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Виходить з 1939 року

ДатаВітаємо!

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

компанії (офіційне працевлаштування, 
широкий соц. пакет, кар’єрний ріст), 

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

за телефонами:
0-800-508-708, 095-260-07-03, 067-670-35-20

resume@sebn.com
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Маловідомі сторінки історії

Про це повстання залишилося мало 
фактів, а в Україні навколо нього досі 

кружляють радянські міфи.
Уночі проти 22 січня 1940 року в місті 
Чорткові на Тернопільщині, щойно 

включеному в склад УРСР, відбувся один із 
перших виступів проти радянської армії.

Мало хто знає – як у Польщі, так і в Україні 
– що Чортків у сьогоднішній Тернопільській 
області був першим містом, що наважилося 
на збройну акцію проти радянської влади – 
після того, як землі Галичини зайняла Чер-
вона армія.

За часів міжвоєнної Польщі Чортків був 
гарнізонним містом: і це зрозуміло, поряд, 
на півдні, проходив кордон із Румунією, а 
на сході – з Радянським Союзом. Спочатку 
тут розміщувався 51-ий піхотний полк, а від 
1924-го року стаціонувала бригада Комітету 
охорони прикордоння «Поділля».

(Закінчення на 4-й стор.)

Указом Президента України за № 18/2016 «Про відзначен-
ня державними нагородами України з нагоди Дня Соборності 
України», датованим 22 січня ц. р., за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток Української 
держави, справу консолідації україн-
ського суспільства, багаторічну сум-
лінну працю нагороджено орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеня

БУБЕРНАКА Степана Івановича 
– завідувача Ягільницького народно-
го музею історії села Чортківського 
району. 

Ось так скромно йдеться в нагоро-
дному документі. Проте ми, земляки 
«новоспеченого» орденоносця, як і 
вся прогресивна спільнота краю, до-

бре знаємо Степана Івановича ще й як відомого українського 
історика та краєзнавця, педагога й громадського діяча, заслу-
женого працівника культури України.  До тієї низки звань долу-
чаємо ще одне, безмежно дороге як йому, так і нам, газетярам 
районки, – позаштатного кореспондента «Голосу народу». Гор-
димося тим, що поміж нашого авторського активу наразі це – 
перший орденоносець. Тож – жмуток найщиріших вітань та най-
палкіших зичень!

Чортківське повстання: 
перше проти совєтів у 

Галичині

Про Крути нам не забути…

(До 98-річниці Крутянської Звитяги)
Сьогодні, 29 січня, минає чергова річниця історичного бою укра-

їнських військ з червоними «нелюдами» (…бо назвати противником 
нормальною військовою термінологією ворога, що влаштував крова-
ву «баню»-розправу в Києві після його захоплення, мені не дозволяє 
волонтерська і воєнкорівська совість), який відбувся під станцією 
Крути в 1918 році. Це була сутичка з ворогом, котрий віроломно уві-
рвався на територію незалежної Української Народної Республіки. За 
вказівкою Леніна загарбники залишали після себе в Україні плач і роз-
руху: відбирали в українських селян продовольство і відправляли до 
більшовицької Росії, палили хати, вбивали (тодішній варіант нового 
– «большевістского міра»…). Керував акцією цих страхітливих зло-
діянь Михайло Муравйов – о, то ще той московський кат українського 
народу! До речі, про цю одіозну фігуру мало відомо пересічному гро-
мадянину (не враховуючи професійних істориків). Тому розповімо про 
те, що вдалося довідатися з різних джерел.

Підполковник російської імператорської армії та майбутній «глав-
ком красных войск юга России» народився у Костромській губернії. 
Його батьки були звичайнісінькими селянами, які ще пам’ятали крі-
посне право. Закінчивши сільську школу, а згодом і повітову, виявив-
ши неабиякі здібності, Муравйов вступив до Казанського юнкерського 
піхотного училища. Згодом 20-річного підпоручника направили служи-
ти в м. Рославль Смоленської губернії. І відразу, з перших же місяців 
служби, його військова кар’єра була долею випадку або авантюрою. 

Так, під час курських маневрів 1902 року, командуючи одним із 
підрозділів «Южной маневренной армии», йому вдалося захопити 
в «полон» самого генерала А.Куропаткіна (командуючого силами 
«Северных», а в майбутньому головкома російських військ у битві 
під Мукденом під час російсько-японської війни 1904-1905 рр.). 

(Закінчення на 4-й стор.)

Про скликання третьої позачергової сесії
Чортківської районної ради VІІ скликання

1. Відповідно до пункту 10 статті 46, частини 1 пункту 
6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» скликати третю позачергову сесію Чортківської 
районної ради VІІ скликання 2 лютого 2016 року о 10-й год. 
в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:    
2.1. Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік.
2.2. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
2.3. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів облас-

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

Голова районної ради                                                            В.ШЕПЕТА

Розпорядження голови районної ради
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На часі2
АргументиЗ перших уст

Вибори-2016

Постановою Центральної виборчої комісії від 12 січня 
ц. р. за № 4 внесено зміни в склад Чортківської виборчої 
комісії. Зокрема звільнено від виконання обов’язків голо-
ви комісії без припинення членства у ній Зайла Андрія 
Ярославовича – від місцевої організації Політичної пар-
тії «Народний Фронт» (у зв’язку з особистою заявою про 
складення повноважень голови комісії). Головою комісії 
призначено члена цієї комісії МАКОВСЬКОГО Івана Дми-
тровича, 1979 р. н. – від місцевої організації цієї ж полі-
тичної сили.

Минулого вівторка, 26 січня, з парламентської 
трибуни віце-спікер Верховної Ради України 

А.Парубій оголосив про виключення з фракції 
Блоку Петра Порошенка народного депутата 

України О.Барни, що представляє у найвищому 
законодавчому органі країни Чортківщину, 
а також Борщівський і Заліщицький райони. 

Що з цього приводу думає сам народний обранець, 
ми поцікавились. зателефонувавши 

йому на мобільний. У свою чергу Олег Степанович 
нам повідомив, що свою позицію він виклав 

на власній сторінці у Фейсбуці. 
Отож, цитуємо:

«…головуючий на засіданні сесії Верховної Ради Андрій 
Парубій оголосив рішення фракції БПП від 11 грудня ми-
нулого року про виключення мене з фракції (за інцидент з 
Яценюком). Не знаю, чому так довго оголошували (бо по-
збавлення мене участі у 5 засіданнях за рішенням регла-
ментного комітету дотепер не виставили на голосування), 
але мені все одно (на шиї того не ношу). Ще 11 грудня на 
фракції я сказав, що ви приймайте рішення, яке вважаєте 
за потрібне, яке буде на користь державницьким інтересам, 
але час покаже хто був правий. На жаль, я знову виявився 
правим, бо вже всі зрозуміли, що Яценюк і коаліція, Яценюк 
і патріотизм, Яценюк і жертовність, Яценюк і державність, 
Яценюк і реформи, Яценюк і боротьба з корупцією, Яценюк 
і професіоналізм і т. д. – є поняттями НЕСУМІСНИМИ. 

