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Виходить з 1939 року

Вітання

Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

Уже повною ходою розвернулася передвиборна кампанія. 
Одним із кандидатів на посаду Чортківського міського голови 

балотується Роман ПАХОЛОК. Із приводу цього нам, кореспондентам 
районки, випала нагода поспілкуватися з Романом Івановичем.

(Інтерв̀ ю читайте на 4-й стор.) 

Вітаю односельців 
зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.
Бажаю здоров`я, снаги і нових перемог 

задля слави України

Передвиборна агітація

«Наведім в хаті лад, нам 
у цьому ніхто не поможе…  

Дай нам сили, відваги,
дай розуму, розуму, Боже…»

Політика

Шановні чортківчани!
Запрошуємо усіх небайдужих до майбутнього на-

шого міста на зустріч з кандидатом на посаду 
міського голови Романом ПАХОЛКОМ і ко-
мандою кандидатів у депутати до міської 
ради від МО ВО «Свобода». 

Зустріч відбудеться у неділю, 
11 жовтня о 15-й год. у РКБК ім. К.Рубчакової.

МАЙБУТНЄ НАШОГО МІСТА СТВОРИМО РАЗОМ!
Оргкомітет

Фестиваль

Не журися, славна Україно, – 
червону калину таки підіймемо

Більше двох годин довелося 
очікувати чортківчанам на зустріч 

з народним депутатом України, 
командиром уславленого батальйону 
«Донбас», що одним із перших став на 
захист знекровленої революційними 

подіями країни у боротьбі з 
сепаратистами та російськими 

агресорами на сході нашої держави. 
Людиною з телеекрана, котра довший 

час була загадкою для всіх (хто ж 
це приховує своє обличчя за чорною 

балаклавою?). Мова – про легендарного 
Семена Семенченка, котрий, попри 

військову доблесть, став водночас й 
уособленням політика нової України, 
чимала когорта котрих поповнила 

парламент після минулорічних виборів. 

(Читайте на 10-й стор.)

Комбат Семен СЕМЕНЧЕНКО: «Третього Майдану 
не буде. Нам потрібно завершити другий»

Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

14 жовтня – свято Покрови Пресвятої 
Богородиці, День створення  УПА, 

День українського козацтва 
та День захисника України 

Шановні краяни!
У цей урочистий день щиросердно вітаємо вас із величними святами, що 

від часів Хрещення Київської Русі і до наших днів духовно об’єднували наш 
народ, живили його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за люд-
ський рід, націю, Україну. 

14 жовтня – одне з найбільших державних свят. Свято нескорених. Бо 
попри всі негаразди дух українського народу не вдається зламати жодному 
з ворогів. На Покрову українці згадують не лише козацький подвиг, а й усіх, 
хто покликаний захищати свою Батьківщину й не лише зі зброєю в руках. Це 
прекрасна нагода зазирнути до сторінок історії та згадати про звитягу пред-
ків, які ратними звершеннями здобували й відстоювали українську свободу 
та незалежність, висловити вдячність ветеранам Другої світової, котрі та-
кож воювали за свою землю, та героям сьогодення – українським солдатам, 
які боронять державу від зазіхань північного сусіда-агресора, вшанувати 
тих, хто поклав на Сході своє життя.

 Від імені районної державної адміністрації та районної ради вітаємо  жи-
телів Чортківщини з величними святами.  У День Покрови Пресвятої Богоро-
диці просімо у Господа захисту для нашої держави. Бажаємо усім здоров’я, 
благополуччя, мудрості, терпіння, віри та мирного неба над нашою Украї-
ною.

Слава Україні! Слава її Героям!

Репортаж з фестивалю «Червона калина» читайте на 7-й стор.



9 жовтня. Тривалість дня – 11.10. Схід – 7.10. Захід – 18.20. Іменини святкує Іван

«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-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
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Витяг з Постанови РВК Передвиборна агітація

Під час переломних для країни по-
дій Революції Гідності загартовувався 
моральний дух «Сили людей» і міц-
ніло небажання миритися з неспра-
ведливістю в країні. Представники 
політсили були активними учасниками 
мітингів, надавали медичну допомогу, 
працювали волонтерами. Саме «Сила 
людей» закликала українців вийти на 
«Марш мільйону» 8 грудня 2013 року 
та ініціювала створення колективної 
мережі «СВОЇ» і проекту «Майдан. 
Медики». Саме через ці проекти нада-
валася різнопланова підтримка учас-
никам Євромайдану.   

Головними орієнтирами у діяль-
ності партії одразу були визначені 
такі  моральні цінності: Прозорість, 
Відкритість, Чесність, Відповідаль-
ність, Справедливість, Солідарність, 
Добробут, Гідність та Дієвість. Чіткий 
механізм люстрації, завдяки якому 
політики, які були народними  депу-
татами, членами Кабінету Міністрів, 
президентами, головами ОДА, гене-
ральними прокурорами, суддями Кон-
ституційного Суду починаючи з 2004 
року, не можуть бути членами «Сили 
людей», дозволяє фільтрувати склад 
політсили. А після неприємного ви-
падку з проникненням до партії сина 
екс-регіонала Ореста Муца – Володи-
мира і призначення останнього голо-
вою Тернопільської міської партійної 
організації, до статуту були внесе-
ні зміни. Згідно з ними, усі, хто був в 
минулому членом Партії регіонів чи 
Комуністичної партії або знаходиться 
з ними у родинних зв’язках, також не 
можуть стати членами «Сили людей». 
Таким чином, після прийняття вищев-
казаних змін 11 червня ц. р. рішенням 
ЦКРК політичної партії «Сила людей» 
Муца Володимира Орестовича виклю-
чили з партії.

Місцем осередку партії свого часу 
стало і місто Чортків. До того ж одним 
із ініціаторів та активних членів партії 
є Білівський сільський голова Володи-
мир Шматько. Варто зазначити, що да-
тою офіційної реєстрації Чортківської 
міської та районної партійної органі-
зацій політичної партії «Сила людей» 
стало 21 квітня 2015 року. 

На початку серпня свою роботу 
розпочав офіс штабу політичної пар-
тії «Сила людей» у Чорткові. Станом 
на сьогодні команда з потенційних 
кандидатів у депутати  в Чортківську 
міську і районну ради та потенційний 

кандидат у мери впевнено рухаються 
до своєї мети. Небайдужі громадяни 
міста, яким набридло чекати змін, го-
тові взяти на себе відповідальність за 
місто і, озброївшись передвиборною 
програмою, готуються до виборів. 

Протягом одного місяця з ініціативи 
чортківської команди «Сили людей» 
серед мешканців міста пройшло чо-
тири етапи соціального опитування 
щодо актуальних проблем. Проана-
лізувавши результати опитування, ми 
змогли дійти кількох висновків: пріо-
ритетними проблемами чортківчани 
ставлять для себе незадовільну робо-
ту водоканалу, погану якість ремонту 
доріг та відсутність освітлення у місті. 
Також більше половини опитуваних 
незнайомі з депутатами по округах 
та оцінюють їхню роботу негативно. 
До того ж, крім наявних варіантів від-
повідей, люди пропонували власні: 
відсутність тротуарів, спортивних та 
дитячих майданчиків, незадовільний 
стан міського парку тощо. Невдоволе-
ність жителів станом власного міста 
зашкалює і проведене опитування це 
вкотре довело.

Свого часу за запрошенням чорт-
ківської команди «Сили людей» до 
Чорткова завітали досвідчені політики 
та громадські діячі: голова політради 
«Сили людей» Олександр Солонтай, 
керівник ГО «Центр UA» Олег Рибачук 
та політтехнолог Микола Ковальчук. 
Останній нещодавно провів навчання 
для потенційних кандидатів у депута-
ти і мери та членів чортківської коман-
ди «Сили людей».

Від початку функціонування шта-
бу партії у нашому місті стартував 
процес популяризації «Сили людей» 
серед чортківчан, а не протиправна 
передчасна агітація, як називають її 
сторінки місцевої «жовтої преси» у 
всесвітній мережі.

Закон України «Про місцеві вибори» 
з приводу агітації говорить наступне: 

«Передвиборна агітація – це здійснен-
ня будь-якої діяльності з метою спо-
нукання виборців голосувати за або 
не голосувати за кандидатів». Хоча 
біг-борди та сіті-лайти з символікою 
«Сили людей» та іменем Володимира 
Шматька й були розміщені по тери-
торії міста у міжвиборчий період, та 
відсутність слова «кандидат» не дає 
підстави називати це агітацією, а лиш 
розкруткою політичного бренду. 

Чорний піар, який нестримним по-
током ллється на «Силу людей» та 
Володимира Шматька, ніколи не був 
обґрунтованим і будувався лише на 
домислах анонімів. Про етичний ко-
декс журналіста писаки з усім відомих 
інтернет-сайтів ніколи й не чули. А так 
як відповідальність за поширення не-
правдивої інформації з метою комп-
роментації, порушення норм гідності 
та честі законодавчо не затверджена, 
то інтернет-джерела цим активно зло-
вживають. 

Все, над чим працює сьогодні «Сила 
людей» у Чорткові та по всій Україні, 
знаходиться у відкритому доступі. Так 
само, як і суми коштів, котрі на це ви-
трачаються. На сторінках у соцмере-
жах сьогодні можна дізнатися і про 
основні напрямки діяльності чортків-
ської команди «Сили людей». 

Методи, якими діють недоброзич-
ливці по відношенню до потенційно 
сильних конкурентів на виборах, зро-
зумілі. Спричинені вони нічим іншим, 
як панікою й страхом потерпіти по-
разку і позбавитися змоги вкотре при-
брати владу до рук. Але чи здатні оче-
видні наклепи і спроби очорнити ім’я 
суперника маніпулювати громадською 
думкою? Віримо, що ні. І віримо, що по-
вне перезавантаження місцевої влади 
відбудеться саме на цих виборах.

Обирай розумом. Обирай чесних. 
Обирай «Силу людей»!

Аліна СОКАЛЬСЬКА

«Брудні» методи гри чортківських 
«недополітиків», 

або Що таке «Сила людей» правдиво
Історія заснування політичної партії «Сила людей» бере свій почин із січня 2013 року, коли група активних 

громадян зібралася за круглим столом і почала виносити свої пропозиції з приводу створення нової політсили. 
За декілька місяців активних дискусій політичне об’єднання було офіційно презентоване у Києві. Відтоді, а саме 

з квітня 2013 р., почали створюватися осередки та проводитися регіональні презентації. І нарешті, у серпні 
2014 року, після збору підписів громадян, в політикумі України з’явилася нова у всіх сенсах партія − без єдиного 

лідера та побудована на прозорих членських внесках.

Про реєстрацію кандидатів у депутати 
Чортківської районної ради, включених до 
виборчого списку кандидатів у депутати 

Чортківських районних організацій 
політичних партій: «УКРОП», ВО «Свобода», 

ВО «Батьківщина», «Громадський рух 
Народний контроль», «Сила людей», 

«Українська Галицька партія», «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність», Радикальна 

партія Олега Ляшка, Народний Рух України.

29, 30 вересня 2015 року до Чортківської районної терито-
ріальної виборчої комісії представники Боднар В., Калакайло 
І.Я., Шепета В.М., Горячий Г.М., Пожарнюк В.І., Шматько В.П., 
Свистун О.А., Вислоцький В.М., Рудик С.М., Яблонь В.Ф. ра-
йонних організацій політичних партій, уповноважених на під-
ставі довіреності від цих організацій партій, подали заяву та 
інші, визначені ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеві вибори», 
документи для реєстрації кандидатів у депутати Чортківської 
районної ради в багатомандатному виборчому окрузі на міс-
цевих виборах 25 жовтня 2015 року, включених до виборчого 
списку кандидатів у депутати Чортківських районних організа-
цій політичних партій: «УКРОП», ВО  «Свобода», ВО «Батьків-
щина», «Громадський рух Народний контроль», «Сила людей», 
«Українська Галицька партія», «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність», Радикальна партія Олега Ляшка, Народний Рух 
України, із закріпленням їх за відповідними територіальними 
виборчими округами. 

Розглянувши вищезгадані документи, Чортківська районна 
територіальна виборча комісія встановила їх відповідність ви-
могам Закону України «Про місцеві вибори».

Враховуючи вищевказане, керуючись пунктом 4 частини 
п’ятої статті 25, частиною першою статті 38, частиною дев’ятою 
статті 41 Закону України «Про місцеві вибори», постановляє:

1. Зареєструвати кандидатів у депутати Чортківської район-
ної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до 
виборчого списку кандидатів у депутати Чортківських район-
них організацій політичних партій: «УКРОП», ВО  «Свобода», 
ВО «Батьківщина», «Громадський рух Народний контроль», 
«Сила людей», «Українська Галицька партія», «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність», Радикальна партія Олега Ляшка, На-
родний Рух України, із закріпленням їх за відповідними терито-
ріальними виборчими округами (згідно з додатками  №№ 1-9).

4. Відомості про реєстрацію кандидатів у депутати Чорт-
ківської районної ради в багатомандатному виборчому окру-
зі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати 
від Чортківських районних організацій політичних партій: 
«УКРОП», ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «Громадський 
рух Народний контроль», «Сила людей», «Українська Галицька 
партія», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», Радикальна 
партія Олега Ляшка, Народний Рух України, із закріпленням їх 
за відповідними територіальними виборчими округами, опри-
люднити на дошці оголошень комісії.

1 жовтня 2015 р.                                                           № 12

Головуючий на засіданні
виборчої комісії                                           І.МАКОВСЬКИЙ 

  
Секретар територіальної 
виборчої комісії                                           С.САВКІВ 

Від редакції. Таким чином, у виборах до Чортківської ра-
йонної ради братимуть участь кандидати від дев̀ яти пе-
рерахованих вище політичних сил по 36 виборчих округах. 
(З повними виборчими списками можна ознайомитися на 
сайті ЦВК). Дванадцять партій (крім тих, що йдуть до ра-
йонної ради, за винятком «Сили людей», це – «Громадянська 
позиція», «Добрий самарянин», «Соціалісти» та об`єднання 
«Самопоміч») делегуватимуть своїх кандидатів до облас-
ної ради. Чортківський район під час виборів до облради 
буде поділений на три виборчих округи – 60-й, 61-й і 62-й. А 
місто Чортків охоплюватиме 58-й і 59-й округи.  

Рішенням Чортківської міської територіальної виборчої ко-
місії № 4 від 1 жовтня 2015 р. кандидатами на посаду Чортків-
ського міського голови зареєстровані:

БАСАРАБА Роман Іванович, 1948 р. н., освіта вища, член полі-
тичної партії Конгрес Українських Націоналістів, пенсіонер, прожи-
ває у м. Чортків, самовисування;

БИЛИЦЯ Ігор Михайлович, 1969 р. н., освіта вища, позапартій-
ний, головний спеціаліст сектора запобігання та виявлення корупції 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, проживає у м. 
Чортків, самовисування;

ВЕРБІЦЬКИЙ Михайло Володимирович, 1947 р. н., освіта вища, 
позапартійний, Чортківський міський голова, Чортківська міська 
рада, проживає у м. Чортків, самовисування;

ВОЛОШИН Петро Васильович, 1959 р. н., освіта вища, член Укра-
їнської республіканської партії, пенсіонер, проживає у м. Чортків, ви-
сунутий Чортківською міською організацією Української республікан-
ської партії;

ЗАБОЛОТНИЙ Володимир Євгенович, 1957 р. н., освіта вища, 
позапартійний, директор ПАП «Березина», проживає у м. Чортків, 
самовисування;

МІЩІЙ Сергій Володимирович, 1987 р. н., освіта вища, поза-

партійний, тимчасово не працює, проживає у м. Чортків, висунутий 
Чортківською міською організацією політичної партії «Об`єднання 
«САМОПОМІЧ»;

ПАХОЛОК Роман Іванович, 1957 р. н., освіта вища, позапартій-
ний, директор Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського, проживає у м. Чортків, висунутий Чортківською місь-
кою партійною організацією Всеукраїнського об`єднання «Свобода»;

СТАДНИК Олександр Михайлович, 1962 р. н., освіта вища, по-
запартійний, голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з 
питань бюджету, проживає у м. Чортків, самовисування;

ЧАЙЧУК Оксана Тимофіївна, 1966 р. н., освіта вища, позапартій-
на, начальник управління – головний державний санітарний лікар м. 
Чорткова, Чортківського, Гусятинського та Підволочиського районів, 
Чортківське міжрайонне управління Головного управління Держса-
непідслужби у Тернопільській області, проживає у м. Чортків, висуну-
та Чортківською міською організацією партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»;

ШМАТЬКО Володимир Петрович, 1986 р. н., освіта вища, член 
політичної партії «Сила людей», Білівський сільський голова, Білів-
ська сільська рада, проживає у с. Біла Чортківського району, вису-
нутий Чортківською міською партійною організацією «Сили людей».
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Передвиборна агітація

1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУ-
НАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1. Об’єднати комунальні служби міста, а 
саме: Чортківське ВУВКГ (водоканал), Чорт-
ківське ККП та КП «Чортків дім». Ця комуналь-
на служба знаходитиметься  у м. Чортків по 
вул. Сонячній. На даний час маємо ситуацію, 
коли, для прикладу, за частину системи водо-
відведення відповідає КП «Чортків дім» (від 
квартири до центрального колектора), за іншу 
частину відповідає Чортківське ВУВКГ. Також 
ремонт та заміна систем водопостачання чи 
водовідведення повинні здійснюватись з на-
ступним ремонтом дорожнього покриття чи 
впорядкуванням прибудинкових територій.  
Це має здійснювати одна служба, відпові-
дальність за повний об’єм робіт повинна не-
сти одна установа. Крім цього, об’єднання ко-
мунальних служб дасть можливість зменшити 
керівний склад підприємства та збільшити 
кількість працівників, в тому числі прибираль-
ників приблизно до 30 осіб.

