 
прийміть щиру вдячність за патріотичне 
виховання молоді, за громадянську сві-
домість, за досвід, за важливий внесок у 
розбудову нашої держави.

Бажаємо вам здоров`я, безхмарного 
неба, сил і наснаги та далі дарувати тепло 
навколишнім. Нехай всі проблеми і незго-
ди обходять вас стороною.

Голова районного віділення 
Всеукраїнського об`єднання 
ветеранів Степан ШЕВЧУК

Диво природи

З 21 по 26 вересня ц. р.  на  стадіоні «Харчо-
вик» проходили змагання з футболу у рамках 
ХХ спортивних ігор учнівської молоді серед 
загальноосвітніх шкіл міста Чорткова. У напру-
женій боротьбі третє місце виборола команда 
п`ятої школи (вчитель – C.І.Побуринний), друге 
– учні гімназії ім. М.Шашкевича (В.Є.Шевчук). 
А чемпіонами змагань стали вихованці школи- 
інтернату (І.В.Панчук), з чим їх і вітаємо.

Бажаємо успішно виступити учнівській збір-
ній команді Чорткова у зональних змаганнях, 
які відбудуться за тиждень у м. Борщів.

Олег ГРИПА, 
старший суддя змагань 

Чемпіонат області

 Неявка гостей – ФК «Зборів» на календар-
ну гру 17-го туру дозволила чортківчанам без 
зайвих зусиль покласти до своєї скарбнички 
три очки. А ось у виїзному матчі 18-го туру 
проти підволочиського «Збруча», який від-
бувся позавчора, 30 вересня, зафіксовано 
бойову нічию – 1:1. Цим не проминув скорис-
татися кременецький «Буревісник», що потіс-
нив чортківчан з четвертого рядка турнірної 
таблиці. Щоправда, наші хлопці провели на 
гру менше.

Цієї неділі у черговому турі ФСК «Чортків» 

приймає на своєму полі «Поділля-Агрон» з 
Великих Гаїв. Поч. матчу – о 15-й год.

Чемпіонат району

Перша група. 22-й тур. Нагірянка – Ягіль-
ниця – 0:1; «Калічівка» Чортків – Шманьківчики 
– 1:5; Бичківці – Гадинківці – 6:1; Шманьківці – 
Гор. Вигнанка – 2:0; Базар – Звиняч – 0:2; Біла 
– Косів – 2:1; Улашківці – Поділля – 1:0. 

Пропущений матч 21-го туру. Ягільни-
ця – «Калічівка» – 5:3. Результат переграного 
матчу 18-го туру Улашківці – Гадинківці – 1:1.

Друга група. Фінальний турнір. 2-й тур

Несподіваної нищівної поразки на виїзді у 
Пробіжні з рахунком 7:1 зазнав лідер цієї гру-
пи – команда Ридодубів. (Що цікаво: це була 
взагалі їхня перша поразка в сезоні у чемпі-
онаті). Проте це не дозволило наздогнати їх 
джуринянам, які «розписали» бойову нічию у 
Товстенькому – 2:2. У третьому матчі «Крис-
тал» із Заводського з мінімальним рахунком 
здолав «Фортуну» зі Свидови.

 Що ж, тільки цікавішою від цього буде по-
дальша боротьба.

У третьому турі найближчої неділі зустріча-
ються: Ридодуби – Товстеньке; Джурин – За-
водське; «Фортуна» Свидова – Пробіжна. По-
чаток зустрічей – о 15-й год.

Футбольна осінь

Незбагненними і шедевральними витворами свого таланту приваблює і зачаровує 
нас леді-природа. Ось одну мить картопляної феєрії вловив і наш фотооб’єктив. 

Думайте-гадайте, шановні читачі, можливо, муза чародійки прийде і до вас, 
щоби у співзвучність осінній симфонії викласти своє бачення цієї чудернацькості. 