Яценюк і Аваков відкрито пішли проти парламентаризму і 
Президента, роблять хаос і створюють суспільне протисто-
яння. Про це я наголошував перед його перепризначенням 
у грудні 2014 р. на засіданні фракції, сказавши, що коаліція, 
яка створюється на засадах шантажу, буде приреченою. 
Зрозуміли запізно, але добре що й так. Шкода втраченого 
часу. Жодного переформатування уряду бути не може – у 
відставку всі скопом із Яценюком попереду. Вперед до пе-
ремоги! Слава Україні!»

Україна прожила дуже важкий та складний рік. Триваючий 
конфлікт на сході країни, велика кількість втрат серед укра-
їнських воїнів, до цього всього ще й економічні негаразди: 
стрімке падіння гривні, висока інфляція, буксирування важ-
ливих реформ. 2015 рік став справжнім випробування для 
України і всього світу. Проте наша країна вистояла, постійні 
політичні, економічні та військові удари Росії зробили нас 
лише більш загартованими та сильнішими. 

Десятки тисяч українських патріотів перебували та продо-
вжують перебувати на воєнній передовій, захищаючи сво-
боду та територіальну цілісність нашої держави. Величезна 
кількість людей долучилася до волонтерського руху. Україн-
ці не залишилися байдужими до простих громадян Донба-
су, які змушені були покинути свої домівки. Фактично кожне 
місто в Україні надає допомогу у відбудові зруйнованих міст 
та сіл на сході країни. Минулий рік показав, що трагічні події 
змінюють державу, змінюють український народ, зміцнюючи 
його силу, волю та патріотичний дух. Суспільство загарто-
вувалось у єдності, толерантності, взаємопідтримці та бра-
терстві. 

Чимало надій українців не виправдалося, але все ж у році, 
що минув, відбулося багато подій, які вселяють оптимізм і 
дають привід вірити в краще. Реформування правоохорон-
них органів. Парламент погодив створення Антикорупцій-
ного бюро та Національного бюро розслідувань, дав добро 
на створення Національної поліції, скоротив повноваження 

Генеральної прокуратури України. Очікуємо суттєвого поси-
лення в боротьбі з корупцією.

Візова лібералізація. Після довгих страждань і суперечок, 
нардепи проголосували за пакет законопроектів, які необхідні 
для лібералізації візового режиму з ЄС. Єврокомісія підтверди-
ла, що Україна виконала взяті на себе обіцянки. В наступному 
році ми зможемо подорожувати Європою без віз. 

Поява сайту електронних петицій до Президента. У серпні 
2015 р. Петро Порошенко підписав указ про порядок роз-
гляду електронних петицій, і восени сайт запрацював. Зараз 
йде збір підписів під 7,5 тис. петицій. Президент дав відпо-
відь на 30 з них, які набрали відповідну кількість голосів, та 
пообіцяв просувати пропозиції громадян в Кабмін та Верхо-
вну Раду для подальшого їх нормативного врегулювання.

Збірна України вийшла на Євро-2016. Цього літа наша 
футбольна збірна поїде у Францію, де гратиме в одній групі 
з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією.

Минулий рік, незважаючи на складні обставини, довів, що 
Україні є чим пишатися, ми, усі разом, можемо впливати на 
розвиток і становлення нашої держави і лише від кожного 
з нас залежить, яка Україна буде завтра. Велика вдячність 
нашим захисникам Вітчизни, всьому українському народу за 
можливість святкувати Новий 2016 рік та різдвяні свята в не-
залежній, вільній Україні, з вірою у світле майбутнє. 

Слава Україні! Героям Слава!
Тарас ЛОЗОВИЙ

Олег Барна про своє 
виключення з фракції БПП

У Чортківській районній 
виборчій комісії новий голова

Обнадійливо

Цілісність Української держави, єдність 
та братерство суспільства – як один 
з головних здобутків минулого року

– Людмило Павлівно, чим наразі, з настанням нового 
2016 року, оновилося діюче законодавство щодо пенсій-
ного забезпечення?

– З 1 січня 2016 року набрали чинності закони України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р. 
за № 928 (далі – Закон 928), «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 році» від 24 грудня 2015 р. за № 909 (далі – Закон 
909), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни» від 24 грудня 2015 р. за № 911 (далі – Закон 911), якими 
врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

– Прокоментуйте, будь ласка, ці зміни популярно для 
читачів «Голосу народу» – адже потужний відсоток на-
шої спільноти все ж пенсіонери.

– Спробуймо це зробити. Отже, Законом 928 з 1 травня 
нинішнього року встановлено прожитковий мінімум для осіб, 
які втратили працездатність, в розмірі 1130 грн., а з 1 грудня – 
1208 грн. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 
місяць у розмірі з 1 травня – 1399 грн., з 1 грудня – 1496 грн.

– А нагадаймо, як воно було досі, чи помітний ріст.
– У першому випадку це ріст спочатку на 56 грн. (порівняно 

з теперішнім 1074 грн.), а відтак – ще на 78 грн. І щодо загаль-
ного показника теж: відповідно на 69 грн. (тепер ця цифра 
складає 1330 грн.) та 97 грн.

– Надія справді дуже-дуже примарна, зважаючи на не-
впинний ріст вартостей на все і вся, та все ж… Звід-
кілясь і на ці тонесенькі плюси в бюджеті додалися 
гроші-копійки.

– Так, бо ж відповідно до Закону 909, по-перше, збільше-
но максимальну величину бази нарахування єдиного внеску 
з сімнадцяти до двадцяти п’яти розмірів прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку 
нараховується єдиний внесок, що становить з 1 січня ц. р. 
34450 грн. (1378 грн. х 25), з 1 травня – 36250 грн. (1450 грн. 
х 25), з 1 грудня – 38750 грн. (1550 грн. х 25). По-друге, про-
довжено справляння податку на доходи фізичних осіб та вій-
ськового збору з пенсій або щомісячного довічного грошового 
утримання. До об’єкта оподаткування, яким є частина суми 
пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що 
перевищує у 2016 році суму 4134,00 грн., застосовується 
ставка податку 15 відсотків, військового збору – 1,5 відсотка.

– Пані Людмило, а є якісь зміни, скажімо, щодо норм 
пенсійного віку для тих чи інших категорій завтрашніх 
пенсіонерів?