Якщо в жителя міста виникають проблеми 
з водопостачанням, водовідведенням, виве-
зенням сміття, обслуговуванням багатопо-
верхових будинків, прибудинкових територій, 
він має звертатись в одну службу, яка пови-
нна ці проблеми вирішувати комплексно.

1.2. На базі комунальної служби створити 
аварійну бригаду, в яку повинні входити спе-
ціалісти з водопостачання, водовідведення, 
котрі швидко, професійно та якісно зможуть 
усувати недоліки, збої, аварійні ситуації як в 
загальній системі, так і в квартирах та приват-
них будинках відповідно до прейскурантів.

1.3. На базі комунальної служби створити 
єдиний автопарк, який знаходитиметься по 
вул. Граничній (очисні). Відповідно до фінан-
сових можливостей в міському бюджеті посту-
пово оновлювати його новими сучасними по-
ливальними, сміттєзбиральними машинами.

1.4. На базі комунальної служби створити 
відділ з озеленення міста.

2.  РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВОДОПОС-
ТАЧАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ 

2.1. Поетапно здійснити модернізацію сис-
тем викачування та подачі води, зменшуючи 
енергозатрати на водопостачання.

2.2. Поетапно здійснювати заміну систем 
водопостачання та водовідведення з почер-
говим капітальним ремонтом доріг.

2.3. Відновити роботу водяних «качалок» 
біля багатоповерхових будинків.

2.4. Регулярно здійснювати заміну фільтрів 
з очищення води. Комунальна служба пови-
нна бути забезпечена  реагентами (засобами 
для очищення води), дезінфікуючими засоба-
ми, бактерицидними лампами для очищення і 
знезараження води, споруд та мереж.

Для того, щоб в кожній домівці була по-
стійно якісна вода, необхідно здійснити 
значні капітальні вкладення в реорганіза-
цію системи водопостачання. 

3. ВПОРЯДКУВАННЯ РУХУ АВТОТРАН-
СПОРТУ

3.1. Для уникнення заторів в центральній 
частині міста впровадити односторонній рух 
транспорту по вул. Носса та вул. С.Бандери – 
від приміщення суду до її кінця.

3.2. Виконати рішення сесії міської ради та 
міськвиконкому щодо заборони в’їзду в місто 
вантажного автотранспорту більше 3,5 т. Проце-
дура під’їзду до магазинів повністю розроблена.

3.3. Продовжити рух міського пасажирсько-
го транспорту до 22:00 год.

3.4. Облаштувати приміську комунальну 
автостанцію по вул. Млинарській (колишня те-
риторія, де знаходилась бухгалтерія райво).

3.5. Перенести автобусну станцію міста 

Чорткова на вул. Ягільницьку, біля військо-
вої частини, що дасть змогу заборони в’їзду 
автобусів у місто, в тому числі по вул. Неза-
лежності.

4. ВПОРЯДКУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАС-
ТИНИ МІСТА З ПЕРЕТВОРЕННЯМ ЇЇ В ЗОНУ 
ВІДПОЧИНКУ

4.1. Винести комунальний ринок з централь-
ної частини міста на територію комунального 
господарства, де зараз знаходиться Чорт-
ківський ККП (по вул. Гончара). Роботу ринку 
здійснювати під постійним контролем громад-
ськості. Кошти від діяльності ринку повинні 
поповнювати міський бюджет, а не гаманці 
певних осіб.

4.2. Зробити реконструкцію центральної 
площі, частини вул. Шевченка, вул. Ринок, 
засадивши деревами, квітами, встановивши 
лавочки та відповідне освітлення.   

4.3. По мірі наявності коштів в міському бю-
джеті реставрувати фасади будинків, які ма-
ють архітектурну цінність.

Центр міста має бути відпочинковою зоною.
5. РЕМОНТ ПРОЇЖДЖОЇ ЧАСТИНИ ВУ-

ЛИЦЬ, ДОРІГ, ТРОТУАРІВ, ЇХ ОСВІТЛЕННЯ
5.1. На постійній основі здійснювати поточ-

ний ремонт проїжджих частин вулиць, троту-
арів та прибудинкових територій не залежно 
від їх права власності.

5.2. Вирішити проблему освітлення всього 
міста у нічний час.

5.3. Облаштувати тротуар по вул. Ягіль-
ницькій, а саме від військової частини до но-
вого кладовища, здійснити будівництво доро-
ги та тротуару по вул. Січинського з виїздом 
біля Чортківського АТП-16142.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ
6.1. Розширити зелені зони міста (парки, 

сквери).
6.2. На постійній основі здійснювати очи-

щення берегів річки Серет.
6.3. Провести інвентаризацію довголітніх 

цінних порід дерев. Вжити заходи щодо їх збе-
реження та охорони.

6.4. На постійній основі здійснювати роботи 
щодо озеленення міста. Насамперед засадити 
сквер по вул. Січинського на території Чортків-
ської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5. Засадити дерева з квітни-
ками по вул. Т.Шевченка, Залізничній, С.Бандери, 
Незалежності, Кн. В.Великого, Січинського.

6.5. Вирішити проблему сміттєзвалища, 
здійснивши утилізацію сміття. Здійснювати 
сортування та вивіз твердих побутових відхо-
дів на утилізацію та переробку.

7. АРХІТЕКТУРА, МІСТОБУДУВАННЯ І 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

7.1. Припинити хаотичну забудову міста, 
розробивши сучасний Генеральний план його 
забудови, який враховуватиме потреби та ін-
тереси всіх мешканців.

7.2. Забезпечити повний облік міської землі 
та її цільового використання і доступ грома-
дян до цієї інформації. 

7.3. Забезпечити прозорість та відкритість 
у сфері прийняття рішень та надання послуг 
з питань процедур продажу, оренди, користу-
вання земельними ділянками, а також отри-
мання дозволів та погоджень, видачі довідок 
для мешканців міста з питань будівництва, 
перебудови, введення в експлуатацію, відчу-
ження приміщень та об’єктів.

7.4. Здійснити аудит і об’єктивну оцінку 
комунального майна з метою виявлення    
об’єктів комунального майна, що здається в 
оренду на умовах нижче ринкових.

7.5. Спрощення дозвільної процедури орен-
ди об’єктів комунальної власності.   

 8. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
8.1. Забезпечити адресну фінансову та ма-

теріальну допомогу кожній соціально незахи-
щеній сім’ї, інвалідам, одиноким громадянам, 
репресованим та ветеранам, учасникам АТО.

8.2. Відкрити соціальний магазин для мало-
забезпечених верств населення.

8.3. Обладнати пішохідні переходи міста, 
громадські споруди та багатоквартирні бу-
динки пандусами, забезпечивши умови для 
повноцінного і комфортного життя людей з 
особливими потребами.

9. ОСВІТА 
9.1. Покращити якість харчування в дитячих 

садочках.
9.2. Учні шкіл міста повинні бути забезпече-

ні якісним, свіжим, гарячим харчуванням.
Збільшити вартість харчування однієї дити-

ни для учнів 1-4 класів. Для прикладу, у ве-
ресні вартість харчування на одну дитину в 
міських школах складала 5 грн., в сільських 
– 12,45 грн.

На даний час організація харчування для 
учнів початкових класів є неприйнятною.  
Приготування їжі відбувається в одній школі 
і розвозиться по інших. Забезпечити якісне та 
свіже харчування дітей можна тільки шляхом 
приготування їжі  в кожній школі. В такому ви-
падку учні старших класів зможуть також хар-
чуватись в школі, проте на платній основі.    

9.3. Відновити роботу дитячого садочка № 
4 по вул. Лесі Українки.

10. ЗМІНИТИ РОБОТУ ЕКОНОМІЧНОГО ВІД-
ДІЛУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧОРТКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ

10.1. Пріоритетними завданнями економіч-
ного відділу виконавчого комітету Чортків-
ської міської ради повинна стати участь в ін-
вестиційних проектах регіонального розвитку,  
в проектах з розвитку інфраструктури, міжна-
родних грантів, що стосуються діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування. 

10.2. Прозорий стиль роботи міської ради.
11. ЗБІЛЬШИТИ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 

УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ МІСТА
11.1. Облаштувати меморіал Січових 

Стрільців, що знаходиться по вул. С.Бандери.
12. ЗДІЙСНЮВАТИ ЕФЕКТИВНЕ КЕРІВНИ-

ЦТВО
12.1. Залучати обдаровану студентську і 

учнівську молодь до розробки стратегії роз-
витку міста та його управління, створивши 
«Молодіжну міську раду». 

12.2. Залучати до розробки управлінських 
рішень представників профільних об’єднань, 
бізнесових, громадських організацій. 

13. КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ
13.1. Облаштувати співоче поле у парку 

культури та відпочинку імені Івана Франка.
13.2. Підтримувати проведення спортивних 

заходів та змагань.
13.3. Забезпечити належний рівень фінан-

сування дитячо-юнацьких спортивних закла-
дів та гуртків.

13.4. Здійснювати на постійній основі фі-
нансування ФСК «Чортків».

13.5. Повернути стадіон «Харчовик» у влас-
ність громади міста.

13.6. Облаштувати велодоріжки та вело-
стоянки.

13.7. Надавати всебічну підтримку суб’єктам 
малого та середнього бізнесу в організації 
підприємницької діяльності у сфері туризму в 
м. Чорткові, також громадським об’єднанням, 
які популяризують розвиток туризму в нашо-
му місті та підтримують історичні, архітектурні 
цінності м. Чорткова. 

Задумане мною та моєю командою потре-
бує щоденної кропіткої праці, самовіддачі та, 
звичайно, фінансових ресурсів. Ми готові 

працювати для покращення рівня життя гро-
мадян, тим більше, що фінансові можливос-
ті міського бюджету дозволяють зробити 
структурні перетворення.

Доходи міського бюджету без державних 
субвенцій та дотацій за 9 місяців поточного 
року складають понад 28 млн. грн., для при-
кладу, це на 6,8 млн. грн. більше ніж відповідні 
доходи за 9 місяців 2014 року. Збільшення до-
ходів у 2015 році відбулось в основному за раху-
нок внесених змін в Бюджетний та Податко-
вий кодекси, в частині перерозподілу податків 
між державним та місцевими рівнями. Дані змі-
ни також дозволять збільшити надходження 
від податку на нерухоме майно за 2013 рік.

Доходи міського бюджету можна суттє-
во збільшити, здійснивши інвентаризацію 
земельних ділянок, що здаються в оренду на 
умовах нижче ринкових, забезпечивши прозо-
рість та відкритість у надходженнях коштів 
пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста. (Пайова участь у розвитку інфра-
структури населеного пункту полягає у пере-
рахуванні забудовниками багатоповерхових 
житлових будинків, офісів, перед прийняттям 
об’єкта будівництва в експлуатацію до відпо-
відного місцевого бюджету коштів для ство-
рення і розвитку інфраструктури міста). На 
даний час доходи по даній статті незначні, 
при тому, що м. Чортків за останні роки сут-
тєво розбудувалось.

Повинні бути збільшені доходи в місцевий 
бюджет і від комунального ринку, на даний 
час від нього надходить тільки мізерна пла-
та у вигляді земельного податку.

Також необхідно змінити підхід до розпо-
ділу видатків місцевого бюджету. Так, для 
прикладу, за 9 місяців 2015 року на капіталь-
ний та поточний ремонт доріг з міського 
бюджету витрачено близько 7 млн. грн., а 
на капітальний ремонт системи водопос-
тачання та водовідведення – 420 тис. грн., 
з них 220 тис. витрачено на побудову нової 
гілки водовідведення (каналізації). Для без-
перебійного забезпечення міста якісною 
водою необхідно модернізувати водогос-
подарство, крім того, модернізація дала б 
можливість зменшити енергозатрати.

Запропоноване нами об’єднання комуналь-
них служб в одну поетапно має привести до 
повної самоокупності цієї служби. Для при-
кладу, за 9 місяців 2015 р. на дотації та по-
точні видатки комунальних служб витраче-
но понад 2 млн. грн.

Задумів, енергії та наполегливості у мене 
та моєї команди вистачає. За вашої під-
тримки, шановні виборці, ми змінимо життя 
в місті на краще. 

 З повагою –    
 Петро ВОЛОШИН

Програма кандидата на посаду Чортківського 
міського голови від Української республіканської партії 

(партія Левка Лук’яненка)

ВОЛОШИНА Петра Васильовича
Пропрацювавши рік на посаді заступника міського голови, добре знаю проблеми міста і чітко собі уявляю шляхи їх вирішення в 

руслі побудови сучасного міста, жителі якого прагнуть отримати європейські стандарти життя. 
В житті мені довелось як машиністу депо об’їздити значну частину Радянського Cоюзу; як заробітчанину побувати в багатьох 
країнах Європи, прожити і пропрацювати 2 роки в Англії; як приватному підприємцю вести бізнес в Україні. За всі ці роки мені 

вдалось накопичити великий життєвий досвід. Спостереження за життям людей, державних устроїв, соціальних стандартів у 
різних країнах, різних системах сформувало в мене чітке бачення шляхів розвитку рідного міста. 

    За останній рік мені вдалось згуртувати навколо себе команду однодумців. Вони різного віку, різних професій, проте всіх нас 
об’єднує єдине бажання зробити наше місто красивим, охайним, екологічно чистим, з європейськими стандартами життя. 
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
– Романе Івановичу, направду сказати, 

подивовує таке Ваше рішення.  Адже, буду-
чи очільником (уже повних 6 років) одного 
з кращих вишів Тернопілля – гуманітарно-
педагогічного коледжу ім. О.Барвінського, 
Ви надзвичайно багато приклали зусиль 
для зміцнення та розквіту навчального 
закладу. Явне бачення реальних змін на 
краще, як зовнішніх, так і внутрішніх. До-
речно пригадати й те, що саме за Вашого 
очільництва педагогічне училище набуло 
статусу коледжу. Чи не шкода буде поли-
шити навіть на певний період часу своє, 
скажімо, дітище, нехай і на надійні руки, 
якщо перемога буде за Вами? Як постави-
лися до такого рішення Ваші колеги? 

– Зазначу, запитання надзвичайно важке 
та водночас цікаве, багатогранне. Я сьомий 
рік на займаній посаді. Склалася дуже добра 
тісна співпраця з колективом і мегапорозу-
міння, що і дає хороші, якісні плоди. Чи прий-
шов одразу до думки щодо балотування?.. Ні. 
Час на обдумування та прийняття рішення 
займав більше чотирьох місяців. Скажу від-
верто, зверталися представники різних по-
літичних партій, були різні пропозиції (серед 
них – членство певної партії). Проте, будучи 
все своє свідоме життя позапартійним, я та-
ким залишаюся й надалі; це – моя принци-
пова позиція. Більшість працівників коледжу, 
дізнавшись про мій намір балотування, від-
неслася до цього, скажімо, не дуже добре, 
мовляв, саме такий керівник вкрай потрібний 
нашій альма-матер. Проте опісля щирого та 
відвертого спілкування з колективом коле-
джу з більшістю працівниками ми дійшли до 
спільного знаменника – дати можливість мені 
як керівникові спробувати себе у виборах на 
посаду міського голови, яка з часом, на моє 
переконання, буде важливою в усіх сферах 
впливу на розвиток нашого регіону. Впевне-
ний, мої колеги – розумні, виважені, толерант-
ні – зайняли правильну позицію. Оскільки 95 
відсотків працівників коледжу – чортківчани, 
то добре знають історичність міста, його по-
зитивний бік, а тим паче – негативний; знають, 
що надзвичайно багато треба доопрацьову-
вати для того, щоби стовідсотково пишатися 
рідним Чортковом. Педагогічний коледж – це 
достатньо велика частина мого свідомого 
життя, це, як було сказано, – моє дітище, мої 
любов, друзі, колеги. Проте є надзвичайно 
велике бажання – зробити вагомий крок для 
здійснення доброго, корисного, прогресивно-
го для людей у більшому обсязі, а саме – для 
всіх чортківчан. 

– Погодьтеся з тим, що обсяг усіх по-
зитивних змін у навчальному закладі ви-
магає затрати максимальної: терпіння, 
здоров’я, а ще – хисту, неабиякого вміння, 
наснаги. І водночас, розумієте, що робо-
та на посаді голови міста вимагатиме, 

мабуть, вдвічі більше зусиль, ентузіаз-
му? 

– Безумовно. Повірте, запевняю – я є в та-
кому стані, як фізичному, так і моральному, що 
хочу й можу працювати, як-то кажуть, у повну 
силу; багато змінити, ще більше реформува-
ти… Відійшовши від написання віршів (пан 
Роман – відомий у нашому краї поет – Авт.), я 
– в епіцентрі прагматичного романтизму. По-
ясню, прагматичний романтизм для мене – це 
щодня, щогодини постійно, зауважу, планово 
(!) щось змінювати на краще. Чітко знаю, до 
прикладу в загальному розумінні, перш ніж 
щось будувати, слід продумати все до най-
менших дрібниць: віднайти насамперед вда-
ле місце, закласти фундамент, укладання 
ізоляції, утеплення; цеглинка за цеглинкою… 
і зростатиме міцна надійна споруда – саме 
так із низки невеликих добрих справ зроджу-
ється значима благодійність. Ідучи на вибори, 
ідучи до людей за підтримкою, я зважив свої 
і сили, і можливості. Спав на думку відомий 
вислів: хто не йде вперед – іде назад, стану 
нерухомості не існує. Тож – спробую, і цілком 
відповідально – мінімум романтики, макси-
мум прагматизму. 

– Романе Івановичу, Ви – позапартійний, 
проте на вибори ідете кандидатом від 
Всеукраїнського об’єднання «Свобода». 
Чому, з яких міркувань, переконань Ви на-
дали перевагу саме «Свободі»? 

– Моя позиція виважена й чітка: по-перше, 
не ставилася вимога – членство в партії; по-
друге, дана організація, і в цьому я абсолютно 
переконаний, сповнена людьми, в яких слова 
ніколи не розходяться з ділом, – чесними, без-
корисливими, патріотично гідними, зі стійкою 
позицією правдолюбства та справедливості. 
Захоплююся їхньою згуртованістю, відпові-
дальністю, міцністю й надійністю спільноти. 
Віддавна у нас тісна співпраця й однодумство 
зі «свободівцями» в аспекті волонтерства, в 
аспекті надання допомоги нашим краянам, які 
виконують бойові завдання на сході України. 
Повернемося до початку Революції Гідності: 
для мене «Свобода» – це Майдан, адже саме 
«свободівці» (даруйте, наміру не маю примен-
шувати заслуги інших) першими виступили з 
протестом проти режиму Януковича опісля 
жорстокого побиття студентства; це та полі-
тична сила, котра навчила Україну (від Півно-
чі до Півдня, від Заходу до Сходу) заклично 
вітатися: Слава Україні! Героям слава! «Сво-
бода» – це ті патріоти-націоналісти, котрі від-
разу з Майдану склали, поповнили ряди пер-
ших добровольчих батальйонів, які стали на 
захист нашої держави  на сході України, що й 
свідчить про готовність пожертвувати собою 
заради рідного народу, заради рідної землі. 
Знаємо, що й зараз багаточисельна кількість 
«свободівців» (незалежно від рівня статусу та 
посадовості), серед яких – достатньо й моїх 
знайомих, знаходиться на бойових рубежах 

нашої держави, захищаючи зі зброєю в руках 
нашу безпеку. Ось така моя позиція без за-
йвого пафосу, без зайвої політизації та абсо-
лютно не принижуючи заслуги інших у справі 
боротьби за волю та кращу долю України. 

– Пане Романе, Ви, як і, сподіваюся, кожен 
мешканець Чорткова, бачите оті всі про-
блеми міста, котрі негайно потрібно вирі-
шувати. Та все ж не покладаєтеся лише на 
власне бачення, а, знаю, багато спілкуєте-
ся з містянами, як-то кажуть, йдете в на-
род, щоби більше конкретизувати негати-
ви і спільно віднайти шляхи їх вирішення. 

– Саме так я і чиню, бо власне так мав би 
робити кожен посадовець, від якого залежить 
добробут людей. Та перш за все я звернув-
ся до колег, друзів, добре знайомих і незна-
йомих. Отож, запитав: «Яким би ви (!) хотіли 
побачити наше місто; яким би ви (!) хотіли 
побачити ваш мікрорайон? Що ви (!) хочете 
змінити в найпершу чергу?». Відповіді почув 
споріднені, слушні зауваження та пропози-
ції, на основі яких і склав свою передвиборну 
програму. Вона, запевняю, безсумнівно стане 
моїм планом дій на подальше для вирішення 
спільних і кожної зокрема проблем. Зазначу, 
днями виповнюється 20 років мого проживан-
ня в Чорткові. Відрадно сказати, всім своїм 
єством я приріс до міста над Серетом. Це – 
моє рідне місто, яке я би дуже хотів змінити 
на краще, а таке можливе лише при довірі 
мешканців Чорткова. Тішуся тим, що мої ба-
чення подальшого розвитку Чорткова цілком 
збігаються з баченнями містян. Слід сказати, 
маю набутий досвід, маю чим поділитися з 
чортківчанами, як життя міста змінити-напра-
вити в позитивне русло. Й ось доречно проци-
тувати кілька поетичних рядків із мого вірша: 
«… Наведім в хаті лад, нам у цьому ніхто не 
поможе. Хай солодкою стане усім нам черво-
на калина. Дай нам сили, відваги, дай розуму, 
розуму, Боже. Бо в нас віра одна, і конфесія в 

нас є одна – УКРАЇНА!». 
– У народі кажуть: з музиканта і маляра 

нема вдома господаря… Чи не «закидали» 
у Ваш бік – як поета-романтика – анало-
гічне? Ваші аргументи заперечення дано-
го твердження?

– По природі своїй – я селянський син. І щас-
ливий тим, даруйте, можливо, це сприйметься 
за жарт, що маю голову на в’язах (щоби дума-
ти), очі, вуха (бачити, слухати і чути), дві ноги, 
дві руки, і лоскотів ні у правій, ні в лівій долонях 
немає. Я звик працювати як фізично, так і розу-
мово. Направду, ще будучи кандидатом на по-
саду директора педучилища, про мене казали: 
він поет, а який із поета господар… Проте зараз 
жоден із більш як тисячного колективу нашого 
навчального закладу, запевняю, про таке навіть 
не думає, дивлячись на якість виконаних робіт 
і на надпозитивні зміни в коледжі. Нехай я і ро-
мантичний господар; власне завдяки цій роман-
тичній прагматичності коледж тепер із буденної 
сірості посміхається утепленими (!) стінами со-
нячних барв – жовтогарячих. Все робиться для 
затишку кожного, хто тут працює, навчається, й 
того, хто сюди завітає. Запевняю, і в це вірять 
всі мої колеги, друзі, однодумці, що на ширшій 
ділянці роботи перед будь-якими проблемни-
ми завданням при підтримці краян – шановних 
чортківчан, я справлюся стовідсотково.

На завершення розмови слушно зазна-
чити: 29 вересня ц. р. на підставі рішен-
ня Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки України Романові Івановичу 
Пахолку присвоєно науковий ступінь – 
кандидат педагогічних наук із врученням 
Диплома кандидата наук (прирівнюється 
до диплома доктора філософії). Вітаємо, 
пане Романе! 

Розмову вела Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Наведім в хаті лад, нам у цьому ніхто не поможе…  
Дай нам сили, відваги, дай розуму, розуму, Боже…»

Передвиборна агітація

Волонтерство
Днями до нашої редакції завітав чортків-

ський підприємець Михайло Дубко (магазин 
«Скорпіон»), котрий просив передати слова 
вдячності Асоціації аграріїв Чортківщини від 
Першого добровольчого мобільного шпиталю 
ім. Миколи Пирогова, який він представляє, і 
бійців 30-ї окремої механізованої бригади, що 
протистоять сепаратистам і російським за-
гарбникам на сході нашої держави, за пере-
дані продукти харчування, які днями відвезли 
на Схід наші волонтери (на знімку). А також 
підприємцям Чортківщини і небайдужим лю-
дям міста, котрі у цей складний і скрутний час 
віднаходять можливість допомогти нашим 
військовим і медикам на передовій.  

– Коли ми лише започатковували ПДМШ 
ім. Миколи Пирогова, єдиною нашою метою 
було підтягнути кваліфіковану медичну допо-
могу якомога ближче до лінії зіткнення, – каже 
пан Михайло. – Чому? Тому що на той час 90 
відсотків тих, хто гинув, так і не дочекалися 
медиків. І не тому, що проти нас застосовува-
лась зброя масового ураження, а тому, що ми 
були масово не готові до війни. З того часу на 
нашому рахунку понад 3 тисячі пацієнтів. 

Розрахунковий бюджет проекту не такий 
вже й великий – всього 320 тис. грн. Тож без 
допомоги волонтерів нам не обійтися.

Довідково. Даний проект реалізує Бла-
годійний фонд «Перший добровольчий мо-
більний шпиталь ім. Миколи Пирогова» у 
співпраці з Міністерством охорони здоров’я 
України, Міністерством оборони України, 
Генеральним штабом Збройних сил України, 
за підтримки Ради національної безпеки та 
оборони України.

Концепція мобільного польового шпита-
лю є адаптацією системи FST – Forward 
Surgical Teams – до реалій бойових дій на 
території України. Її запровадження в армії 
США дозволило досягти показника у 97 від-
сотків виживання поранених. 

Мобільний польовий шпиталь в зоні АТО: 
– 10 км від місця бойових дій, поза зоною 

обстрілу ворожої артилерії;
– час розгортання – 30 хвилин;
– швидкість переміщення під час передис-

локації – 50 км/год.;
– надання допомоги 10 пораненим щого-

дини;
– прийом поранених із 80-кілометрового 

сектора боїв.
Порядок надання допомоги: евакуація з 

поля бою; невідкладна хірургічна допомога; 
підготовка до евакуації у тилові медзаклади 
тощо.

Вдячність чортківчанам із передової
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«Чортків не перше місто 
в області, але й не друге»

– Оксано Тимофіївно, то чому ж все-таки Ви?
–  Причин кілька. Перш за все тому, що про-

фесія санітарного лікаря, якою володію, є уні-
кальною. Навчаючись на санітарно-гігієнічному 
факультеті, ми проходили всі ази медицини ве-
ликої і водночас такі предмети, як комунальна 
гігієна, що переплітається з проблемами води, 
грунту, атмосферного повітря, будівництва, зем-
лі. Вивчали гігієну харчування, яка досліджує 
проблеми захисту прав споживача, якості та без-
печності харчових продуктів, гігієну праці, яка ви-
вчає умови праці на промислових підприємствах. 
Через те володіння професією санітарного лікаря 
уможливлює доступ до будь-якої галузі та будь-
якої проблеми. Працюючи в місті й районі, щодня 
зустрічаюся з болями та проблемами Чорткова і 
чортківчан. І, здається, знаю їх досконало. Пішов 
вже 25-й рік, як працюю в санітарній службі, з них 
вісім років – головним лікарем, а від січня 2013-
го – начальником міжрайонного управління. Ні 
роботи, ні навантаження не боюся – якщо наразі 
даємо собі раду із трьома районами, то в одному 
місті можна навести лад, як гадаєте? (Сміється).

– Що для Вас Чортків?
– Перш за все – моє рідне місто. Я тут наро-

дилася і зростала, тут працюю майже два з по-
ловиною десятиліття. Нікуди з Чорткова не ви-
їжджала, хоча мала пропозиції піти на роботу до 
Тернополя, під час реорганізації служби – навіть 
і до Києва. Та я залишилась тут, бо люблю своє 
місто, є його патріотом. Тут працювали, тут жи-
вуть мої батьки, тут моя сім`я. Мій син навчається 
на 5-му курсі медінституту і я не планую, що по 
закінченні він поїде до Тернополя чи то Києва, ні, 
планую його повернення сюди. Подивіться, се-
ред списку кандидатів на Чортківського міського 
голову – лише двоє уродженців Чорткова! Так що 
я маю перевагу. 

– А Ви гадаєте, що в справі цілковитої від-
даності вирішенню міських справ, проблем 
неодмінно спрацьовують ще й гени?

– Звичайно. Колись професор Сміян з Терно-
пільського медінституту сказав, що Чортків не 
перше місто в області, але й не друге, і це закріпи-
лося крилатою фразою. Хочеться, щоб наше міс-
то не втратило таких рейтингів на фоні області.

Крона галузиться з кореня
– Оксано Тимофіївно, ми бесідуємо напере-

додні професійного свята працівників служ-
би, котру очолюєте. Хотілось би невеличко-
го віртуального екскурсу, чи що.

– Цьогоріч санітарна служба відзначає свою 92 
(!) річницю. На її базі виросли екологічна інспек-
ція – екослужба, служба захисту прав споживача, 
служба охорони праці. Це вже нові служби – до-
недавна тими проблемами займалася наша. Оті 
служби – то вже наші «діти». І тому наша служба 
досить серйозна. На сьогодні в нас працює наба-
гато менше спеціалістів, як було раніше. Колись 
ми мали за штатом 72 осіб, обслуговуючи тільки 
один район, а зараз є 56 при роботі в трьох райо-
нах. У 2012 році відбулась реорганізація і на базі 
ДЗ «Чортківська райСЕС» з`явилося дві ланки: 
це управління, що є органом виконавчої влади, 
та державна установа – лабораторний центр 
держсанепідслужби, яка виконує замовлення 
управління, проводить моніторинг зовнішнього 
середовища. Колектив омолодився, але всі пер-
спективні, спраглі роботи. Натепер найголовніша 
проблема – це питна вода. Нею щільно, щоден-
но займаємося з липня ц. р., винесено ряд доку-
ментів – і розпоряджень, і приписів, і постанов до 

виконання, але так, як 
багато функцій зараз 
передано із контролю-
ючих служб на органи 
місцевого самовря-
дування, то й даними 
питаннями керуються 
вже вони. І повністю 
несуть відповідаль-
ність за те, що робить-
ся в місті з водою. Так 
само виникають у нас 
проблеми через на-
кладання мораторію 
на перевірки. Пробле-
ма з якістю продукції у 
магазинах – раз. Про-
блема з харчуванням 
школярів у Чорткові, 
зокрема щодо відпо-
відності набору про-
дукції та калорійності 
до вікових груп, а також 
якості та безпечності 
харчових продуктів – 

два. Наступна проблема – забудова міста. Ко-
лись, до 2011 року, наша служба погоджувала 
відведення земельних ділянок під будівництво, 
проводила експертизу і їх, і планів забудови. 
Нині ж відповідальність за це несуть тільки за-
будовник та держбудінспекція. Бачимо, що ро-
биться в Чорткові – забудовуються всі вільні 
ділянки, спортмайданчики без дотримання Ге-
нерального плану забудови міста, знищуються 
зелені зони. І тому мене як лікаря-професіона-
ла, як уродженку міста болить це. І я прийняла 
рішення балотуватися на міського голову. Хоті-
ла б, щоб люди підтримали мене.

– Пріоритети для вашої служби – вони з 
плином часу (подорожчанням життя, убогіс-
тю бюджетів тощо) залишаються сталими 
чи видозмінюються?

– Знаєте, проблеми Чорткова залишаються 
вічними. 25-й рік доводиться говорити про пит-
ну воду, про вуличну торгівлю, про шум і пил на 
автомобільних розв`язках, про те, що вулиці не 
поливаються, що не діє зливна каналізація і в 
період опадів центральна частина міста топить-
ся, про неякісне санітарне очищення... Поки що 
проблеми стабільні і їх потрібно вирішувати. Хоті-
лось би вирішити бодай 3-4 глобальні проблеми 
як першочергові.

– У народі кажуть: господаря пізнати по 
подвір̀ ю. Ось бачимо – у ввіреній Вам устано-
ві охайно, затишно, по-сучасному.

– Стараємось! (Сміється). За цей недовгий 
період проведено ремонти як у приміщенні, так і 
впорядковано територію, осучаснено огорожу – 
то моя гордість! На сьогодні ми покращили мате-
ріально-технічну базу – підсилили лабораторію: 
адже працюємо на три райони, зросло наванта-
ження, то й оснащення мусить бути потужніше. 
Поліпшились умови праці. У 2008 році зробили 
автономне опалення, тепер працюємо над тим, 
щоб перевести приміщення на тверде паливо з 
метою економії.

«Європою і не пахне, 
а хотілось би!..»

– Спроектуймо відповідь на ось таке про-
вокаційне запитання. Ні для кого не секрет, 
що кожен міський голова, як правило, зали-
шає каденцію зневаженим – те не встиг, на 
інше не спромігся, ще щось там не забажав 
зробити. Навіщо така зазвичай неминуча 
перспектива Вам – людині авторитетній, 
посадовцю на своєму місці, зрештою профе-
сіоналу справи, якій служите?

– Якщо працювати для людей – це не страшно, 
а якщо для себе – дійсно так. Ні за мною, ні за 
моєю службою не тягнеться жодних недоречнос-
тей чи якихось незрозумілих речей, вважаю, що 
пройшла подібні випробування і в нашому районі, 
і вже протягом трьох років в Гусятинському, і за-
раз щільно працюю з Підволочиським районом. 
Функціонуємо прозоро, тільки в законодавчому 
руслі.

– Але ж оті вимушені «провалля» в міській 
господарці – вони цілком можливі.

– Вважаю, що на посаді міського голови треба 
перш за все працювати над глобальними про-
блемами і вкладати кошти теж у них, а тоді вже 
й інші підтягнуться. Коли вирішиться глобальна 
проблема з водою, з належним санітарним очи-
щенням, тоді й інші слідом за цими самі по собі 
вирішуватимуться.

– Жіночі плечі – вони тендітніші, слабші. 
Бачимо ж: упродовж років цей тягар міської 
господарки не під силу навіть сильній статі.

– А я відповім так: візьмімо інших жінок, успіш-
них – Маргарет Тетчер, Ангела Меркель. Дві 
успішні жінки – дві успішні країни! Такі приклади 
можна наводити й далі. А це всього-навсього 
один маленький Чортків! На фоні великої плане-
ти... (Сміється).

– Оксано Тимофіївно, ось картинка, яку 
випало спостерігати щойно, по дорозі до 
Вас: біля скверу Скорботи і Надії старенький 
сміттєвоз вантажив обшарпані переповнені 
контейнери, а надовкіл – так забруднено. Такі 
питання журитимуть Вас завтра.

– Я вже маю напрацювання в цьому напрям-
ку і хотіла б втілити їх в життя. До прикладу, на-
разі весь Теребовлянський район охоплений 
санітарним очищенням одним підприємством, 
яке повсюдно розставляє невеличкі компактні 
контейнери й щотижня забирає їх. У них є сміт-
тєзвалище, є переробна лінія, тому накопичення 
твердих побутових відходів біля кожного насе-
леного пункту просто немає. Так працює і час-
тина Гусятинського району, прилегла до Тере-
бовлянського. У нас же територія, відведена під 
сміттєзвалище, роздана під житлову забудову, і 
санітарно-захисні зони водозаборів роздані, і са-
нітарно-захисні зони сміттєзвалищ – це вже дуже 
проблематично для Чорткова. Тому потрібно ви-
шукувати інші шляхи реалізації такої проблеми. 
До речі, проблема бродячих собак актуальна, 
знаю, десь на Біло-Чортківській відведене місце 
для притулку, але це настільки примітивно. Хоча 
б 10-15 вольєрів має бути, ветеринарна служба 
має піклуватися про те, щоб тварини лікувалися, 
стерилізувалися, кліпсувалися і аж тоді випуска-
лися в природне середовище доживати віку.