– Є. Відповідно до Закону 911, наприклад, встановлено 
пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пен-
сії за вислугу років. Льотчики, працівники освіти, охорони 
здоров`я, соціального забезпечення та артисти театрально-
концертних, інших видовищних закладів, починаючи з 2016 
року, можуть вийти на пенсію за вислугу років при наявності 
спеціального стажу, який необхідний, та за умови досягнення 

пенсійного віку. Пенсійний вік 50 років встановлено для льот-
чиків і 55 років – для інших працівників.  Кожних півроку здій-
снюється поступове його підвищення на 6 місяців, починаючи 
від 45 років для льотчиків і 50 років для інших працівників. 
При цьому передбачено право на призначення пенсії за ви-
слугу років незалежно від віку особам, які мали вислугу років 
відповідної тривалості станом на 1 квітня 2015 року чи на 1 
січня 2016 року. 

– А як щодо обмежень – вони теж запроваджені чи 
продовжені?

– Є й це. Наприклад, максимальний розмір пенсії/щомі-
сячного довічного грошового утримання  судді у відставці  
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, ці-
льової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед 
Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством, крім доплати до надбавок окремим катего-
ріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) з 
1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року не може перевищу-
вати 10740 грн. І ще суттєве: продовжено особливий порядок 
виплати пенсії працюючим пенсіонерам у 2016 році.

– Здається, ще торік новацією (мабуть, зважаючи на 
наш неспокійний час) стали певні виняткові умови для 
військовиків, адже так?

– З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 
року за № 911-VІІІ внесено зміни до статті 37 Закону України 
«Про державну службу» (далі – Закон) щодо порядку виплати 
пенсій працюючим пенсіонерам. Так, статтею 37 Закону пе-
редбачено, що у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 
року особам (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, 
ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на 
яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які 
працюють на посадах та на умовах, передбачених цим  За-
коном, законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій 
і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове 
утримання не виплачуються. Тобто, за наявності в особи по-
свідчення «Ветеран військової служби» та надання його копії 
до органу Пенсійного фонду України виплата пенсії в період 
роботи на «спецпосадах» має здійснюватись в повному об-
сязі. Право на отримання пенсії в повному обсязі надається 
лише на підставі посвідчення «Ветеран військової служби», 
виданого у порядку, затвердженому постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 30 серпня 1999 року за № 1601. 

– Знаєте, ось такі роз`яснення для наших читачів 
на газетній шпальті надзвичайно потрібні. Було б до-
бре, якби в поточному році це стало системою. Ви не 
проти?

– Обіцяю, що неодмінно вдаватимемось до подібного й на-
далі. Аби лиш були очікувані позитивні зміни.

Розмову вела Анна БЛАЖЕНКО

Соціальні стандарти пенсіонерів: 
надії та реалії

Поспішає-квапиться поміж снігової віхоли й січневої відлиги водночас стрімкий та непередбачуваний 2016-й, 
сповитий стривоженою бентегою завтрашнього дня. Неспокій превалює й у нетривкому мирі над Україною, 
неспокій юрмиться і у все тоншому нашому гаманці. Для пенсіонерів – й поготів. Та чи прогнозується бодай 

якась найпримарніша втіха для (без перебільшення!) найнужденнішої категорії наших ближніх? 
Про це – в короткому інтерв`ю 

із заступником начальника управління ПФУ України в Чортківському районі Людмилою ФІЛЯК.

Учора, 28 січня, коли цей номер газети готувався до друку, 
відбулося перше у цьому році засідання колегії райдержад-
міністрації під головуванням очільника РДА М.Сташківа, за 
участю голови районної ради В.Шепети, на якому було роз-
глянуто такі питання: про виконання бюджету району за 2015 
рік; епідеміологічна ситуація по грипу та гострих респіра-
торних вірусних захворюваннях у Чортківському районі; звіт 
про роботу районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді у 2015 році; про результати ревізії бюджетів 
на території Чортківського району. 

Детальніше про перебіг засідання колегії читайте у на-
ступному номері нашої газети. 

Анонс
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Стурбовано

Погляд на сьогодення

Резонанс

Ви гривні друкуйте, друкуйте, 
Це ж влади в країні турбота. 
Невже ви забули, даруйте,
Без праці всі гривні – пустота,
Росте безробіття в державі,
І кадри з країни втікають,
А владні структури лукаві 
Зі світу лиш траншів чекають.
Де ще таке в світі буває,
Як твориться в нас, в Україні?
На Сході «гібридна» триває, 
Багатий Донбас – у руїні.
Чому ж то наш уряд нікчемний
Постійно благає подачок? 
Страждає наш нарід нужденний, 
Зростають і ціни, й податок.
Реформи-реформи-реформи,
З усіх видів ЗМІ до нас лине.
Б’є смертність в країні рекорди, 
Медична реформа не спинить.
З освітою діється дивно, 
Вона вже до плінтуса впала... 
Але ж Україна недавно 
У світ свої кадри давала.
Щодня гривні не випускайте, 
Вони будуть кров’ю пролиті,
В АТО хлопців не відправляйте, 
Бо ж їм тільки жити і жити...
Ми любимо всі Україну,
І мусим ї ї відстояти,
Об’єднану, нашу єдину,
Ще й Крим в москаля відібрати!

                        Галина ГРИЦЬКІВ

Шановна редакціє! «Голосу…», хоч живу на пенсію, зали-
шилась вірною районці. Прочитала № 1 (від 6 січня) – і дуже 
схвилювалася. В цьому номері було надруковано звернен-
ня депутатів Чортківської районної ради до Верховної Ради 
та Президента України про вираження недовіри Яценюку та 
іншим. А дальше – стаття «Уряд, який очолює корупціонер, 
ніколи не поборе корупцію…» О.Барни. Із всього написано-
го депутатом ВР випливає, що Прем`єр-міністр «становить 
небезпеку для держави і народу». А народ, «на превеликий 
жаль», помилився, проголосувавши тому рік за «Народний 
фронт», бо уряд «лобіює олігархічні інтереси, шкодить ма-
лому і середньому бізнесу, «завалив» Податкову реформу, 
не відбулося реформування енергетики, електростанції і 
далі залежать від ахметовського антрациту та інше. І висно-
вок: це уряд «аферистів і жебраків», які дерибанять країну.

Згадує шановний депутат і про долю Львівського авто-
бусного заводу, який знищили через політику «роздержав-
лення». Чому за 24 роки нічого не змінилося? Були і прези-
денти, і багато прем`єрів. А А.Яценюк мав би все виправити 
за один рік. Чи можливо це? 

Всім відомо, що державами правлять не «бомжі», а ро-
зумні люди, з аналітичним мисленням, які мають гроші й 
певні інтереси. Це ніби аксіома. До таких людей в Україні 
належать і П.Порошенко, і А.Яценюк, і І.Коломойський, і 
О.Турчинов, і Д.Фірташ, і В.Пінчук, і Н.Яресько. Всіх прізвищ 
просто не знаю. Цим людям в Україні не загрожує нічого, 
бо в них тут джерела прибутку, а збут і збереження при-
бутків там, де їм вигідно. А наші три гілки влади в Україні 
тепер мають хоч якусь можливість шукати шляхи співпраці 
з ними, а не возити вугілля з африканських країн, хоч вугіл-
ля – це Донбас. А там війна.