– Ахіллесовою п`ятою для всіх нас, звісно 
ж, є питна вода. А які ще проблеми бачаться 
Вам найневідкладнішими до вирішення?

– Якщо мешканці міста оберуть мене, докладу 
всіх зусиль для вирішення основної мети – зроби-
ти питну воду в Чорткові. Тому що кожну мережу 
кожного водозабору, всі з`єднання й сполучення 
знаю досконало. І знаю, як можна це зробити. І 
ще як ефективно використати вкладені кошти. А 
щодо інших – звичайно, є проблема нашого рин-
ку, болюча як для тих, хто торгує, так і для всіх 
жителів міста. В такому вигляді він залишатись не 
може. Ставити питання радикально, щоб ринок 
винести вже і негайно, не можна, бо за цим – долі 
й здоров`я багатьох людей. Однак мають бути 
належні умови оптимальної зручності як для про-
давців, так і покупців. Це питання слід вивчати.

– Дороги, вулиці – це теж надто болюче.
– Дуже болюче. У нас як зараз робиться? Або 

ямковий ремонт доріг, або ж клаптик якоїсь про-
блематичної ділянки до чийогось будинку. Дуже 
виражена строкатість доріг. Чому? Якщо вже ро-
бити, то від А до Я. А наша бруківка... Мені болить 
серце, бо пам`ятаю бруківку аж до споруджувано-
го тепер собору св. Князя Володимира і до виїзду 
з міста по вул. Ягільницькій. Зараз вона закатана 
асфальтом. Всі європейські міста встелені бру-
ківкою, від асфальту відмовляються, а у нас на-
впаки. Мені прикро, що нас «перестрибнули» За-
ліщики, Борщів, Теребовля, той самий Бучач, де 
тішать око барвисті кольори будинків. А Чортків 
таке миле місто – і таке запущене. Європою і не 
пахне, а хотілось би!..

– Що маєте на увазі передовсім?
– У мене в планах – зробити якісь зручності 

для містян. Наприклад, додаткові лавочки для 
відпочинку, яких у нас зовсім мало, тільки в цен-
тральній частині міста і то під спекотним сонцем. 
Хочу зробити безкоштовні пункти підзарядки те-
лефонів. І ще – кілька вільних Wi-Fi зон, адже у 
нас так багато студентської молоді. Наша молодь 
повинна любити наше місто і хотіти в ньому жити! 
А якщо тут немає перспективи ні з роботою, ні з 
житлом, ні комфорту для життя, звичайно, молоді 
люди шукатимуть це все там, де воно є. Перш за 
все маю на меті створити комфорт для молоді та 
людей похилого віку. Мене хвилює і стан дворів 
наших багатоповерхівок – запущені, занедба-
ні. Якщо десь і є комфорт, то тільки за рахунок 
ОСББ. Вважаю, що принцип рівноправності пови-
нен діяти для кожного жителя міста, бо мешкан-
ців приватного сектора дещо обділено порівняно 
з центральною частиною – ні доріг, ні освітлення, 
ні тротуарів. А податки ми платимо всі однаково. 
Ви от згадували сквер Скорботи і Надії – колись 
там був фонтан. Хотілось би його відновити, а ще 
алейки, газони, що там були. Зараз у нас мало зе-
лених зон, зберегти б те, що залишилося. 

– А парк відпочинку як? Адже він теж запу-
щений.

– Однозначно, що треба зробити не тільки 
парк, а й в`їздні дороги до міста зі всіх сторін 
перетворити на паркові зони. Щоб було видно: 
в`їжджаємо до міста обласного підпорядкування.

Гармонія начала і зеніту
– Маєте вже напрацювання щодо команди 

однодумців, врівень з якою прийдете на по-
саду?

– Скажу тільки таке: команда формуватиметь-
ся в процесі і виключно за професійними якостя-
ми – це однозначно. Не люблю ледарів, брехунів і 
тих, що багато говорять і нічого не роблять.

– У разі обрання на міського голову Вам до-
ведеться залишити ось це крісло. Носталь-
гуватимете за своєю службою, адже так? 
Передбачаю Вашу відповідь: мовляв, все 
одно все тісно переплітається, тож до пев-
ної міри зоставатиметесь на тих же ролях.

– Однозначно робота санітарної служби пе-
реплітається з діяльністю органів місцевого са-
моврядування. Але з легкістю і щиро скажу: на 
сьогоднішній день колектив і команда у нас під-
готовлені. Маю людей, на яких можу покластися, 
які здатні приймати потрібне рішення в потрібний 
час. Знаю точно – тут розрухи не буде! (Сміється). 
Незамінимих людей немає. Час іде нестримно, 
біжить, і треба прогресувати.

– Як Ви дивитесь на нинішню передвибор-
ну кампанію?

– Знаєте, кожна передвиборна кампанія сама 
по собі брудна. Обіцянки «золотих гір», підкупи. 
Скажу таке: якщо люди знають, що їх купують, 
то повинні думати, звідки беруться ті гроші. А це 
гроші наші з вами, і рано чи пізно, коли ця людина 
прийде на посаду, ці гроші вона схоче відробити, 
до того ж за рахунок нас. Не бракує й образ по-
між кандидатами – забуваємо, що це справа най-
нижча, бо вибори минуть, а нам працювати пліч-
о-пліч: вітатися, подавати одне одному руку. Про 
себе скажу: не йду ні за посадою – її я маю, ні 
за владою – мені її на території трьох районів аж 
забагато, ні за грошима – я людина забезпечена. 
Іду з тим, щоб реально щось змінити в нашому 
місті. 

– Упродовж нашої бесіди Ви й словом не 
обмовилися про свої політичні, партійні прі-
оритети.

– Бо їх немає. Хотіла б запитати хіба що тих, 
хто тепер, в солідному віці піариться прина-
лежністю до партій, під якими прапорами вони 
стояли, наприклад, у 1987 році? Я тоді, будучи 
студенткою Львівського медуніверситету, пере-
бувала в Товаристві Лева – першому демокра-
тичному товаристві на теренах України. Брала 
участь в екологічній експедиції по Дністру, в яку 
ми, пригадую, вирушали з центральної площі 
Львова під синьо-жовтими прапорами. Мала за 
честь студенткою спілкуватися з Чорноволом, 
братами Горинями, Хмарою отак, як з вами! Тоді 
був політичний спалах – перше студентське голо-
дування проти прем`єра Масола, що починалося 
зі Львова і дійшло до Києва. Стояла в «живому 
ланцюгу» від Києва до Львова й була присутньою 
на відкритті пам`ятника Степану Бандері біля 
Львівського Франкового університету – тоді ще 
студентський заколот був...

– Ось такі Ваші життєві університети – 
неминаючі.

– Вважаю, що вчитися потрібно завжди – різ-
нопланово, бо з плином життя бракує знань. Ма-
буть, через це, крім своєї професійної освіти, маю 
вже освіту і організатора, й економіста. Цього 
року закінчую VІІ курс факультету післядиплом-
ної освіти ТНЕУ – менеджменту організацій та 
управління. Це управлінський факультет з еконо-
мічним ухилом. 

– Ваші побажання нашим читачам.
– Працівникам, ветеранам санепідслужби на-

передодні нашого професійного свята – щирі при-
вітання та побажання миру і гараздів. Так само, як 
і всім мешканцям Чорткова. А ще – успішного ви-
бору в площині близьких виборів.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Дочірня відданість вітцівського «замісу»
Безнадійний скептик неодмінно криво усміхнеться, мовляв, та куди там жінці! Середньостатистичний «електоратівець» знизає 

плечима: та вона ж ніде в світах не бувала, звідкіля досвід? Ще хтось гарячково змахне рукою: що там медик знається в господарці! А 
вона, начальник Чортківського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області, головний 

державний санітарний лікар м. Чорткова, Чортківського, Гусятинського та Підволочиського районів Оксана ЧАЙЧУК, всі оці переваги поміж 
товариства кандидатів на посаду Чортківського міського голови позиціонує якраз за визначальні, такі, що неодмінно додадуть їй голосів 

мислячих виборців та забезпечать перемогу.

У неділю – День працівників 
державної санітарно-

епідеміологічної служби
Шановні друзі! 

Немає потреби доводити важливість 
вашої роботи. Санітарне та епідеміоло-
гічне благополуччя населення завжди 
було і є пріоритетом державної політики. 
Ви примножуєте здобутки вітчизняної 
медицини в галузі епідеміології, токси-
кології, гігієни та санітарії. Завдяки ва-
шій наполегливій та системній роботі у 
непростий для всієї світової спільноти 
час зберігається стабільна епідемічна 
ситуація.

Упевнені, що ваша фахова компетент-
ність, життєва енергія, відданість своїй 
справі і надалі слугуватимуть запорукою 
санітарної безпеки району. Нехай у кож-
ному починанні на всіх життєвих дорогах 
будуть світлі щасливі обрії і ваші справи 
будуть корисні людям!

Заступник голови 
районної ради                                                        

Л.ХРУСТАВКА                                                              

Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ
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Знаю його ще від початку двотисячних ро-
ків. Тоді, пригадую, коли вистачало пальців 
однієї руки, аби перелічити не «лежачі», а 
функціонуючі промислові підприємства на 
мапі району, і спроектувалося, було, на цьо-
му тлі ЗАТ «Агропродукт». А врівень з тим – й 
особа директора: знаючого та сміливого ке-
рівника, новатора з креативним підходом до 
вирішення начебто й банальних на перший 
погляд питань, проблем, що вже «з боро-
дою»...

А потім випадало не раз і не двічі угледі-
ти й відчути харизму п. Стадника уже в його 
амплуа голови Чортківської райдержадмі-
ністрації, відтак – голови районної ради. 
«Осідлавши» крісло очільника району на 
крилах помаранчевих вітрил, після першо-
го Майдану, Олександр Михайлович одразу 
ж вніс у звичні, десятиліттями бачені до того 
й наскрізь просякнуті не одним збайдужілим 
віянням районного керівництва владні кабі-
нети якусь особливу, притаманну борцям 
за натурою, та все ж з поміркованим (а не з 
плеча) підходом (зокрема в плані людського 
фактора), новизну, очікувану втіху. І – кон-
кретику щодо жданих, коли б не сказати, ви-
стражданих змін. 

Пригадую весну 2006-го. В полях тану-
ли сніги. Глибокі талі води стояли й обабіч 
гостинця, а часто-густо віялом розбризку-
вались під колесами легківки, хоч як не на-
магався спритно викручувати кермо загалом 
непоганий водій, голова РДА Олександр 
Стадник, прагнучи обминути великі озерця 
просто на асфальтівці. Ми їхали у Полівці, на 
вітцівщину відомого в регіоні письменника 
Володимира Погорецького, нашого колеги 
по перу. Туди, до свого родинного села, до 
рідної школи, яка вчила його мудрості й та-
ланту, письменник їхав на гостину, везучи з 
собою гостей, в тім числі й згаданого Олек-
сандра Стадника. Пам`ятаю, як голова РДА 
повідомив тоді, вже у школі, радісну для 
учнів та навчителів новину: незабаром тут 
з`явиться комп`ютерний клас! Бо цьогоріч, 
мовляв, передбачено комп`ютеризувати в 
районі всі школи І – ІІ ст. Чи не першою лас-
тівкою стане Полівецька, і не без сприяння її 
талановитого випускника Володимира Пого-
рецького... Пригадую, як в часі того візиту до 
Полівців голова райдержадміністрації пода-
рував мамі нашого Володимира Антоновича 
квіти – пломінкі поміж танучих снігів, стійкі та 
мужні, як вистраждана, проте відкрита для 
добра душа матері воїна-«афганця»...

Це лиш одна з миттєвостей властивої 
О.М.Стаднику комунікабельності, «заміша-

ної» десь на найтонших, найчутливіших нит-
ках-струнах людських взаємин. Торкнутися 
їх, можливо, не настільки опоетизовано, як 
у згаданій ситуації, мені випадало не раз. 
От хоча б колективне інтерв`ю тодішнього 
очільника виконавчої гілки району журна-
лістському гурту «Голосу народу» з причини 
його перших ста днів перебування біля влад-
ного «керма». Стенографуючи ті запитання-
відповіді, пригадую, й нарекла їх влучним 
заголовком – «Сто днів взаємної довіри». Бо 
власне таке бачення викристалізувала бесі-
да. А умовиводи – ось вони, сфокусовані в 
підзаголовках: «Мірило успіхів та невдач», 
«Своє несвоє поле», «Формула стабільнос-
ті: гроші в банках, симпатії – поза роботою», 
«Село – то душа і колиска держави», «По чім 
мозолясті руки та інтелект?», «Дороги надії 
нашої», «Свобода совісті – ознака демокра-
тії». Наш візаві тоді зізнавався: «Розшири-
лось коло спілкування, дізнався і відчув ба-
гато нюансів, які до того бачилися легкими й 
простими до вирішення. Масштаби роботи збіль-
шилися, відповідальність за весь район...».

Відтак, вже по році перебування Олексан-
дра Михайловича в кріслі голови РДА, був 
прямий зв`язок з читачами. І – знову солід-
на «порція» одкровень, що кредит народної 
довіри доводиться відробляти, та ще й як! 
«Приціл» на добробут, альтернативи немає», 
– стверджував голова. А ще, що найкраща 
інвестиція – то інвестиція правоти. І невід-
воротність функціонування «помаранчевої» 
влади під патронатом виключно благих на-
мірів... 

Восени 2013-го постав новий Майдан, що 
спричинив Революцію Гідності. Пригадую 
зимовий набурмосений вечір – початок груд-
ня. Газетний день, верстається номер, вже й 
друкуватиметься через годину-дві. І тут до 
редакції – гості: революціонери, ще пропахлі 
Майданом, щойно зі столиці. В числі трьох 
побратимів по боротьбі, громадських та по-
літичних лідерів, осіб добре знаних й автори-
тетних на теренах Чортківщини, – й депутат 
Тернопільської обласної ради, голова її по-
стійної комісії з питань бюджету Олександр 
Стадник. Варто зазначити: їх меседжі були 
сповнені незбагненним вмістилищем емоцій, 
тож, як виявилось, нелегко й непросто вио-
кремити думки щодо тих процесів, які пере-
бували в усіх на устах й до яких була прикута 
увага всього прогресивного людства світу.

Мовлене ним спонтанно, прямісінько з ко-
ліс, і лягло гарячим рядком на газетні шпаль-
та:    

– Нині потрібне перезавантаження всієї 

країни через нові вибори. Ключовий момент 
полягає в тому, щоб не поміняти Василя на 
Степана чи навпаки, є вимога поміняти сис-
тему влади. І тому сьогодні повинні підня-
тися всі: хто може – їхати до Києва, хто не 
може – висловлювати свою громадянську 
позицію публічно, підтримавши ті рухи, які 
є в Україні. Закінчилися часи «кухонь», об-
говорень перед телевізором. Фактично до 
ночі із п`ятниці на суботу стояли вимоги під-
писання Угоди про Асоціацію з ЄС. Тієї ж ночі 
змінилося все. Зараз стоїть вимога зміщення 
цієї влади, тому що так вчиняти зі своїм на-
родом неможливо. Влади, яка ховається за 
«Беркутом» від своїх людей. Люди ж вийшли 
на Майдан, щоб висловити свою позицію і 
мають на це право. Тому що згідно з Консти-
туцією України вся влада у нас належить на-
родові, ми через вибори реалізовуємо своє 
право і обираємо владу. Коли ж вона веде 
себе не так, ми вийшли всі сказати «ні!». На-
зад відступати нікуди, іншого шляху у нас 
немає: держава в небезпеці. Якщо ми від-
ступимо – закріпимо диктатуру. Якщо ж від-
стоїмо – ми країну змінимо. На другий план 
зараз відходять партійні преференції, пра-
пори – ми для себе домовилися, що країну 
об`єднуємо і робимо її іншою...

Чинити саме так – робити іншою державу, 
область, район, місто й село, вулицю, чиюсь 
оселю й, беззаперечно, чиюсь долю, зміню-
ючи світ до кращого, – у цьому, вочевидь, 
його найголовніший, визначальний меседж. 

Завжди і скрізь, неодмінно. Ну скажіть, хіба 
мало часу й сил потребує діяльність бюджет-
ної комісії в «розрізі» всенької області, та ще 
й надскладних власне для бюджету часів? 
Хтось інший, мабуть, сховався б за тієї за-
клопотаністю, завантаженістю, не простував 
би з обласного центру до районного в часі 
найдрібнішої «дрібниці». Хтось, можливо, 
проте не її нинішній голова. На сесіях рай-
ради, засіданнях колегії РДА, та що там – на-
віть на буденних, здавалось би, апаратних 
нарадах наш обласний депутат Олександр 
Стадник присутній: з тим, аби втрутитись в 
текстуру розглядуваного, підказати, взяти на 
себе добрий шмат невирішеного...

Ще тоді, одразу по приходу як у політику, 
так і до владних кабінетів, Олександр Михай-
лович акцентував, що є прихильником трьох 
«п»: «порядність», «патріотизм», «професі-
оналізм». Підкреслював: якщо на цих трьох 
«п» формуватиметься влада, динаміка роз-
витку держави неодмінно буде позитивною. 
Вже начебто й минула «мода» на власне 
таке означення – «притерлося» воно, чи що, 
– часто й не раз лиш для красного слівця по-
вторюване в суспільстві. Однак такі особис-
тості, як персонаж моєї замальовки, схоже, 
зостаються вірні тій прихильності на все. Бо 
ж, як не крути, а кожне з тих «п» має всякчас 
слугувати авангардові нашої нації принаймні 
за меседж, коли не за гасло...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Під патронатом благих намірів
Олександр СТАДНИК для Чортківщини, відтак і Тернопільщини – то не одна, 

а цілих кілька епох. У плані розвою як виключно господарчих віх краю, 
так і духовно-інтелектуальних змагів. 