Депутат ВР О.Барна про А.Яценюка: це «диверсант, сек-
сот Путіна, українофоб». Сміливо, бо нічого не загрожує. 
Прем`єра можна «розпинати», а Ахметова – боїмось…

Депутата турбує, звідки в політиці взявся А.Яценюк. 
У мене запитання: звідки і для чого ідуть в політику? 
Бо є мотив. Тож розум Яценюка треба використовувати 
для України, а не кудись «виносити». Краще виносити 
опозиційний блок! Страшно?

У нас – то «тарифний майдан», то аграрії перекривають 
дороги, то програма енергозбереження не така. Народ вам 
висловив довіру – керувати країною. Тож керуйте, а не во-
юйте.

Ще про субсидії. Я їх маю, вони мені потрібні, але газ 
дуже економлю. Завжди стверджували, що в Україні до 80 
відсотків народу живе за межею бідності. То їм і потрібні 
субсидії. Депутат О.Барна захищає малий і середній біз-
нес. І йому дати субсидії, якщо потрібно. Тільки автор статті 
забув про той народ, що дуже дорого купує ліки, хліб, олію, 
м’ясо, молоко. І крім зарплат і пенсій дуже низьких в нього 
нічого немає. А Україна входить в трійку країн світу, що ви-
робляють найбільше зернових, в шістку – що виробляють 
найбільше олії. То в чому справа?

У нас немає «Вашингтона з новим і праведним законом», 
немає Мойсея, але є народ, який, хоч і помиляється, та 
працює і тримає на своїх плечах нас із вами, шановна вла-
до. Народ вас підтримує.

Яценюка можна «винести». А що це дасть Україні? Не-
дарма вважають наші вороги, що українці здатні на висту-
пи, майдани, гризню, самоїдство, а не здатні побудувати 
державу. Працюйте у поті чола, а не думайте, кого куди ви-
нести. Щоб і вороги оцінили ваші дії.

Через більш ніж 300 років бездержавності маємо тепер 
і «вату», і «москалів», і «бандерівців», і «фашистів», і «під-
лабузників» до влади. І це все треба вміло вчити культури 
і зробити з цієї маси народ, якому дорога Україна. Процес 
почався! Працюйте!

Ще О.Барна згадує про реформу в правоохоронних ор-
ганах. Серед цих людей були ті, що і Тимошенко, і Луценка 
арештували, що випустили з країни з награбованим май-
ном Януковича. Але були люди, які нікуди не виїжджали – а 
просто працювали за обраною професією. А тут порада – 
всім дати високі зарплати?!

Сьогодні мерзнуть в окопах, бліндажах наші воїни, втра-
чаючи здоров`я. Майже кожного дня втрачаємо когось з 
них. Прикро дізнаватися з телебачення, як люди – інваліди 
війни – ходять в кабінети чиновників, випрошуючи щось. 
Чому не подбати про них?

Ще депутат О.Барна зачіпає в статті дружин Яценюка і 
Авакова. Невже і вони вороги?! Про дітей забули!

Не розумію – Президент і Прем`єр заявляють про єдність 
дій, а члени їх партій ворогують. Народ все бачить – і знову 
може помилитися на виборах. Будуйте державу. Від ваших 
чварів вона не відбудеться.

Ганна КУРЧАК,
с. Біла

Верховна  Рада прийняла бюджет, який, на думку 
нардепів (!), є дуже-дуже вдалим. На жаль, приймали 
його вночі, тому, мабуть, і не читали за що голосують 
(здебільшого все несумісне з добром твориться під по-
кровом ночі). Прийняли (худо-бідно), аби прийняти, не 
задумуючись над фінансовою кризою в державі… При-
кро, та ця криза обперізує лише простолюдів-праце-
любів, а не тих, хто зручно вмостився в чиновницьких 
кріслах.

Виникає запитання: де ж ті мільйони доларів, гривень, 
діаманти, золото, інформацією про які рясніли й рясні-
ють ЗМІ? Присумувавши всі приховані запаси України, 
видавши їх, як-то кажуть, на-гора, був би ще один до-
бротний бюджет держави. Та куди там… Насліддя Яну-
ковича: розмноження золотих батонів по маєтках вла-
дарів. 

Хіба в нашій державі є корупційний прокурор, що тре-
ба було призначати антикорупційного?! Корупція – на 
кожному кроці! А де ж боротьба з нею?.. Розростається 
чиновниками бюро розслідувань, виділяються чималі 
кошти на їх утримання… А що розслідують, кого ви-
кривають?! З ким борються, з патріотами?.. Боротьба 
ведеться так, як, до прикладу, з колорадським жуком в 
Україні. Уже 60 років виділяються кошти на наукові до-
слідження щодо винищення цього шкідника, а користі 
ніякої; він як пожирав наші врожаї картоплі, так і далі 
пожирає. Справжнісінька боротьба з привидами, прига-
дуєте, як у «Дон Кіхота», – «воювати з вітряками». От і 
воюємо… 

Не хочу нікого звинувачувати, як-то мовлять, бачили 
очі, що купували, а ми обирали. 

Владарі кажуть: біда, бо в нас – війна. А скільки років 
воює Ізраїль?! Проте економіка в цій країні розвиваєть-
ся, люди отримують за свою працю належну зарплату, 
пенсію, можуть відкласти кошти й на відпочинок. А що в 
нас? Все навпаки – збагачуються олігархи, з’являються 
все нові й нові мільйонери, мільярдери, а простий на-
род, який посильно працює, бідніє, бо забирають ці бре-

хуни-хапуги останнє. Відмінили соціальну допомогу, 
пільги певним категоріям населення, мотивуючи тим, 
що треба забезпечити українську армію. Проте, знаємо, 
що немає належного забезпечення військовиків, бо й 
тут корупційні махінації вкорінюються; зате на ринках 
можна купити всю необхідну військову амуніцію. Чому 
так, кого ж забезпечуємо – спекулянтів? 

Дії всіх законів, прийнятих законодавчим органом, за-
раз призупинені; Конституція (до речі, визнана однією 
з кращих в Європі) не дотримується нашим «верховен-
ством»; дієві лише безглузді постанови. 

Цьогоріч ми відзначатимемо 30-річчя Чорнобиль-
ської трагедії. І знову, як завжди, гадаю, будуть лише 
обіцянки від владарів про покращення нашого (лікві-
даторів) становища. Та, на жаль, ніхто з них і не заду-
мується над тим, яке спасіння, як Україні, так і частині 
Європи, принесли ліквідатори аварії на ЧАЕС. Прикро, 
що сьогодні про цих відважних людей, які ризикували 
своїм здоров’ям у боротьбі з невидимим, але смерто-
носним ворогом, не дбає нинішня влада: немає без-
коштовного проїзду в міському транспорті, належного 
пенсійного забезпечення, а про виплату заборгованості 
«чорнобильцям» за рішенням судів годі й казати. Сум-
нів охоплює в тому, що наш Уряд колись-таки виконає 
прописане в Постанові Верховної Ради від 12 листопа-
да 2015 року за № 793-VIII. 