А вже росту громадянської позиції – й поготів.

Я, Стадник Олександр Михайлович, при-
йняв рішення балотуватися на посаду 
Чортківського міського голови на виборах 
25 жовтня 2015 року.

На вибори йду шляхом САМОВИСУВАННЯ, 
бо переконаний, що посада міського голо-
ви не є політичною, а господарською. Місь-
кий голова повинен бути рівновіддалений 
від усіх політичних партій і співпрацювати 
із депутатами, які прийдуть в міську раду, 
займатися не політикою, а вирішувати на-
гальні проблеми, які потребують негайного 
вирішення в життєдіяльності міста.

Йду на вибори САМОВИСУВАННЯМ, тому 
що не хочу на посаді міського голови бути 
представником вузькопартійних інтересів 
будь-якої із партій, а прагну представляти 
інтереси усіх жителів міста, забезпечити 
нормальне функціонування усіх підрозді-
лів, установ і організацій міської ради задля 
того, щоб Чортків став містом комфорт-
ним для життя, містом європейським, з но-
вим обличчям.

Минулого вже не змінити… Майбутнє по-
будуємо разом!

Переконаний, що, об’єднавши зусилля, ми 
відродимо славу величного Чорткова – міс-
та, яке заслуговує на кращу долю; міста, яке 

повинно бути завжди квітучим, потопати 
не в смітті, а в квітах, мати гарні парки і 
зони відпочинку як для молоді, так і для лю-
дей старшого покоління, мати європейські 
дороги і тротуари, майдани і вулиці; міста, 
яким було б приємно прогулятися як вдень, 
так і в темну пору доби.

Висуваючи свою кандидатуру на посаду 
Чортківського міського голови, хочу запро-
понувати громаді міста себе як людину, яка 
має великий досвід: господарський (багато 
років працював в реальному секторі еконо-
міки, був керівником на підприємстві), адмі-
ністративний (працював на посадах голів 
Чортківської РДА і районної ради), бюджет-
ний (працюю головою постійної комісії об-
ласної ради з питань бюджету).

Як менеджер забезпечу реалізацію усіх 
тих завдань, які ставить на даному етапі 
громада, бо розумію, що потрібно робити, 
знаю, як потрібно робити і бачу, за рахунок 
чого це все можна зробити.

Тому, звертаючись до вас, шановні жителі 
міста, прошу підтримати саме мою канди-
датуру і проголосувати за мене на місцевих 
виборах 25 жовтня 2015 року!

Майбутнє нашого міста в наших руках!
               СЛАВА УКРАЇНІ!

ЗВЕРНЕННЯ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ЧОРТКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ОЛЕКСАНДРА СТАДНИКА ДО ЖИТЕЛІВ МІСТА

Передвиборна агітація
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Щемлива зустріч

Фестиваль

«…Ми, діти українського народу, просимо 
Тебе, Господи, заопікуйся нашою державою 
– Україною, допомагай провідникам нашого 
народу, щоб серед небезпек земних могли 
вести нас дорогою правди…» – вознеслася 
многоголосо свята молитва, звернена вод-
ночасся і до Пресвятої Богородиці, і до свя-
тих Архангела Михаїла, Володимира, княгині 
Ольги та всіх покровителів українського наро-
ду з благанням опіки для неньки України. 

Звучання Славня України та внесення Дер-
жавного прапора надало величної значимості 
прославлення гідності вкраїнської. 

Доречно зауважити, школярі ЗОШ № 2 ак-
тивно долучаються до волонтерського руху 
(про це неодноразово писалося в нашій ра-
йонці). Допомагають усім, чим можуть, пере-
даючи нашим воїнам-захисникам у зону бойо-
вих дій на сході України не лише речі першої 
необхідності, одяг і солодощі, а й вкладають 
у пакунки з гуманітарною допомогою влас-
норучно виготовлені обереги, оформлені 
різнобарвними малюнками листівки з найщи-
рішими побажаннями: «… Любимо, чекаємо. 
Повертайтесь якнайшвидше живими з миром 
додому». І ось одна з таких листівок потрапи-

ла до чортківчанина Петра Павлиніва, котрий 
на часі перебуває у відпустці та принагідно 
завітав до цього навчального закладу. 

Отож, щирими оплесками учнівський та пе-
дагогічний колективи школи привітали шано-
ваних гостей: військовика 44-ї артилерійської 
бригади, начальника автомобільного скла-
ду 6-го окремого мотопіхотного батальйону 
«Збруч» прапорщика Петра Павлиніва та ак-
тивіста-волонтера Івана Калакайла. 

Воїн від імені командування військової 
частини ВО 122 вручив Подяку шкільному ко-
лективу за свідому національно-громадську 
позицію щодо захисту нашої Батьківщини; 
всебічну матеріальну та технічну допомогу 
батальйону «Збруч» у зоні АТО.  

Військовик побажав успіхів школярам у 
навчанні, вчителям – у праці; всім міцного 
здоров’я і запевнив: «… Із такою надійною під-
тримкою тилу, вагомою допомогою та стійкою 
вірою в перемогу ми обов’язково поборемо 
ворога і встановимо справедливість». 

Учні обдарували захисника сувенірами та 
солодощами, передали його побратимам 
безліч малюнків і листівок, у які вклали тепло 
й щирість своїх сердець.

У цілій низці важливих інформацій щодо 
внутрішкільного життя мала місце й радісна 
звістка про перемогу учениці 11-го класу Іло-
ни Поселюжної – І місце у Всеукраїнському 
конкурсі декламаторів польської поезії ім. 
Юліуша Словацького. 

Опісля лінійки ми мали змогу ще кілька 
хвилин поспілкуватися з Петром. І хоча вій-
ськовик небагатослівний, та все ж дізналися: 
вже півтора року він – у зоні бойових дій; 14 
травня 2014-го пішов добровольцем у зону 
АТО; так би мовити, пройшов усю Донецьку 
область, тепер батальйон дислокується на 
Луганщині. Скупий Петро у розмові, та наго-
роди на грудях говорять за нього: медаль «За 
оборону Маріуполя», Батальйонна відзнака 
та «Учасник бойових дій». А вдома на татуся з 
нетерпінням чекають трійко діток – два синоч-
ки і донечка… 

Віримо, перемога, свобода, справедливість 
– за нами – Україною! 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора 

«Гілля калин похилилося… Скільки іще 
забере вона твоїх дітей – не твоя війна?» 
– співає Святослав Вакарчук, стривожений 
останніми подіями на сході України.  Відпо-
віддю на його запитання є життєствердне, 
що лунає до нас від наших дідів-прадідів 
крізь десятиліття: «А ми тую червону калину 
підіймемо, а ми нашу славну Україну роз-
веселимо». Це слова автора стрілецького 
гімну «Ой у лузі червона калина» – нашого 
земляка Степана Чарнецького. Щороку на 
землі, на якій народився й виріс поет, зем-
ляки вшановують пам’ять свого відомого 
односельчанина фестивалем, приуроченим 
до дня його народження. У перші дні жовтня 
до Шманьківців з’їжджаються ті, хто поспі-
шає вклонитися С.Чарнецькому за його віру 
в український народ, його підтримку духу 
українського у найважчі часи як сотню років 
тому – бо чи не завдяки саме його поетичним 
словам не покидає нас віра, що таки підійме-
мо й розвеселимо нашу славну Україну? 

Цього року обласний фестиваль мистецтв 
української, національної патріотичної пісні 

«Червона калина» проходить у два етапи. 
Перший відбувся на батьківщині Степана 
Чарнецького, у Шманьківцях. Біля його по-
груддя юні та старше покоління присягалися 
у любові до рідної землі, молилися разом із 
о. Володимиром Лижечком за упокій душі. 

Потім сільський голова Мирослав Човник 
запросив громаду та гостей села у сільський 
будинок культури – там глядачі мали змогу 
переглянути виступи мистецьких колекти-
вів району, послухати спів вокалістів з об-
ласного центру. Із відкриттям фестивалю 
шманьківчан вітали народний депутат Олег 
Барна, голова бюджетної комісії обласної 
ради Олександр Стадник, голова райдер-
жадміністрації Михайло Сташків, головний 
меценат свята – директор ПАП «Паросток» 
Євген Шкабар, начальник відділу культури, 
туризму, національностей та релігій РДА Га-
лина Чайківська, керуючий справами райра-
ди Тетяна Яблонь.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Не журися, славна Україно, – червону калину таки підіймемо
У с. Шманьківці 4 жовтня відбувся 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. Другий 
спостерігатимемо 14 жовтня у м. Чортків, на території чортківського замку.

Тепло сердець дитячих – 
у листівках воїнам-захисникам
Уже традиційно новий навчальний тиждень у Чортківській загальноосвітній школі 

№ 2 розпочинається щопонеділковою урочистою лінійкою. Та цього разу, 5 жовтня, 
урочистість виокремилася з-поміж усіх непересічністю зустрічі: до школи завітав 

учасник бойових дій на сході України Петро Павлинів.

Другий етап обласного фестивалю мистецтв української, національної, 
патріотичної пісні «Червона калина» відбудеться 14 жовтня. 

У програмі:
– о 15-й год. – молебень за вояків УПА та захисників України біля пам`ятника  Геро-

ям Небесної сотні;
– о 16-й год. – у Чортківському замку відбудеться урочисте відкриття друго-

го етапу обласного фестивалю мистецтв української, національної, патріо-
тичної пісні «Червона калина». У фестивалі візьмуть участь кращі колективи 
області та сусідніх районів, навчальні заклади м. Чорткова, народно-аматор-
ські колективи, солісти-вокалісти, молодіжно-хореографічні колективи, во-
кально-інструментальні гурти Чортківщини. 

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

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

Організатори фестивалю



УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.15 Перша студiя 
10.55 Д/ф «Клуб пригод» 
11.30 Д/ф «На крилах 
андського кондора» 
12.25 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
13.15 Вiкно в Америку 
13.35, 01.35 Т/с «Минають 
роки, минають днi» 
14.45 Казки Лiрника Сашка 
14.55 Хочу бути 
15.20 Т/с «Бiлявка» 
17.05 Чоловiчий клуб. Бокс 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Ексклюзивне 
iнтерв’ю Голови 
Нацiонального банку 
України Валерiї Гонтарєвої 
21.30 Новини. Спорт 
21.40 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля 4» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.20 М/ф «Альоша 
Попович i Тугарин-Змiй» 
14.05 «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» 
00.00 Х/ф «Жанна Д’Арк» (1) 

ІНТЕР
06.35 Мультфiльми (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 14.20 
Х/ф «Кохання з 
випробувальним 
термiном» (1) 
14.35, 16.15 «Жди меня» 
17.45, 18.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Культ» 
00.10 Т/с «Мессiнг. Хто 
бачив крiзь час» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Пiлiгрим» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55 «Подорож гурмана» 
15.30 «Свiтлиця» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Живi сторiнки» 
17.15 «100 шедеврiв» 
17.30 Д/ф «УПА: невiдомi 
сторiнки» 
18.00 «Золота провiнцiя» 
18.30 «Телемандри» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Дорогою додому» 
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» 
08.10 Вiкно в Америку 
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08.05 Вiд першої особи 
08.35 Паспортний сервiс 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Урочистостi з 
нагодня Дня захисника 
України 
10.05 Д/ф «Шов. Психолог 
на вiйнi» 
10.45 Д/ф «Хронiка УПА. 
1942-1954» 
13.00 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
13.45 Д/ф «Львiвська 
Опера» 
14.40 Х/ф «Атентат. Осiннє 
вбивство в Мюнхенi» 
16.35 Д/ф «Капелани» 
18.00 «Героям слава!». 
Трансляцiя концертної 
програми до Дня 
захисника України 
20.30 Новини 
21.00 Д/ф «Рейд» 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00 Вiдкриття 
Мiжнародного фестивалю 
«Покров» 

1+1
06.00, 00.50 Х/ф «Зорянi 
вiйни-5: Iмперiя завдає 
удару у вiдповiдь» (1) 
08.10 Х/ф «Зорянi вiйни - 6: 
Повернення Джедая» (1) 
10.50 Х/ф «Зорянi вiйни-1: 
Прихована загроза» (1) 
13.40 Х/ф «Зорянi вiйни-2: 
Атака клонiв» (1) 
16.30 Х/ф «Зорянi вiйни-3: 
Помста ситхiв» (1) 
19.30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
20.15 Х/ф «Тор 2. Царство 
темряви» (2) 
22.25 Х/ф «Прометей» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльми (1) 
07.00, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.35 Новини 
07.10 Х/ф «Артист із 
Кохановки» (1) 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Культ» 
13.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.30 «Судовi справи» 
15.55, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
17.50 Д/ф «Рейд» 
18.55 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» 
12.00 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.00 Д/ф «Спогад про 
УПА» 
15.00 «Мати» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «Лiтопис» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Своє, українське» 
17.15 «Пiд дубом столiтнiм» 
17.30 «Дiловий ритм» 
18.00 «Актуально» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 «Сторiнками iсторiї» 
19.00 Д/ф «Прощай, 
дiвчино» 
19.30 Ток-шоу «Хто є хто» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.00 Д/ф «УПА: невiдомi 
сторiнки» 
22.40 «Земля Подiльська, 
яку сходив Тарас» 

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 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Д/ф «Все для Бога - 
це цiль мого життя» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Миротворцi» (2) 

ICTV
06.05 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Антизомбi 
11.10, 13.20, 23.25 Т/с 
«Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Код Костянтина» 
14.35, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Нюхач» 

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.30, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.30 «Все буде смачно!» 
09.30, 18.30 «За живе!» 
11.00 «Зiркове життя. 
Обережно - ревнощi!» 
12.05 «Битва екстрасенсiв» 
13.50 «Україна має талант!» 
20.00, 22.50 «МастерШеф - 5» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Хто зверху? - 4 
21.05 Х/ф «Бiблiотекар 2» (2) 
22.55 Аферисти в мережах 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 15.30 Т/с «Загальна 
терапiя» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 03.45 Зоряний шлях 
10.20, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.00 Реальна мiстика 
13.00, 21.00 Т/с «Королева 
бандитiв» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрадництво» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
07.35 «Облом.UA» 
08.10 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Новi технологiї 
вiйни» 
10.30 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Севастополь, Балаклава, 
Київ» 
11.45 Д/п «Вiйна за свiй 
рахунок» 
12.40 «Льотчики» 
13.40 «Цiлком таємно. 
Посттравматичний 
стресовий розлад» 
14.40 Концерт «Хоробрi 
серця» 
16.25, 23.25 «Хоробрi 
серця. Артилеристи» 
19.00 Т/с «Гвардiя» 
22.45 «Край землi» 
01.30 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.25 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.40 Вiйна i мир 
11.35 Вiкно в Америку 
11.55 Д/с «Клуб пригод» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.25 Т/с «Минають роки, 
минають днi» 
15.15 М/с «Друзi-янголи» 
15.25 Хто в домi хазяїн? 
15.55 Надвечiр’я. Долi 
16.50 Свiтло 
17.35 Книга ua 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Урочистостi 
до 400-рiччя Києво-
Могилянської Академiї 
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 3» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «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 «Мiняю жiнку - 10» 
00.00 Х/ф «Зорянi вiйни - 6: 
Повернення Джедая» (1) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльми (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Культ» 
13.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.30 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
17.45, 18.55 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 Д/ф «Прощай, дiвчино» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 Д/ф «Спогад про УПА» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.20 «Мати» 
18.00 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
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 «Формула 
здоров’я» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Небилицi про Iвана» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Скажене 
золото» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Спокута» (2) 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.15 Труба мiстера Сосиски 
11.15, 13.20 Х/ф «У 
пошуках пригод» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.10 Х/ф «Соломон 
Кейн» 
16.30 Х/ф «Термiнатор-4. 
Нехай прийде спаситель» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 

СТБ
06.00, 15.55 «Все буде добре!» 
08.05 «Все буде смачно!» 
09.05, 18.30 «За живе!» 
10.35 «Зiркове життя. 
Фатальне кохання холостякiв» 
11.35 «Битва екстрасенсiв 15» 
14.00 «Україна має талант!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.05 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.07 Т/с «Друзi» 
10.55 М/ф «Астерiкс: 
Земля богiв» 
12.25 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.25 Страстi за ревiзором 
23.25 Х/ф «Троя» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.30 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Щастя є» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрадництво» 
21.35 Футбол. Вiдбiрний 
матч до Євро 2016. Україна 
- Iспанiя 
23.55 Подiї дня 

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 «Помпеї: 
Апокалiпсис» 
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 «Спека» 
00.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.10 Х/ф «Камiнна 
душа» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.15 Подорожнi 
11.00 Д/ф «Кузьма 
Дерев’янко. Генерал 
Перемоги» 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.25 Т/с «Минають роки, 
минають днi» 
14.45 М/с «Друзi-янголи» 
15.15 Школа Мерi Поппiнс 
15.35 Фольк-music 
16.40 Богатирськi iгри 
17.35 Чоловiчий клуб 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.40 З перших вуст 
21.50 Вiйна i мир 
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 4» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.25, 21.00, 22.00 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» 
23.45 Х/ф «Хоробре 
серце» (1) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 Мультфiльми (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Культ» 
13.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.30 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
17.45, 18.55 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 «В об’єктивi ТТБ» 
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 Д/ф «УПА: невiдомi 
сторiнки» 
14.00 «Золота провiнцiя» 
14.25 «Телемандри» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Мати» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Зона ризику» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Лiтопис» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
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 «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 

12.40 Програма «Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Вбивство 
у зимовiй Ялтi» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Мiранда 
з кригою» (2) 

ICTV
06.05 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Антизомбi 
11.10, 13.20, 23.25 Т/с 
«Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Т/с «Код Костянтина» 
14.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Нюхач» 