Обіцяльникам і брехунам хочеться нагадати, що ми 
– український нарід – ще живі й боротимемось до пере-
моги за справедливість. 

Наприкінці зауважу чиновницькому «верховенству», 
коли виконуєте Славень України, тримаючи руку на сер-
ці, добре вдумайтеся в зміст, особливо цих рядків: «… 
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, в рід-
нім краю панувати не дамо нікому». 

Олексій ОМЕЛЬЧУК, 
ліквідатор аварії на ЧАЕС, 

член ВО «Свобода»

Із самого початку національного відродження Народний Рух 
України провів цілий ряд акцій: Ланцюг Злуки, акції під Берес-
течком, у Запорізькій області, величезні мітинги у ряді областей 
України.

Рухівці кинули виклик Комуністичній партії, збирали підписи за 
її заборону, вивісили синьо-жовті прапори, організували віднов-
лення стрілецьких могил, борцям за волю України.

Завдяки Народному Рухові України при чисельній підтримці 
народних мас Україна стала незалежною державою і її визнав 
увесь світ.

Пам’ятаю, коли рухівці Чортківщини десятки разів їздили в Київ 
пікетувати Верховну Раду, щоби депутати проголосували за не-
залежну Україну, щоби над парламентом замайорів синьо-жов-
тий прапор.

Думаю, що багато чортківчан пам’ятає про організоване Рухом 
голодування перед райдержадміністрацією та вимоги відставки 
голови райдержадміністрації, голови районної ради. І тоді влада 
за допомогою Беркута розігнала протестувальників у Чорткові.

А хто їздив по району й агітував за незалежну Україну в 1991 
році? Ніколи не забуду, як Василь Яблонь, Марія Кузик, Дарія 
Максимів і ряд інших «рухівців» їздили по селах, агітуючи людей, 
щоб на Референдумі 1 грудня 1991 року проголосували за неза-
лежну Україну.

А хто в Чорткові організував мітинг 25 серпня 1991 року, на 
якому було прийнято звернення до міської ради щодо демонтажу 
пам’ятника Леніну? І знову  – Василь Яблонь з «рухівцями».

Василь Федорович допоміг багатьом простим людям, усунув 
від керівництва ряд керівників, проти яких виступали трудові ко-
лективи. Тому не випадково проти нього було порушено кримі-
нальну справу, щоби залякати. Але ніщо не зламало його, і не 
дивлячись на свій пенсійний вік, він продовжує боротися за Укра-
їну.

Народний Рух України діюча Верховна Рада визнала борцем 
за волю України, а В.Яблонь – патріот, яких є дуже мало. І тому 
мене дуже обурила стаття «А бідний стає ще біднішим» в газеті 
«Голос народу», яку нібито написав Орест Голик. Я не вірю, що 
справжній «майданівець» міг таке написати, бо «майданівці» сто-
ять на захисті простих людей та цінностей, за які загинули Герої 
Небесної сотні. «Майданівці» виступають проти режиму Поро-
шенка, Яценюка, які нічого не зробили для того, щоби покарати 
тих, хто розстрілював людей на Майдані в Києві, хто, маючи всю 
повноту влади, не веде боротьбу з корупцією, хабарництвом. 
Адже Президент подав кандидатури на затвердження у Верхо-
вній Раді як Генерального прокурора, так і Голови Служби без-
пеки України, і він несе за них відповідальність. А хто винен, що 
пільговиків позбавили безкоштовного проїзду в автобусах? Яце-
нюк подав такий бюджет у Верховну Раду. Більшість депутатів 
за нього проголосувала, а Президент підписав. І якщо б ми мали 
багато депутатів-патріотів, то вони ніколи б не проголосували за 
такий бюджет.

Думаю, що іменем Ореста Голика прикрилися ті, хто покриває 
корупцію, хто не хоче з нею боротися. Я не вірю, що він міг таке 
написати, бо не можу ніде його знайти і хочу вірити, що в ньому 
живуть цінності Майдану та бажання позбутися корупції, хабар-
ництва і збудувати правову та процвітаючу Україну.

На виборах 25 жовтня 2015 року я проголосував за Народний 
Рух України і не шкодую, бо це партія, яка захищала і захищати-
ме простих людей, Українську державу. Не випадково влада пе-
реслідувала та вбила голову Народного Руху України В’ячеслава 
Чорновола. Бо коли є такі рухівці, як В.Чорновіл, коли залиши-
лися такі патріоти, як В.Яблонь, то ще не все втрачено і Україна 
обов’язково стане багатою європейською державою.

Слава Україні!
Богдан ГЕВКО, 

м. Чортків

Держава на чварах не збудується

«То не хата винувата, 
що господар д…тий»...

Даруйте за невеличкий перефраз відомого вислову. Відсвяткували, відколядували, відщедрували ми зимові празники, 
бажаючи один одному здоров’я, добра, благополуччя, миру. До вітань приєднувалося й наше «верховенство», яке з 

телеекранів і загалом у ЗМІ бажало нам – українцям – всіх гараздів і всього найкращого. Та чи щирими були ці побажання?..

Я – за Народний Рух України!

Написано серцем
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Іще в жовтні 1939 року в Чорткові зав’язалася поль-
ська національна підпільна організація – «Stronnictwo 
Narodowe». Її засновниками були: Тадеуш Баньковський, 
Генрик Камінський і Гевеліуш Малявський. Цим людям 
допомагав учитель Юзеф Опацький.

У неділю, з 21 на 22 січня 1940 р., у костелі домініка-
нів зустрілося близько 200 підпільників. Вони розділили-
ся на чотири групи, які мали окремі завдання, зокрема, 
обеззброїти місцевих червоноармійців і захопити вок-
зал. Після атаки підпільники планували захопити потяг 
на вокзалі та через прикордонні Заліщики дістатися до 
Румунії – нині це територія Чернівецької області, вона 
ще тоді не була захоплена совєтами. Планувалося та-
кож припинити діяльність місцевих органів комуністичної 
влади. Надворі був мороз і сильний сніг.

Конспіратори обрали вдалий час для своєї операції: 
велика частина радянських військ була перекинута на 
фінський фронт. Для поляків сама дата виступу мала 
символічне значення – це була річниця початку важли-
вого в польській історії січневого повстання.

Конспіратори кинулися в бій з криком: «Із хрестом!». 
Бій тривав кілька годин. План не здійснився: не вдало-
ся, наприклад, захопити лікарню. Радянські вояки мали 
добру комунікацію і захистили також казарми. Повстанці 
остаточно втратили зв’язок між собою – і їхня доля фак-
тично була вирішена.

Вранці з поблизьких Копичинців прибув бронепоїзд з 
солдатами Червоної армії – вони відразу почали ниш-
порити містом у пошуках повстанців і заарештовувати 
підозрюваних. Деякі з конспіраторів були арештовані 
перш ніж дісталися домівок, чимало арештовано в на-
ступні дні. На місце подій приїхали високі сановники 
НКВС – Іван Сєров і Всеволод Меркулов, про події в 
Чорткові детально інформували Лаврентія Берію, на-
віть самого Сталіна. Внаслідок радикальних заходів 
совєтів за два дні до арешту потрапили 242 людини.

Двадцятьох чотирьох із них розстріляли, 55 були від-
правлені в трудові табори. Ті, хто вижив, були звільнені 
після підписання договору Сікорського-Майського в 1941 
році.

В архіві Польського радіо зберігся запис однієї з пер-
ших після війни зустрічей поляків-чортківчан, що втекли 
з міста, з місцевими мешканцями. Це було щойно в 1993 
році.

Старенькі вже тоді бабусі й дідусі пам’ятали про по-
встання. В українських джерелах про нього – там, де є 
згадки, – ще чимало штампів із радянських часів: мов-
ляв, це заколот, який викликав репресії проти мирного 
населення. Одна з причин такого погляду – тому, що це 
частина не тільки локальної, а все ж польської історії.

Ігор ІСАЄВ, 
Польське радіо

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Чортківське 
повстання: перше 

проти совєтів 
у Галичині

Маловідомі сторінки історії Дата

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Так ось, щоб ясновельможний «полонений» у 1902-му не опинився 
у дурнуватій ситуації перед государем Миколою II, який спостерігав за 
маневрами, поручник Муравйов просто взяв і відпустив його (можливо, 
що не «бєзвозмєздно»…). Зрозуміло, після цього його кар’єра пішла 
вгору. В російсько-японській війні, як відають штабні документи, «сра-
жался геройски командиром роты 122-го пехотного Тамбовского пол-
ка». Але чомусь думається, що головнокомандувач Куропаткін і тут 
відзначав свого протеже, адже 122-й Тамбовський дислокувався не в 
Порт-Артурі, а в деблокуючій армії, під крильцем головкома. Однак важ-
кого поранення Муравйову не вдалося уникнути. Тоді лікарі також ви-
явили, що, окрім того, він страждає шизофренією (хороший службовий 
формуляр для бойового офіцера – напевно, як в Мотороли чи Гіві…).

У період Першої світової Муравйов перебуває в діючій армії, де 
отримує ще одне поранення. На початках Лютневої революції він за-
панібрата з лідером есерів Борисом Савінковим, відомим російським 
революціонером та націонал-шовіністом, але сміливим бойовиком-есе-
ром (Україну теж не любив…). Згодом, перед самим Жовтневим пере-
воротом, перекочовує в табір більшовиків і приятелює з Яковом Сверд-
ловим та Антоновим-Овсієнком. Саме Антонов-Овсієнко взяв його з 
собою в «Красные силы юга России» начштабу (за Тимчасового уряду 
Керенського Муравйову дають чин полковника), відтак 16 січня 1918 
року призначають головкомом червоних військ, яким було наказано за-
володіти столицею УНР Києвом зі знищенням усіх державних установ.

Тепер про розклади перед боєм. Піхотні підрозділи Червоної армії 
були прямим продовженням колишньої царської армії (з революційною 
видозміною звичайно), з усіма плюсами і мінусами. Але великою пере-
вагою перед супротивником (в даному разі – українцями) був колосаль-
ний бойовий досвід вояків, багато з яких стали на бік червоних (у Черво-
ній армії було до 28 відсотків, у білому русі – 40 відсотків офіцерського 
корпусу колишньої царської армії і флоту). Окрім суто піхотних, арти-
лерійських і кавалерійських частин, у корпусі Муравйова були загони 
матросів Балтійського флоту, робітничої гвардії, артилерія і  бронепоїзд 
(на озброєнні – тридюймова пушка, кулемети «Максим» або «Льюіс»). 
Судячи з сучасних історичних даних, кількість військ Муравйова була в 
межах 6-ти тисяч «штыков да сабель, при наличии некоторого количе-
ства артиллерийских стволов». Ті його війська, що діяли під Крутами, 
обчислюються кількістю у 4 тис.

Їм протистояв лише курінь (за значенням – це батальйон в еквівален-
ті поняття бойової одиниці, але говорити так теж неправильно, оскільки 
бойового злагодження як структурної одиниці перед боєм звичайно що 
не проводилось) української піхоти, сформований з юнкерів та студен-
тів, вільних козаків із «Куреня смерті», артилеристів кількістю до 500 
осіб. У зв’язку з непідготовленістю Центральної Ради УНР до вирішення 
армійських питань в силу різних причин військове будівництво україн-
ських збройних сил було занедбане. Тисячі досвідчених і обстріляних 
вояків-українців, що мали великий бойовий досвід, здобутий на фрон-
тах Першої світової, були відпущені по домівках. Не краще була справа 
і з озброєнням. Звичайно, воно було тих же зразків, що і в червоних, 
але боєкомплект в українських сил був неповний. У прифронтовій зоні 
Кам’янець-Подільський – Житомир – Київ війська Південно-Західного 
фронту російської імператорської армії Першої світової склади арти-
лерійського та стрілкового озброєння і боєкомплекту постійно опорож-
нювали. На момент крутівської операції наявність в них боєприпасів 
напевно була невисокою. Про це свідчить недостача боєкомлекту в 
українців під час бою під Крутами, та й пізніше їх завжди не вистачало. 
Щодо бронепоїзда, який брав участь з боку українських військ, то це 
була звичайна відкрита платформа з паровозом, на якій розташовува-
лась одна 3-дюймова гармата і кілька кулеметів «Максим». Щодо мо-
рального бойового духу, то, звичайно, в українських юнкерів і студентів 
він був надзвичайно високим (як у майданівців, що пішли в перші «до-
бробати» та батальйони Нацгвардії у 2014-му). Чим, звичайно, компен-
сувався брак військового вишколу, але в реальній бойовій ситуації не 
менш потрібні навики, практика. Червоним же частинам під командою 
Муравйова, окрім професійних практичних знань воїнів Першої світо-
вої, була притаманна риса революційних фанатичних військ, відома ще 
з часів Наполеона. Армія революції може тільки наступати, зупинка для 
неї означає смерть, що муравйовці і демонстрували, вкриваючи крутів-
ські поля трупами, не рахуючись спочатку з втратами.