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 
06.15, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.15, 18.30 «За живе!» 
10.50 «Зiркове життя. 
Бiс в ребро» 
11.55 «Битва екстрасенсiв» 
13.20 «Україна має 
талант!» 
20.00, 22.50 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
23.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Квадратнi Штани» 
07.20 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 00.05 Абзац! 
19.00 Половинки 
20.25 Х/ф «Бiблiотекар» 
22.20 Супермодель по-
українськи 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 05.25 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.20, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.00 Реальна мiстика 
13.00 Х/ф «Вiчна казка» 
15.30 Т/с «Загальна 
терапiя» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрадництво» 
21.00 Т/с «Королева 
бандитiв» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (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, 19.20 «Люстратор 
7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Новi технологiї 
вiйни» 
10.30 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
11.35 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.30 Х/ф «Вогонь з пекла» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
21.15 Х/ф «Невловимий» 
00.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.10 Х/ф «Черная 
долина» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.20 Х/ф «Атентат. Осiннє 
вбивство в Мюнхенi» 
11.30 Ексклюзивне 
iнтерв’ю Голови 
Нацiонального банку 
України Валерiї Гонтарєвої 
11.55 Д/ф «Чорнi лангури» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.25 Т/с «Минають роки, 
минають днi» 
15.05 М/с «Друзi-янголи» 
16.00 Спогади 
16.30 Вiра. Надiя. Любов 
17.30 Д/с «Повернення 
видiв. Рись» 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 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» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.30 «Свiтське життя» 
23.30 Х/ф «Одержимiсть» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльми (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Культ» 
13.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.30 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
17.45 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Любов та iншi 
неприємностi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Думки вголос» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Сумщина 
INKOGNITO» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Азбука смаку» 
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, 01.00 Україна.
Перезавантаження 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 20.40 Програма 
«Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Прелюдiя долi» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Моя вечiрка» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 20.25 Антизомбi 
11.05, 13.20, 23.25 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Код Костянтина» 
14.35, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с «Нюхач» 

СТБ
06.40 Х/ф «Дихай зi мною»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.00, 22.50 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють всi!-8» 
03.05 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом» 
16.10, 19.00 Супермодель 
по-українськи 
18.00 Абзац! 
20.55 Половинки 
22.25 Суперiнтуїцiя 
23.50 Стенд-Ап шоу 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 15.30 Т/с «Загальна 
терапiя» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.20, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.00 Реальна 
мiстика 
13.00, 21.00 Т/с «Королева 
бандитiв» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрадництво» 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.30 Новини «Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Новi технологiї 
вiйни» 
11.30 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.25 Х/ф «Смертельна 
глибина» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 17.55 «Вiдеобiмба» 
18.30, 21.00 «Профутбол» 
19.00 Футбол. ЧУ 11 Тур. 
«Динамо» - «Шахтар» 
22.00 «Профутболу 5 рокiв» 
22.30 Х/ф «Змiй» 
00.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 

УТ-1
08.20 АгроЕра. Пiдсумки 
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.25 М/с «Друзi-янголи» 
09.50 Хочу бути 
10.55 Д/ф «Сербська 
енциклопедiя» 
11.20 Музика єднає нас 
12.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. «Хiмiк» (Южне) - 
«Миколаїв» (Миколаїв) 
15.00 Богатирськi iгри 
16.15 Чоловiчий клуб 
16.55 Баскетбол. 
Чемпiонат України. 
«Динамо» (Київ) - 
«Волиньбаскет» (Луцьк) 
18.55 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 
20.00, 21.30 Д/ф «Крим. 
Курорт суворого режиму» 
21.00 Новини 
23.00 День Янгола 

1+1
09.00 «Свiтське життя» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00 «Маша i ведмiдь» (1) 
11.10 «Маленькi гiганти» 
13.55 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.15 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.20 «Вечiрнiй квартал 2015» 
23.20 «Що? Де? Коли? 2015» 
00.30 Х/ф «Красунчик» 

ІНТЕР
05.35, 20.00, 03.25 
«Подробицi» 
06.35 Мультфiльми (1) 
07.00 «Жди меня. Украина» 
08.30 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика» (1) 
11.25 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
12.35 Т/с «Одружити 
Казанову» (1) 
17.00 «Щастя з пробiрки. 
Через 9 мiсяцiв» 
18.10, 20.30 Т/с «Все 
повернеться» 
23.25 Х/ф «Егоїст» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Азбука смаку» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
14.40 «Сад. Город. Квiтник» 
15.00 «Запрошує Оксана» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Мiкс» 
17.45 «Мандруємо разом» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Подорожнi замальовки» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм» 
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 «Рятувальний 
модуль» 
14.00 Програма «Вiкно в 
Європу. Сильнi разом» 

14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Маленька чаклунка» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Д/ф «Все для Бога - 
це цiль мого життя» 
21.15 Програма 
«Євромакс» 
21.45 Х/ф «Золота ластiвка» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Рука, що 
гойдає колиску» (2) 

ICTV
09.30 Секретний фронт 
10.30 Антизомбi 
11.30 Дiстало! 
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.45 Iнсайдер 
14.45 Т/с «Нюхач» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Згадати все!» 
22.25 Х/ф «Початковий код» 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.00 «Хата на тата» 
11.55 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
14.45 «Зваженi та щасливi - 5» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
23.20 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Хто зверху 
10.00 Ревiзор 
12.15 Страстi за ревiзором 
14.10 Хто зверху? 
16.20 Т/с «СашаТаня» 
17.20 М/ф «Монстри на 
канiкулах» 
19.15 М/ф «Синбад: 
Легенда семи морiв» 
21.00 Х/ф «Людина-павук» 
23.15 Х/ф «Туман» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Т/с «Загальна 
терапiя» 
08.50, 01.00 Вiдверто з 
Машею Єфросинiною 
10.00 Зоряний шлях. 
Субота 
11.00 Х/ф «Життя пiсля 
життя» 
13.10, 15.20 Т/с «Волошки» 
17.50, 19.40 Т/с «Зцiлення» 
23.00 Х/ф «Кульбаба» 

2+2
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 «Супербрати 
Марiо» 
19.15 Х/ф «Бандитки» 
21.05 Х/ф «Найманець» 
23.00 Чемпiонський бiй 
в суперважкiй вазi за 
версiєю WBА: Руслан 
Чагаєв (Узбекистан) - Фрес 
Окендо (США). Трансляцiя 
iз Нiмеччини 
00.15 Х/ф «Смертельна 
глибина» 
02.00 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
04.00 Чемпіонськi бої 
за версiєю WBC, WBA 
и IBF Геннадiй Головкiн 
(Казахстан) - Давид Лемьє 
(Канада), Роман Гонсалес 
(Нiкарагуа) - Брайан Вiлорiя 
(США). Трансляцiя iз США 

УТ-1
09.10 Як це? 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
10.05 М/с «Друзi-янголи» 
10.40 Спогади 
11.15 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 
12.15 Д/с «Повернення 
видiв. Рись» 
13.30 Фольк-music 
14.35 Д/ф «Вiдмовся вiд 
завтрашнього дня» 
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.10 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. 
«Ельверум» (Норвегiя) - 
«Мотор» (Україна) 
19.35 Д/ф «Могилянка 
forever» 
20.05 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
09.40 Мультфiльм 
09.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.20 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.55 «Мiняю жiнку - 10» 
15.25 «Чотири весiлля 4» 
16.45 «Розсмiши комiка» 
17.45 М/ф «Добриня 
Микитич i Змiй Горинич» 
19.20 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Маленькi гiганти» 
23.30 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний 2» 
11.05 «Орел i Решка. 
Незвiдана Європа» 
12.15 Т/с «Одружити Казанову» (1) 
16.50 Х/ф «Ти будеш моєю» (1) 
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
22.00 Т/с «Все 
повернеться» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.45 «Бiржа працi» 
18.15 «Подорож гурмана» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.20 «Спiває Ярослав Гнатюк» 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.40 Час-Тайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Маленька чаклунка» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 

14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Межа правди 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40, 00.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Рятувальний 
модуль» 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.05 Х/ф «Еволюцiя» 
09.10 Зiрка YouTube 
10.40, 13.00 Дивитись усiм! 
11.45 Труба мiстера 
Сосиски 
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Початковий 
код» 
16.10 Х/ф «Згадати все!» 
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
20.35 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт» 
23.10 Х/ф «Турист» 

СТБ
07.00, 11.00 «МастерШеф - 5» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.00 «Караоке на 
Майдан» 
14.05, 15.40 «Х-Фактор - 6» 
15.15 «10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України» 
19.00 «Битва екстрасенсiв 15» 
21.20 «Один за всiх» 
23.05 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.50 М/ф «Монстри на 
канiкулах» 
11.40 М/ф «Синбад: 
Легенда семи морiв» 
13.10 Х/ф «Бiблiотекар» 
15.00 Х/ф «Бiблiотекар 2» 
16.50 Х/ф «Бiблiотекар 3» (2) 
18.40 Х/ф «Людина-павук» 
21.00 Х/ф «Людина-павук 2» 
23.35 Х/ф «Черепа» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
08.45 Т/с «Волошки» 
12.50 Т/с «Зцiлення» 
17.00, 20.00 Т/с 
«Спадкоємиця» 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин iз прем’єр-
мiнiстром 
22.20 Х/ф «Життя пiсля життя» 

2+2
06.00, 08.40 Чемпіонськi 
бої за версiєю WBC, WBA 
и IBF Геннадiй Головкiн 
(Казахстан) - Давид Лемьє 
(Канада) Роман Гонсалес 
(Нiкарагуа) - Брайан 
Вiлорiя (США). Трансляцiя 
iз США 
07.25 Чемпiонський бiй 
в суперважкiй вазi за 
версiєю WBА: Руслан 
Чагаєв (Узбекистан) - Фрес 
Окендо (США) 
10.00 «Богатирi» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Хоробрi серця. Танкiсти» 
16.10 «Зброя» 
16.50 Футбол. ЧУ 11 Тур. 
«Чорноморець» - «Металург» 
19.20 Футбол. ЧУ 11 Тур. 
«Карпати» - «Ворскла» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Залiзний 
лицар» 
01.30 Х/ф «Змiй» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Не упускайте сприятли-

вий шанс, що подарує вам 
доля. Все буде виходити 
легко, як би само по собі. 
Однак без рутинної роботи 
не обійтися. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зв’язки, що вичерпа-

ли себе, потрібно рвати. І 
це стосується й любові, і 
дружби, й роботи. Для про-

сування вперед вам знадо-
бляться рішучість, поінфор-
мованість і професіоналізм. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Бажано перестати розчи-
нятися в потоках емоцій і взя-
тися за справи. Добрий час 
для реалізації грандіозних 
планів і творчих задумів. Але 
перш ніж діяти, варто добре 
все продумати, безсистемні 
кроки успіху не принесуть.

РАК (22.06-23.07)
Відпочиньте від виробни-

чих справ і побутових про-
блем. Вам підуть на користь 
нові відчуття та враження. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не намагайтеся напо-

лягати на своєму, цим ви 
тільки наживете собі во-
рогів. Проявіть мудрість і 
гнучкість. Дійте спокійно, 
обдумано і без поспіху. 

ДІВА (24.08-23.09)
Робота вимагає уваги 

та зосередженості, але не 
забувайте і про особисте 
життя. Важливо зараз мати 
об’єктивну самооцінку. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Небажано починати нові 

справи, краще обмежити кон-
такти до мінімуму. Корисно буде 
поговорити з начальством і об-
говорити болючі питання. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Можливі бурхливі різно-

манітні події. Ви доможетеся 
успіху в тих справах, у яких за-
цікавлені. Корисно зосередити-
ся на кар’єрному рості. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Дотримуйтеся правил, обі-

йти їх не вдасться. Можливі 
зустрічі з корисними і цікави-
ми людьми, намагайтеся пе-
ребувати в центрі подій. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви відчуваєте приплив 

сил, почуваєте себе ліде-
ром. В родині потрібно ви-
явити терпіння стосовно 
близьких людей. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Будьте милі та добро-

зичливі. Досить спокій-
ний і гармонічний період. 
Але будьте обережніші з 
конкурентами, вони мо-

жуть грати не за прави-
лами. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ви здатні змести на 

своєму шляху всі пере-
шкоди. Але вам знадо-
биться вся ваша сила 
волі, щоб зберегти спо-
кій. В особистому житті 
на вас чекає приємний 
сюрприз від коханої лю-
дини. 

20.00 Україна.
Перезавантаження 
21.30 Програма 
«Компромiс» 
22.35 Х/ф «Не забувай мене, 
заради всiх святих» (2) 

ICTV
06.05 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Антизомбi 
11.05, 13.20, 23.25 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Код Костянтина» 
14.35, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Нюхач» 

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.15, 15.55 «Все буде добре!» 
08.15 «Все буде 
смачно!» 
09.15, 18.30 «За живе!» 
10.50 «Зiркове життя. 
Народити за будь-яку цiну» 
11.50 «Битва екстрасенсiв» 
13.20 «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, 00.20 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.25 Х/ф «Бiблiотекар 3» (2) 
22.15 Хто зверху - 3 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 15.30 Т/с «Загальна 
терапiя» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 03.45 Зоряний шлях 
10.20, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.00 Реальна 
мiстика 
13.00, 21.00 Т/с «Королева 
бандитiв» 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрадництво» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (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 «Новi технологiї 
вiйни» 
10.30 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
11.35 Д/п «Пiдземнi 
мiста» 
12.30 Х/ф «Апокалiпсис 
Стоунхенджа» 
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 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.10 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана» 
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Обопільно

Рішенням Білобожницької сільської те-
риторіальної виборчої комісії № 5 від 30 
вересня 2015 р. зареєстровані на посаду 
Білобожницького сільського голови такі 
кандидати:

ГРЕСЬКІВ Ярослав Львович, 1961 р. н., 
освіта вища, позапартійний, Білобожницький 
сільський голова, проживає у с. Білобожниця, 
самовисування;

ГУЙДА Володимир Степанович, 1976 р. н., 
освіта вища, позапартійний, тимчасово не пра-
цює, проживає у с. Білобожниця, самовисуван-
ня;

МАКСИМЧУК Віктор Володимирович, 1980 
р. н., освіта вища, позапартійний, тимчасово не 
працює, проживає у с. Білобожниця, самовису-
вання;

СКОРИЙ Володимир Михайлович, 1961 р. 
н., освіта професійно-технічна, позапартійний, 
фізична особа-підприємець, проживає у с. Біло-
божниця, висунутий партією «Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність»;

СТАВНИЧА Уляна Володимирівна, 1978 р. 
н., освіта вища, позапартійна. Оператор ЕОМ. 
Чортківський інститут підприємництва і бізнесу, 
проживає у с. Білобожниця, самовисування;

ПЛІЩУК Петро Іванович, 1957 р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор ПАП «Білобож-
ницьке», проживає у с. Білобожниця, висунутий 
політичною партією ВО «Батьківщина»;

ПЛІЩУК Руслан Петрович, 1987 р. н., освіта 
вища, член партії «Батьківщина», директор, м. 
Чортків, проживає у с. Білобожниця, самовису-
вання.

Голова Білобожницької 
сільської ТВК                                        Л.НОГА

Рішенням Косівської сільської територі-
альної виборчої комісії від 30 вересня 2015 р. 
зареєстровані:

на посаду Косівського сільського голови:
БІДОЧКО Андрій Михайлович, 1976 р. н., Ко-

сівський сільський голова,
кандидатами у депутати Косівської сіль-

ської ради:
ШТИНИК Володимир Станіславович, 1961 р. 

н. (округ № 1);
БІДОЧКО Василь Богданович, 1963 р. н. (округ 

№ 2);
ШТИНИК Надія Володимирівна, 1973 р. н. 

(округ № 3);
ШТИНИК Павло Михайлович, 1982 р. н. (округ 

№ 4);
ВАСІН Іван Володимирович, 1976 р. н. (округ 

№ 5); 
БІЛОУС Ірина Богданівна, 1995 р. н. (округ № 6);
ДЮК Надія Богданівна, 1975 р. н. (округ № 7);
ЯНЧ Марія Володимирівна, (округ № 8);
ЛАХМАН Володимир Ярославович, 1971 р. н. 

(округ № 9);
СТАРИК Микола Васильович, 1952 р. н. (округ 

№ 10);
ЛЕСЬКІВ Галина Миколаївна, 1969 р. н. (округ 

№ 11); 
СТЕЦЬ Галина Данилівна, 1967 р. н. (округ № 

12);
ФЕНИК Ігор Романович, 1978 р. н. (округ № 13);
БІДОЧКО Петро Михайлович, 1982 р. н. (округ 

№ 14).

Голова Косівської 
сільської ТВК                                      С.ПІСЯК

Для забезпечення законності під час підготовки 
місцевих виборів, попередження спроб дестабілі-
зувати ситуацію та перешкодити вільному волеви-
явленню громадян Служба безпеки України закли-
кає громадськість до активної співпраці. 

У разі виявлення правопорушень під час ви-
борчої кампанії або отримання інформації про 
підготовку та вчинення злочинів, віднесених до 
компетенції СБУ, мешканці Тернопільської області 
мають можливість цілодобово звертатися до регі-
онального Управління СБУ на телефон довіри та 
інформувати через електронну поштову скриньку. 

Ми вдячні небайдужим краянам, котрі, завдяки 

своїй активній громадянській пози-
ції, допомагають правоохоронним 
органам. 

Телефон довіри УСБУ в Терно-
пільській області – (0352) 52-90-00

Телефон гарячої лінії УСБУ в 
Тернопільській області – (067) 352-
31-00

Офіційна електронна скринька Управління – 
usbu_ter@ssu.gov.ua

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 
УСБУ в Тернопільській області

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
«Слава Ісусу Христу!» – вибачившись за за-

пізнення, привітався зі сцени районного будин-
ку культури українською Семен Семенченко, 
що було дещо незвично почути від «східняка» у 
військовій формі. І хоча потім перейшов на рідну 
для себе російську, ніхто не дорікнув йому в цьо-
му, адже головним була суть мовленого парла-
ментарієм. Подаємо прямою мовою сказане ним.