Найавторитетнішим джерелом опису бою під Кругами є звіт коман-
дуючого військовою частиною сотника Аверкія Гончаренка (згодом пол-
ковник Дієвої армії УНР, вцілів в горнилі визвольних змаганнь 1917-1921 
рр. і воював в часи Другої світової в дивізії «Галичина»). Ділянку фрон-
ту під Кругами після планового відступу з-під Бахмача обороняв курінь 
(старший курс) Першої військової школи ім. гетьмана Б.Хмельницького 
(зведені колишні київські юнкерські училища імператорської армії, ви-
кладачі і вихованці яких українці за духом, створили перший військовий 
учбовий заклад УНР) у складі чотирьох сотень при 16-ти кулеметах (у 
деяких джерелах – 18-ть) під командою 20-ти старшин (офіцерів). Без-
посередній наступ на них вели 4 тис. червоних. 

Загін червоних під командою Ремньова при підтримці артилерійської 
батареї розпочав наступ в центрі та поніс великі втрати. Загалом про 
перебіг бою можна довідатись у Вікіпедії та у інших джерелах. Я ж зупи-
нюсь на деяких аспектах.

Ще 27 січня 1918 року, о 4-й ранку, на допомогу юнкерам на ст. Крути 
прибув Студентський січовий курінь під командою сотника Омельчен-
ка, який взагалі можна назвати сотнею, оскільки в ньому було лише 
115-130 багнетів, і на відміну від юнкерів, студенти не мали серйозно-
го військового вишколу. Вже при першому погляді на схему бою стає 
зрозумілим, що Муравйов здійснював задум обхвату українських військ, 
скориставшись нешироким фронтом оборони та природними даними 
театру воєнних дій (ліс на правому фланзі українців). Завдяки фанатич-
ній впертості матросів у центрі, а пізніше мобільності артилерійського 
вогню бронепоїзда червоних в тил українців, що підійшов з боку Чер-
нігова, і батареї по фронтиру при величезній перевазі в кількості арт-
стволів і живої сили, слабкій інженерній підготовці української позиції 
(практично її майже не було), браку вогневих засобів і боєкомплекту в 
українців, Муравйов зумів витіснити зі станції Крути, але не перемог-
ти українські війська. В одному з радянських видань 1954 року комісар 
«Замоскворецкой красной гвардии» Моїсєєв, учасник бою з боку черво-
них, згадує, що крутянці: «…упорно сопротивлялись и даже разобрали 
железнодорожные пути, пришлось их восстанавливать под огнем…». 
Все це дійство виглядало б геройськи, якби не одне «але»: своєю жер-

товною обороною і втратою особового складу українські юнаки дали 
можливість виїхати всім державним установам УНР з Києва, а також 
знекровили передовий ударний корпус червоних, ускладнивши йому 
подальше просування територією України. «Налицо (як люблять писа-
ти військові теоретики в Росії) – классический арьергардный заслонный 
бой, исполненный отступающими мастерски». Щось схоже вчинив 
Барклай-де-Толлі в кампанію 1812-го, коли доручив кільком дивізіям 
прикривати відхід від Смоленська російської армії від військ Наполе-
она, або французький маршал Ней, коли рятував корпуси зменшеної і 
поріділої в битвах Великої армії Наполеона, даючи їй можливість віді-
йти до річки Березіни та відступити з Росії в ту ж війну зі своїми 3000 
тисячами французів у ар’єргардних боях із насідалою на тили росій-
ською армією. От тільки в обох наведених мною прикладах, а їх багато 
у військовій історії, це були перевірені, вишколені та досвідчені війська 
з бойовим досвідом. У нашому випадку – молоді юнкери, що добре зна-
ють теорію і готуються стати в майбутньому офіцерами, але без бойо-
вого досвіду. Плюс студенти без військового вишколу, і тільки невелика 
кількість воїнів «Куреня смерті» з колишніх фронтовиків, ну і гармата 
на платформі, бо це не бронепоїзд, а так – імпровізація на фронтову 
тематику, під командою Лощенка. 

В ідейно-духовному аспекті українські хлопці стали живим прикла-
дом майбутнім борцям за Українську державу, як у свій час гетьман Ма-
зепа в битві під Полтавою. Різниця тільки в тому, що з Мазепою були 
загартовані в боях запорожці Костя Гордієнка і козаки-компанійці, що 
прикривали залишки шведської армії Карла XII після поразки. А під Кру-
тами на бій зі супостатом виступила юна надія української нації, яка не 
нюхала пороху. То перемога це чи поразка? Звичайно перемога, але 
військ, а не політиків. Просторікування про те, що послали на забій 
молодих необстріляних, теж не до кінця правдиві. Юнкерські училища 
за поняттями та мірками того часу вважались частинами, що мають 
досить високу ступінь бойової готовності та теоретичної підготовки. А 
щодо УНР – це була вчинена віроломна агресія, як і зараз проти України 
під виглядом «гібридного» нового «…міра». Окрім того, юнкери знахо-
дились в пунктах постійної дислокації і їх в будь-який час можна було 
підняти по бойовій тривозі. Юнкери не тікають і не ходять ділити по-
міщицьку землю, як розагітовані більшовиками солдати (чи як тепер 
декотрі наші «щирі вишиватники» з картою поляка: «гайда до Польщі, а 
не на Донбас…»), тому вибір і впав на них. І вони з великою вояцькою 
честю його виконали! Це не знижує відповідальності політиків, керівної 
еліти за невміння побудувати професійну армію з того мобілізаційного 
контингенту, що є наявним в державній формації на той чи інший час, 
за тих чи інших обставин. Свою важку частину осуду видатний укра-
їнський історик, але не дуже вдалий політик-адміністратор – Голова 
Центральної Ради УНР академік Михайло Грушевський отримав ще за 
життя. Зрештою помилки робив не один він, все українське суспільство 
зрадило тоді крутянців. Політики – тим, що не бачили далі соціал-демо-
кратичних ідей, а подекуди й корисливих інтересів, амбіцій та власного 
носа. Селяни – тим, що поміщицька земелька була для них важливішою 
за захист молодої держави, яку вони, по правді кажучи, мало розуміли. 
(Однак в тому, що селяни ту державу не розуміли, винувата інтеліген-
ція). Офіцерство українського походження за рідкісним винятком дуже 
переймалося спільними корпоративними інтересами і вихованням 
схожими з «их благородиями с великой и неделимой», галичани мали 
свої столітні «скелети в шафі» та негативні риси, церква переймалась 
постулатами канонічності, а не активізації українського християнського 
об’єднання (зрештою, нині також), «батьки-повстанчі отамани», і Не-
стор Махно в тому числі, були також не безгрішні, і так далі можна про-
довжувати. Зараз ситуація не краща. Сьогоднішні політики, приписуючи 
відповідальність одному Грушевському та Центральній Раді, топчуться 
на кістках крутянців і видатного історика, розуміючи усе спрощено. Але 
що візьмеш з неграмотних та недолугих? Нові невігласи, культивуючи 
міф про 300-та невинно убієнних та необстріляних, занижують їх про-
фесійну вояцьку честь. Ця «брєдятіна» вперше з’явилась ще тоді, після 
перепоховання на Аскольдовій могилі, замучених більшовиками 27-ми 
полонених студентів на станції Крути після звільнення Києва україн-
ськими військами (юнкери виходили з ар’єргардного бою тактично пра-
вильно і грамотно, полонених не мали, лише вбитих та поранених…). 
Почали цю катавасію політики, що самі були частково в полоні соціаліс-
тичних ідей, щоби перекласти відповідальність особисто на Михайла 
Грушевського та секретаріати Центральної Ради. Радянська історіогра-
фія тільки підсилила це: ось, мовляв, послали молодих студентів… В 
еміграції український загал тиражував і множив це неподобство, і от з 
90-х минулого століття в незалежній Україні ми повторюємо цю мантру. 
Замість того, щоби дослухатись до нових досліджень українських істо-
риків – Ярослава Тинченка, Олени Бойко та інших, повторюються міфи 
та нісенітниці, множаться нові. 