Що вдалося зробити за рік
– Нас прийшло у парламент 32 депутати 

(Семен Семенченко входить до фракції «Само-
поміч»), всі абсолютно зелені, без політичного 
досвіду. За антикорупційним законодавством – 
ухвалили практично всі закони, про які домовля-
лися, інша справа, що вони не працюють. 

Зняли Генпрокурора Ярему – уперше під тис-
ком парламенту зібрали підписи і той був від-
правлений у відставку. Залишилося зібрати 20 
підписів для відставки Шокіна. Чому? Вважаємо, 
сьогодні Генпрокуратура у багатьох випадках 
– злочинне угруповання, що займається кришу-
ванням бізнесу, забезпеченням політичної ло-
яльності депутатів різних рівнів під загрозою по-
рушення кримінальних справ. Однозначно вона 
має бути реформована. 

Практично готове до роботи Антикорупційне 
бюро, в найближчі декілька місяців воно запра-
цює. У Румунії свого часу також була тотальна 
корупція, почали з посадки прем`єр-міністра, 
далі все пішло нормально. 

Вимагаємо зміни 8,5 тис. суддів по всій країні. 
Щорічно приблизно стільки ж маємо випускників 
юридичних вузів. Краще рік помилок, аніж 24 са-
ботажу. 

Виступаємо за зміну керівників усіх силових 
відомств як таких, що не справилися у справі очи-
щення країни від корупції. Досі немає відповіді на 
запитання, хто вбив Небесну сотню, не передані 
справи по Іловайську, хоча слідство закінчене, не 
порушена справа по Дебальцевому. Корупція за-
шкалює навіть порівняно з попередніми роками.

27 депутатів (п’ятьох відчислили за голосу-
вання по змінах до Конституції) нічого самі зро-
бити не можуть, оскільки основна влада у двох 
політичних сил – БПП і «Народного фронту». У 
перших в руках – СБУ і Генпрокурор, у НФ – МВС. 
Депутатам особливо розгулятися не дають.

По воєнній частині – практично усі необхідні 
закони прийнято. Залишилося ухвалити два, в 
т. ч. про створення 200-тисячної резервної армії. 
Вдома у вихідні хлопці та дівчата проходитимуть 
бойове залагодження, навчатимуться стріляти 
і у випадку необхідності візьмуть під контроль 
свою область разом з міліцією і Нацгвардією. 
Якщо вона буде створена – усі спекуляції, мов-
ляв, Путін на нас нападе – можна закінчити. 

Щодо резонансних справ
– По Іловайську справа практично на завер-

шенні. На жаль, ті хто вимагав її розслідування, 
сьогодні замовкли, усіх все влаштовує. Обвинува-
чуються у злочинній халатності ті ж особи, що й по 
ІЛ-76, коли загинули дніпропетровські десантники. 
Це генерал Назаров, начальник Генштабу Мужен-
ко і його заступник. Упевнений, дана справа буде 
в суді і ті люди, які не дали нормально закінчити 
війну, коли зі Славянська випустили Гіркіна разом 
з колоною бойовиків, коли наших військових піді-
гнали під радіус дій градів з території Росії під Зе-
ленопіллям, займуть своє місце на лаві підсудних 
разом з тими, хто їх покриває. 

Щодо обстановки на передовій
– Усі добровольчі підрозділи відведені на 

другу лінію; на першій залишилися ЗСУ, що нині 
відводять озброєння менше 100 мм. Їм дана ко-
манда не стріляти у відповідь, навіть у випадку, 
якщо ворог веде вогонь. Бойовикам ця ситуація 
вигідна, практично все відбувається без ексце-
сів. Війна продовжується, хоч і перейшла у по-
літичну площину. 

Щодо реформи армії
– Оцінюю її на двійку. Зі старою радянською 

матрицею нічого не сталося. Генерали не бажа-
ють запускати контрактну армію. Чому – ніхто не 
хоче, «щоб дурість кожного була видна». Друге – 
безпрецедентно високий бюджет – 90 млрд. грн., 
який виділили на оборону країни, – для багатьох 
є лакомим шматком. 

Створено депутатську комісію разом з Мінобо-
рони на чолі з Є.Соболєвим. Відслідковуємо махі-
нації з квартирами, на які було виділено мільярд 
грн. Триває перевірка по фортифікаційних спору-
дах, скільки це все коштувало, по проекту «Сті-
на», по військовій формі, що спалахувала на тілі.

З боєм добилися створення фортифікаційних 
споруд. Перевіряємо – то в одному місці дірка, 
то в іншому, біля Маріуполя 8 км узагалі не за-
крито. Не могли повірити, що таке могло бути в 
умовах війни.

Що буде далі? 
– Вважаю, Путін у наступ не піде, оскільки пе-

реконаний, що перемагає політично. Що відбуло-
ся в Парижі. За Мінськими угодами ми спочатку 
маємо провести вибори на Донбасі за україн-
ськими законами, одночасно застосовується ам-
ністія до сепаратистів, їхні військові корпуси ста-
ють народною міліцією, після чого закривається 
кордон. Це прописано у пункті 9-11 домовленос-
тей. Вісім місяців нам з телеекрану розповідали 
казки, що то неправда. Мовляв, насправді це 
наша велика перемога і аж коли над Донецьком 
майорітиме жовто-блакитний стяг, ми проведе-
мо вибори на Донбасі. Таким писався й закон про 
місцеві вибори. Що вияснилося у французькій 
столиці? Спочатку придумали казку для народу, 
мовляв, Путін хоче провести фейкові вибори на 
Донбасі. Це небезпечно, хоча насправді нам від 
того ні холодно, ні жарко. Потім зусиллями всьо-
го цивілізованого світу Путіна перемогли, небез-
пека ліквідована, фейкових виборів не буде. А 
що ж тоді буде? Те, про що домовилися у лютому 
– вибори на Донбасі, але за українськими зако-
нами. Люди починають розуміти, що їх обманули. 
Думаю, це приведе до розколу в країні. Але не 
штучно видуманий – на Донбас і решту країни. А 
між патріотами і казнокрадами, які виряжаються 
у патріотичні одежі. Цього не можна допустити, 
інакше вийде ситуація ще гірша ніж під ВР. Тому 
будемо переконувати депутатів не голосувати 
за цей закон, якщо потрібно, вийдемо на вулиці. 
Хоча цього б дуже не хотілося. 

Що було під Верховною Радою
– Наша фракція виступала проти змін до Кон-

ституції. Усі, хто голосував «за», вийшли через 
підземний перехід. Люди на вулиці були дуже 
розлючені, у хід пішов газ. Разом з Є.Соболєвим 
вийшли до людей, пояснювали ситуацію: у пар-
ламенті нікого немає, не треба кидатися на 
Нацгвардію. Народ почав більш-менш заспокою-
ватися. Однак біля ВР були групи провокаторів, 
серед яких помічено чимало колишніх працівни-
ків міліції, що діяли дуже злагоджено. Вони не 
мали, як нам мене, відношення до організаторів 
мітингу, затіяли бійку з Нацгвардією, і коли кину-
ли гранату – відійшли у бік парку. Тобто ситуа-
ція була явно спровокована, щоб люди боялися 
протестувати на вулицях, а народні активісти не 
збирали народ на мітинги, аби їх не звинуватили 
в тероризмі. 

Про тарифи
– Однозначно, як тільки-но надійдуть перші 

платіжки, будуть народні хвилювання, причому 
без будь-якого втручання політиків. Ні уряд, ні 
Президент нас не чують!

Робоча група депутатів, яка займалася пере-
рахунком тарифів, чітко довела до керівництва 
країни, що тарифи пораховані не в прозорий спо-
сіб. Впевнений, що тарифи на комунальні послу-
ги будуть перераховані. Це соромно – у важкий 
для країни час замість того, щоб займатися оф-
шорами, красти в людей через тарифи.

Підсумок
– За час роботи сьогоднішнього парламенту 

зроблено чимало хороших справ. За моїми підра-
хунками, під куполом Верховної Ради є нормаль-
них 50-60 депутатів, у попередній каденції й цього 
не було. Ми розібралися, що відбувається в країні. 
Що існує дві коаліції – Європейська Україна і клеп-
тократична Україна, коли депутати об`єднують 
свої зусилля, щоб встановити контроль над фі-
нансовими потоками, цілими промисловими га-
лузями тощо. На жаль, для багатьох є ціллю не 
розвиток країни, а особисте збагачення.

У цьому винуваті ми самі. Коли половина краї-
ни голосує за гречку, гарне обличчя на біг-борді, 
у підсумку маємо розвал держави, політичну і 
економічну кризу. Упевнений, навесні будуть 
позачергові парламентські вибори. Від вибуху 
внутрі країни стримує відповідальність за війну, 
розуміння того, що наші хлопці тримають фронт, 
щоб у нас все вдалося. Проте обманювати народ 
безкінечно не можна, люди розуміють, що все 
йде не туди.

Упевнений, пройде 5-7 років і від Росії ми 
відіб’ємося. Але насамперед потрібно навести 
порядок вдома – побороти корупцію, реально за-
йнятися реформами. У часі прийдешніх місцевих 
виборів хочеться попросити, щоб проголосували 
не важливо за яку партію, а за тих людей, яким 
довіряєте, в яких у послужному списку є реальні 
досягнення. Щоб вони не були зв`язані з попере-
дніми політичними силами, у крайніх випадках 
раніше обиралися депутатами, ще краще аби 
зовсім не були. Нині є 50-60 нормальних людей 
у парламенті, плюс якщо буде обрано 20-30 від-
сотків таких по місцевих радах, ми ситуацію ви-
тягнемо. Тоді не буде ніяких третіх Майданів, нам 
потрібно ще завершити другий.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Комбат Семен СЕМЕНЧЕНКО: 
«Третього Майдану не буде. Нам 

потрібно завершити другий»

На Тернопільщині СБУ закликає 
громадян до співпраці

У міському часописі «Чортківський вісник» 
(№ 35 (384) від 25.09.2015 р.) в колонці «Гро-
мадська рада» розміщено звернення до нині 
діючого міського голови м. Чорткова з вимогою 
балотуватися на наступних виборах на посаду 
міського голови. Але за моїми даними, як за-
ступника голови громадської ради при Чорт-
ківській міській раді, громадська рада таких 
питань не розглядала, і засідань ради останнім 
часом взагалі не відбувалося. При уснім спіл-
куванні з головою громадської ради Павлівим 
П.М. він повідомив, що те звернення було не від 
громадської ради, а від окремих громадських 
організацій міста і що в газеті виникла помилка.

Також звертаю увагу на те, що дане звер-
нення підписане головою громадської ради 

П.Павлівим, та секретарем О.Іванців, але 
О.Іванців не є секретарем громадської ради. 
Секретар громадської ради при Чортківській 
міській раді Н.Горяча.

При письмовому звернені до редакції газети 
«Чортківський вісник» з проханням виправи-
ти помилку і уточнити відомості в наступному 
номері вони це не зробити. А тому повідомляю 
громаду міста, що ніяких засідань громадської 
ради при Чортківській міській раді останнім ча-
сом не відбувалося і ніякого звернення від гро-
мадської ради до нині діючого голови не було.

Заступник голови громадської ради при 
Чортківській міській раді 

Юрій КРИВИЙ

Народний депутат Олег Барна з трибуни Вер-
ховної Ради виступив проти продажу української 
землі. Під час голосування за прийняття Закону 
про внесення змін до Земельного кодексу України 
щодо проведення земельних торгів (№ 2279) по-
літик заявив:

«Україну єднають традиції, Україну єднає Зем-
ля. І коли ми говоримо про Землю, то повинні 
звертатись до неї на «Ви», бо це є те святе, що 
поєднує нас як націю і народність».

За його словами, до тих пір, поки не наведено 
порядок в земельній сфері, не проведено реєстр 
земельних ділянок, ревізію і аудит земель, до-
поки ми не знаємо, хто, що, скільки взяв, вкрав, 
обміняв, приватизував незаконно, немає сенсу 
говорити про питання щодо приватизації землі чи 

її продажу.
«Ми можемо продавати лише те, що вигото-

вили.  Збудували будинок – продавайте, купили 
авто – перепродуйте, це ваша справа. Але вам 
ніхто не давав право перетворювати землю в 
товар. Це те фундаментальне поняття, яке іден-
тифікує нас як націю, як Україну. Землю ми пози-
чили для того, щоб передати нашим дітям», – за-
явив Олег Барна.

«Перестаньте зазіхати на землю як товар. Ви 
можете надавати її в користування, довгостроко-
ве користування, але в жодному разі не перетво-
рювати її в товар. Тому що вона не ваша, а наших 
наступних поколінь. Слава Україні!», – сказав на-
родний депутат на завершення свого виступу.

Прес-служба фракції БПП у Верховній Раді

Резонанс

Про те, чого не було

Трибуна депутата
Олег БАРНА: «Земля не може бути 

товаром, бо належить нації»
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Ринок праці

земельна ділянка

Засторога

Вважати недійсними:

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

067-118-87-57. 

приватизована земельна ділянка площею 
0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зупинка ремза-
воду), є фундамент. 

Тел.: 095-419-17-05, 
066-503-72-76, 096-891-79-85, 
097-975-29-06. 

макулатуру – від 1,50 грн./кг, поліетилено-
ву плівку (прозору) – 6-8 грн./кг, каністри ви-
користані – 2 грн./кг, банки пивні алюмінієві 
– 8 грн./кг, склотару, склобій – від 0,25 – 0,50 
грн./кг, ПЕТ-пляшки – 2 грн./кг.

Тел. 097-700-05-12.

Шановні роботодавці!
У разі працевлаштування за направлен-

ням служби зайнятості зареєстрованих без-
робітних з числа внутрішньо переміщених 
осіб ви маєте право на компенсацію фак-
тичних витрат на оплату їх праці (основну та 
додаткову заробітну плату та суму єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування, нарахованого на такі 
виплати), а також на перепідготовку та під-
вищення кваліфікації переселенців. 

Компенсація здійснюється відповідно до 
статті 24-1 «Заходи сприяння зайнятості 
внутрішньо переміщених осіб» Закону Укра-

їни «Про зайнятість населення» від 5 липня 
2012 р. за № 5067-VI (із змінами) та Порядку 
здійснення заходів сприяння зайнятості, по-
вернення коштів, спрямованих на фінансу-
вання таких заходів, у разі порушення гаран-
тій зайнятості для внутрішньо переміщених 
осіб, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 вересня 2015 р. за № 
696, який набрав чинності з 25 вересня ц. р. 

За більш детальною інформацією звер-
тайтесь до Чортківського районного центру 
зайнятості (м. Чортків, вул. Хичія, 1) або за 
тел. 2-07-07.

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. 

2-кімнатна квартира у м. Чорткові по 
вул.Шевченка, кв. 62, третій поверх, загаль-
на площа – 50 кв. м, індивідуальне опалення. 
Ціна договірна.

Тел. 067-275-24-07.

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

Тел. 067-133-08-83.

хата у с. Шманьківці, є земельна ділянка, 
кам`яні споруди.

Тел. 097-515-97-84.

будинок у Чорткові по вул. Верхній Со-
нячній (біля автостанції). Земельна ділянка і 
будинок приватизовані. Підведено всі кому-
нікації.

Тел. 096-258-88-00.

напівособняк із можливістю прибудови з 
земельною ділянкою в центрі міста по вул. 
Пітушевського. Ціна договірна. 

Тел. 098-628-83-82. 

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, 

Подяка

Парафіяни, церковний комітет храму По-
крови Божої Матері с. Білий Потік вислов-
люють щиру вдячність директорові ПАП 
«Дзвін» Василю Степановичу Градовому 
за надання вагомої матеріальної допомо-
ги для спорудження каплички та копання 
криниці. 

Просимо в Господа благословення для 
Вас, Василю Степановичу, та Вашої ро-
дини. Нехай Всевишній винагородить Вас 
здоров’ям міцним, снагою до подальших 
благодіянь, щедротністю Своєї ласки та 
умиротворенням за всю доброчинність, ді-
яну Вами. 

 Сердечно вітаємо Вас із прийдешнім ве-
личним празником Святої Покрови Божої 
Матері. Нехай Пресвята Богородиця за-
вше тримає Вас під Своєю опікою. 

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

найму квартирантів – перевага нада-
ється сімейним.

Тел. 098-628-83-82.

Подяка 
Висловлюємо щиру вдячність депутату 

районної ради по Ягільницькому вибор-
чому округу Вислоцькому Василю Михай-
ловичу за будівництво пішохідного містка 
через р. Черкаську та грейдерування до-
роги. Щиро дякуємо.

Жителі с. Ягільниця

державний акт на право власності на землю се-
рії IV-ТР за № 016215, виданий 28 вересня 2005 р. 
на ім`я: ХАБЕНЮК Франка Михайлівна.

документи на спортивний комплекс за адре-
сою: м. Чортків, вул. Подільська, 31 А, видані на 
ім`я: ЛЮТИЙ Петро Степанович.

державний акт на земельну ділянку серії ТР 
за № 026657, виданий Чортківською райдержад-
міністрацією 5 січня 2004 р. на ім`я: МЕДВЕДЧУК 
Ярослав Володимирович.

куплю

послуги

Основні вимоги правил пожежної безпеки 
до виборчих дільниць:

– відповідальність за протипожежний стан 
приміщень виборчих дільниць покладається 
особисто на керівників підприємств, установ 
та організацій, яким належать ці приміщення, 
а за додержання протипожежного режиму – на 
голів виборчих комісій;

– із приміщень виборчої дільниці має бути 
не менше двох евакуаційних виходів з двери-
ма, що відчиняються у напрямку виходу з при-
міщення;

– сходові клітки, евакуаційні виходи, прохо-
ди, коридори, тамбури постійно повинні утри-
муватися вільними і нічим не захаращуватися;

– приміщення повинні бути забезпечені 
первинними засобами пожежогасіння (вогне-
гасниками, покривалами з негорючого тепло-
ізоляційного матеріалу, пожежними відрами 
тощо) відповідно до встановлених норм;

– на виборчих дільницях забороняється 
зберігати легкозаймисті речовини та корис-
туватися відкритим вогнем, застосовувати 
для опалення приміщення нестандартне (са-
моробне) електронагрівальне обладнання, 
користуватися пошкодженими розетками, 
відгалужувальними та з’єднувальними ко-

робками, вимикачами, використовувати по-
бутові електронагрівальні прилади (чайники, 
кип’ятильники тощо) у не встановлених для 
цього місцях; для аварійного освітлення при-
міщень необхідно передбачити електричні 
ліхтарі;

– палити цигарки дозволяється лише у спе-
ціально відведених та обладнаних місцях;

– щоденно, після закінчення робочого дня 
черговий по виборчій дільниці повинен ре-
тельно оглянути всі приміщення та при вияв-
ленні порушень протипожежного режиму вжи-
ти заходів до їх усунення. 

Всі особи, котрі беруть участь у роботі ви-
борчих дільниць, повинні знати і виконувати 
правила протипожежної безпеки, а при виник-
ненні пожежі – негайно повідомити про це за 
телефоном 101 та вжити заходів щодо еваку-
ації людей і документів із приміщення; після 
чого розпочати гасіння пожежі наявними засо-
бами пожежогасіння до прибуття підрозділів 
пожежної охорони.

Володимир ЗАКАЛОВ,
начальник Чортківського районного 

відділу УДСНС України в Тернопільській 
області, полковник служби 

цивільного захисту

Чортківська об’єднана податкова інспекція 
в Чортківському районі Головного управління 
ДФС у Тернопільській  області повідомляє, 
що у зв’язку з набранням чинності 20 вересня 
2015 року Закону України від 17 вересня за № 
704-VIII «Про внесення змін до Закону України 
«Про державний бюджет України на 2015 рік» 
(далі – Закон за № 704), яким внесено зміни до 
Закону України від 28 грудня 2014 року за № 80 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік», 
змінився прожитковий мінімум та мінімальна 
заробітна плата з 1 вересня 2015 року.

Таким чином, розмір мінімальної заробітної 

плати становить 1378 грн., а прожитковий мі-
німум:

– на одну особу в розрахунку на місяць – 
1330 грн.;

– для дітей віком до 6-ти років – 1167 грн.;
– для дітей віком від 6-ти до 18-ти років – 

1455 грн.;
– для працездатних осіб – 1378 грн.;
– для осіб, які втратили працездатність, – 

1074 грн.

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ

Скоро – вибори. 
Дбаймо про безпеку

25 жовтня – чергові вибори до органів місцевого самоврядування України. 
За агітаційною метушнею важливо не забути про те, що на виборчих дільницях 

буде велике скупчення людей, це – ймовірність виникнення пожеж. Потрібно уважно 
поставитися до правил пожежної безпеки, від яких залежить безпека не тільки 

документації загальнодержавного значення, а й життя громадян.

Додаткові стимули для 
працевлаштування безробітних з 

числа внутрішньо переміщених осіб

Фіскальна служба інформує

До відома громадян 
Чортківського району 

Чортківська комунальна районна 
стоматологічна поліклініка проводить 
безкоштовне протезування ротової 
порожнини постраждалим від аварії 
на ЧАЕС І, ІІ, ІІІ категорій. Тел. 2-08-61.

Адміністрація

Адміністрація та колектив Чортків-
ської комунальної районної стома-
тологічної поліклініки висловлюють 
щире співчуття лікарю-стоматологу-

ортопеду Анні Омелянівні Ковач з приво-
ду передчасної смерті її матері.

Товаристо «Лемківщина» вислов-
лює щирі співчуття голові районного 
товариста, члену колегії Всеукраїн-
ського товариства Марії Теодорівні 

Бабічук з приводу смерті її сестри.
Хай земля буде їй пухом.

25 жовтня в Україні пройдуть чергові вибори 
депутатів місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів. З метою забезпечення реа-
лізації громадянами України виборчого права 
до цього часу міграційна служба області пра-
цюватиме в посиленому режимі.

Напередодні та в день волевиявлення, 24 
та 25 жовтня, з 9-ї до 18-ї год. усі територіаль-
ні підрозділи міграційної служби області здій-

снюватимуть роботу з оформлення та видачі 
паспортів громадянина України, тимчасових 
посвідчень, що підтверджують особу грома-
дянина України, а також вклеювання фото-
карток до паспортів громадянина України по 
досягненню особами відповідного віку.

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМС в Тернопільській області

Міграційна служба інформує

До виборів працюватимемо 
в посиленому режимі

Футбол

Змінено мінімальну заробітну плату 
та прожитковий мінімум

Чемпіонат області. 19-й тур. ФСК 
«Чортків» – «Поділля-Агрон» – 1:0. 

Після цієї пере-
моги чортківчани 
за три тури до 
фінішу обласної 
першості вийшли 
на чисте четверте 
місце, оскільки їхні 
головні конкурен-
ти – кременецький 
«Буревісник» і ФК 
«Бережани» за-
знали фіаско. Цієї 
неділі їх очікує непростий виїзд у Бурдяківці, 
де місцевий КАМ бореться за одне з призо-
вих місць.

Чемпіонат району
Перша група. 23-й тур. Шманьківчи-

ки – Ягільниця – 2:1; Нагірянка – Улашківці 
– 2:2; Гор. Вигнанка – Бичківці – 0:2; Звиняч 
– Шманьківці – 2:2; Поділля – Біла – 2:0; Га-
динківці – «Калічівка» Чортків – 1:3; Косів – 
Базар – 2:4. Пропущений матч 19-го туру. 
Гадинківці – Біла – 1:3. Першої поразки у 
чемпіонаті зазнав лідер змагань – ягільниць-
ка команда, тож боротьба за чемпіонство ще 
більше загострилася.

Друга група. Фінальний турнір. 3-й 
тур. Ридодуби – Товстеньке – 1:0; Джурин 
– Заводське – 4:1; «Фортуна» Свидова – Про-
біжна – 3:2. У черговому турі, що відбудеться 
цієї неділі, ці команди зіграють між собою, 
однак господарі й гості відповідно поміня-
ються ролями.  
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П`ЯТНИЦЯ
16 жовтня

І трішки з гіркотою додасть, що дар цей досі 
не оцінений належно українським суспіль-
ством, проте воно змінюється, тож зостається 
надія. А ще – віра й любов та виважена ро-
ками й десятиліттями мудрість, котрій книга 
неодмінно слугує за символ. На цих поняттях, 
«прописаних» саме 30 вересня, Всеукраїн-
ського дня бібліотек та дня іменин Віри, Надії, 
Любові й матері їх Софії (мудрість), раз у раз 
застановляли увагу присутніх на бібліотечних 
уродинах численні гості, певною мірою дотич-
ні до книги та кногозбірні. Хоча... А хто з нас, 
скажіть, не дотичний до них?

Божим словом і ...медом 
(бо то є символ праці не-
втомних бджілок-трудів-
ниць) благословив спіль-
ноту й винуватців уродин 
отець Володомир Забо-
лотний. І щедро назичив 
тісних черг від читачів. 
Такої ж тісноти бажав у до-
брій перспективі на май-
бутність заступник голови 
районної ради Любомир 
Хруставка, а заступник го-
лови райдержадміністра-
ції Іван Віват склав вітання 
виключно в національному 
ключі: книжка формує дух, 
із неї, просякнутої нашою 
історією, виростали й по-

встанці – вояки УПА, й герої АТО... Депутат 
обласної ради, голова її постійної бюджетної 
комісії Олександр Стадник в наскрізну епоху 
інтернету та переважаючого захоплення со-
цмережами побажав бібліотекарям фанатич-
ної відданості професії – із додачею Грамот 
на відзнаку наполегливої праці.

Грамотами вшановано практично й увесь 
цілісний колектив районної книгозбірні-іме-
нинниці: на те було колегіальне рішення ради 
культуральної родини, його озвучила на загал 
начальник відділу культури, туризму, націо-

нальностей та релігій РДА Галина Чайківська. 
Ронили добірне слово до стіп винуватців уро-
чин творчі посестри бібліотекарів – головний 
спеціаліст відділу Марія Мельник, директор 
РКБК ім. К.Рубчакової Йосифа Овод.

– Історія дає дух, а пишеться книжками, – 
перебрав на себе прядиво дум від попере-
дніх зазичальників народний депутат України 
Олег Барна. І настановляв: – Учімо разом на-
род наш мислити, бо той народ, котрий мис-
лить, неможливо перетворити на рабів!..

Ауру мудрості й свободи відчув в примі-
щенні книгозбірні Білівський сільський голова 
Володимир Шматько, адже до цієї категорії 
нашого буття в нього доторк особливий: війт 
активно підтримав реалізацію проекту «Біблі-
оміст». Щиро й тепло, майже по-родинному 
здоровили-бажали і віри, й надії, й любові 
віддані друзі бібліотеки – журналісти місце-
вих ЗМІ Любомир Габруський та Ірина Брун-
да, а також із Заліщиків Олег Вістовський, 
завідувачка Звиняцької філії книгозбірні Га-
лина Шкрибайло, співорганізатор поетичного 
клубу «Сонячне гроно» Ярослав Дзісяк, а ще 
студентки Чортківського гуманітарно-педаго-
гічного коледжу ім. О.Барвінського.

Дарунків було – лиш приймати встигай, чим 
вміло й кермували ведучі Світлана Прейзнер 
та Андрій Гаврилюк. Та й поетично-пісенних, 
музичних – чимало. Чи не найзворушливіший 
– від наймолодших читачів, котрі тут 30 ве-

ресня щороку традиційні гості. То вихованці 
ДНЗ «Золота рибка». Вони одразу ж неложни-
ми дитячими устами напророчили «Мелодію 
мирного дня», складену творчим тандемом 
завідувачки садка поетки Раїси Обшарської 
та музкерівника Ольги Підгуречної. Сповитий 
першим падолистом та усміхом карооких чор-
нобривців талісман – пісню «Рідна мати моя» 
оксамитово припідніс жіноцтву книгозбірні від 
директорів підрозділів культуральної родини 
соліст Віталій Приємський в супроводі мало-
го складу ансамблю народних інструментів. 
Мелодією Антоніо Вівальді сповнив душі 
меланхолією акордеоніст Юрій Майданик, а 
бандуристка Лілія Кавецька – замилуванням 
живучої народної пісні.

Не приховувала гордості за колектив одно-
думців, за книгозбірню, осучаснену внаслідок 
отриманих упродовж півтора десятка літ трьох 
грантів, за 10 (!) присутніх в районі потужних 
інтернет-центрів з ліцензійним забезпечен-
ням директор Оксана Колівошко. Журилася: 
старіє-в`яне бібліотека своєю вродою, їй би 
приміщення поновити-причепурити... Може, 
зоглянуться владні мужі, поклопочуться?   

Палко й віддано виспівано многоліття – на 
будучність. Та й хіба може бути по-іншому, 
коли саме слово «бібліотека» стрімкує до нас 
з недосяжних у часі епох?

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Урочистості

Гостинна зала сповнилася доброзичною ау-
рою чисельної когорти освітян Чортківщини. 

Многоголосо й урочисто зазвучав Славень 
України; присутні хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять Героїв, які віддали своє життя за 
волю і незалежність України, та поклали квіти до 
пам’ятного знака учасникам АТО. 

Боже благословення за працю невтомну, 
за сіяння добротного зерна знань і умінь зли-
нуло для навчительства з уст митрофорного 
протоієрея о. М.Левковича. Щирі привітання 
та сердечні побажання в’язалися в низку най-
кращих зичень, висловлених народним депу-
татом України О.Барною, депутатом обласної 
ради О.Стадником, головою РДА М.Сташківим, 
заступником голови райради Л.Хруставкою, 
керуючим справами виконавчого апарату рай-
ради Т.Яблонь, очільницею районної освіти 
І.Гулькою та головою профспілки освітян району 
В.Торончуком. 

…Існує притча. Коли народжується дитина, 
Господь благословляє її у білий світ Своєю ру-
кою. Покладе на голову – мудрою буде, на серце 
– милосердною, на руки – майстром свого діла. 
А окремим – Всевишній поклав Свою руку одно-
часно на голову, серце, руки. Ім’я цих вибраних 
– Учитель. 

Того дня кращих із кращих педагогів за сум-
лінну працю та виховання гідного підростаючого 
покоління було відзначено Почесними грамота-
ми, Подяками; а від районної профспілки окре-
мим представникам навчительства ще й вруче-
но грошові винагороди.

«Щомиті вмілий скульптор-вчитель з граніту 

мудрість дістає…» – виокремилося у мовленні 
ведучих урочистостей. Повага людська невтом-
ному працелюбу – вчителю – не зміліє віками. 
Тож за мудрість пізнавальну життєву, за добре 
серце та щирість душі уклінно було пошановано 
і ветеранів освітянської ниви. Не оминули ува-
гою організатори свята й молодих спеціалістів, 
яким вручено солодкий подарунок – торт у ви-
гляді розгорнутої книги мудрості; юне навчи-
тельство поділилося своїми враженнями від 
перших днів роботи у школі. 

Вінець святковості повнився барвами му-
зичних вітань, які милозвучно вплітали творчі 
колективи району та учні навчальних закладів 
Чортківщини. Яскравою родзинкою свята, яка 
примножила чудовий настрій усіх присутніх, 
було вітання від старшокласників Білобожниць-
кої загальноосвітньої школи. Талановиті юнаки 
та юнки зірвали шквал овацій та вигуки «Бра-
во!».

 Поволі ступає золотокоса осінь, вкриваючи 
задуману землю розкішним килимом падолис-
ту, в якому наче згубилися ніжні посмішки учи-
телів. І ця осяйність освітянства розсипається 
міріадами грайливих блискіток, що наповнюють 
серця учнів шаною, повагою та вдячністю своїм 
наставникам.  

Гучним завершальним акордом урочистостей 
пролунало виспіване хором школярів зі с. Біло-
божниця дзвінкоголосе «…Вирушаймо разом в 
зоряний політ науки майбуття!». 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Учителю! Ваше слово – мудрість України, 
а праця ваша – доля трударя

Минулої п’ятниці в районному будинку культури ім. К.Рубчакової 
відбулися врочистості з нагоди святкування Дня працівників освіти, 

який визначено в календарі першою неділею жовтня.

Уродини

На сторожі слова – 
під діамантовим перевеслом літ

«Бог дав вам дар стояти на сторожі слова» – ось так, із властивою їй образністю, 
спозиціонує призначення трудівників книгозбірні в текстурі ювілейних урочин

 з нагоди 70-ліття Чортківської ЦРБ знана в краї поетка, керуюча справами 
виконавчого апарату районної ради Тетяни Яблонь.

12 жовтня вітаємо з Днем народження 
дорогу внучку, донечку

Анастасію ЛИТВИН
зі с. Шманьківці.

Неповторне перше свято! 
Десять років – ювілей,
В торті свічечок багато, 
Бантів, вогників, лілей.
Хай зорить 
      воно промінням
Щастя, мудрості, 
           краси.
У навчанні і у вмінні
Разом з успіхом іди!
З любов̀ ю – бабуся 

Люба, дідусь Володимир, тато 
Сергій із зони АТО.

Щиросердечно вітаємо з першим Днем 
народження нашу найдорожчу, наймилішу, 

найкрасивішу донечку
Соломійку ГНАТИШИН

зі с. Білий Потік.
В цей день ясніше 
засвітило сонечко,
Бо народилася у нас 
  маленька донечка.
Зичимо Тобі, Соломійко, 
            від всієї душі
Доброї долі і щастя 
                         в житті,
Нехай з Твоїм 
веселим сміхом
У дім приходить 
                    радість і втіха!
Здоров’ячка Тобі міцненького,
Сонечка ясненького!
Щоб зубки скоро вилізали,
Тобі спати не заважали,
Щоб Ангелики кружляли,
Від всіх бід охороняли!
Рости, Соломійко, на щастя матусі,
На радість татусю, дідусям і бабусям.
Хай Тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає маленьке серденько!

З любов̀ ю – мама, тато, 
бабуся, дідусі, прабабусі, 

прадідусі, хресні 
та вся велика родина.

У цю осінню барвисту пору завітав 
75-річний ювілей до

п. Василя МАКСИМИШИНА.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
В осінній пісні журавля
Хай доля Ваша квітне,
Як осінь щедра, як земля,
Як все найкраще в світі.
Хай ще життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров`я, шану і любов.
Хай Матінка Божа Вас охороняє,
Господь Бог здоров`я посилає
На многії і благії літа.

З повагою – Ваші друзі-
хористи УГКЦ Новомучеників 

і Блаженних українського 
народу м. Чортків.

Вітаємо з 10-річчям найріднішого 
синочка, внучка, племінника 

Валентина ГУЛЬКУ.
Синочок… 
            Внучок… 
Диво з поміж-див! 
Ми молим Бога 
за Тебе 
     без зупину –
Благаємо перед 
  образами 
    щиро ми, 
     щоб Він беріг 
                  Тебе, 

                                           нашу дитину.
Виростай розумний, добрий і краси-

вий, щоб в житті не знав Ти горя і біди,
Щоб всі мрії збувалися і сонечко 

Тобі всміхалося всюди і завжди!
    

 
З любов’ю – мама 

Ірина, бабуся Галя, дідусь 
Михайло, дядько Михайло.