Я навмисне писав статтю не науковою мовою, а дещо, може, до-
шкульною, незграбною, бо і публіцистикою це не назвеш, тому що 
останні роки те, що з’являється на ненаукових сайтах і звучить з уст 
політиків про Крути, вже дістало. Невже ми і про Іловайськ, «кіборгів» 
та про Донецький аеропорт, Дебальцеве будемо пафосно «разговоры 
разговаривать» бла, бла, бла, а не пробувати зрозуміти справжні при-
чини і наслідки наших поразок і перемог вже у сьогоденні? Суспільство 
не менш винувате за владу в поразках своєю байдужістю і чеканням 
«реформ», якщо воно дає собі повішати на вуха дещо, то це ще не 
громадянське суспільство і не нація, а так, ще тільки процес, довгий 
шлях, і від кожного залежить, якою буде вершина цього шляху. Чи ді-
йдемо ми до мети, яку собі поставили, залежить від кожного з нас. І 
не треба казати: подивіться на владу, їхні діти не воюють на Донбасі і 
вона краде... А що ти зробив для того, щоб не крала, їхні діти воювали 
і твої не тікали, питання риторичне. «Новий мір» (не хочу називати його 
руським, бо Русь – це ми) від Кремля не залишить в спокої нікого, як 
не залишив Україну в спокої у 1918-му. Тому висновки потрібно робити 
кожному особисто, совість – велика сила! Якщо, звичайно, вона є…

Сьогодні ж, віддаючи шану безсмертному подвигу крутянських геро-
їв, з огляду на нинішню війну, потрібно пам’ятати: «Хочеш миру – го-
туйся до війни». Додам від загалу тих, хто зараз воює і волонтерить на 
Донбасі: готуватись потрібно усією громадою. Це війна кожного з нас, 
а не лише певного контингенту, що грудьми захищає спокій держави. 
Маймо перед очима постаті крутянських і всіх подальших наших героїв.

Слава Україні! Героям Слава!!!

Ігор КРОЧАК, 
військовий історик, архівіст та волонтер

Про Крути нам не забути…



1 лютого. Тривалість дня – 9.16. Схід – 7.34. Захід – 16.50.   Іменини святкують Антоній, Арсеній, Макарій

№ 4 (8552), 29 січня 2016 року

5Цінності

Славетні постаті

Імена

А.Горбачевський народився 27 січня 1856 
року в селі Зарубинці Збаразького району в 
багатодітній (8 дітей) сім’ї Яківа Горбачевсько-
го та його дружини Гонорати Воїнської. Його 
батько, греко-католицький священик, прово-
див велику національно-виховну роботу се-
ред парафіян. Своїм дітям і парафіянам отець 
Яків прищеплював любов до Бога й України, 
повагу до праці та потяг до знань. Цей запо-
віт батька Антін проніс через усе своє жит-
тя. Старший на два роки за Антіна брат Іван 
у майбутньому став відомим професором 
медицини. Їх мати прекрасно співала, знала 
напам’ять багато народних пісень. Батько мав 
велику бібліотеку, в якій були твори славет-
них українців: Т.Шевченка, І.Котляревського, 
Г.Сковороди та класиків світової літератури. 

Антін навчався в народній школі у Збаражі, 
потім – у класичній гімназії Тернополя, після 
закінчення якої вступив на юридичний фа-
культет  Львівського університету. Одержав-
ши ступінь доктора права, він у 1899 р. відкрив 
свою адвокатську канцелярію в Чорткові, що 
стала осередком політичної та організаційної 
праці цілого повіту. Як перший український 
адвокат у Чорткові А.Горбачевський свою 
канцелярію вів винятково українською мовою, 

захищав права 
української мови 
в судах і урядо-
вих установах. 
Він часто виїж-
джав у села, де 
виступав з допо-
відями перед на-
родом; заснував 
товариство «Про-
світа», а також 
кредитну спілку 
«Надія», що слу-
жила великою до-
помогою для ба-

гатьох селян. Стараннями А.Горбачевського 
в Чорткові був заснований Народний дім. 
Звідси до всіх сіл повіту розповсюджувалися 
знання, культура, література, нові безкорис-
ливі ініціативи та передові думки. В Народ-
ному домі збиралося членство товариства 
«Українська бесіда», засноване 1908 року. З 
ініціативи А.Горбачевського 1911-го в Чортко-
ві була відкрита приватна гімназія. Йому було 
доручено очолити провід національно-демо-
кратичної партії в нашому місті. Під час вибо-
рів до галицького сейму в червні 1913 р. Антін 

був обраний послом від Чортківського пові-
ту. Як визначного юриста 1913 року доктора 
А.Горбачевського обрано членом найвищого 
державного трибуналу у Відні. Під час Першої 
світової війни А.Горбачевський разом із сім’єю 
проживав на заході Австрії. У 1916 р., повер-
нувшись в Галичину, працював адвокатом у 
Дрогобичі, брав участь в роботі Національної 
ради в Станіславі (м. Івано-Франківськ). У лип-
ні 1919-го разом із галицьким урядом пере-
їхав за Збруч до міста Кам’янця-Подільського. 
А у вересні в складі дипломатичної місії від 
уряду Української Народної Республіки ви-
їхав до Польщі як радник та заступник голови 
місії доктора Степана Витвицького. 1921 року 
Антін повернувся до Чорткова і як адвокат за-
хищав права українців в політичних процесах 
за польського панування.

У 20-х роках XX століття Антін Горбачев-
ський як заслужений сенатор Польщі та 
член Українського Національного об’єднання 
(УНДО) доклав чимало зусиль для віднов-
лення українського національного життя в 
повіті, належав до ревізорських рад еконо-
мічних установ Чорткова, активізував роботу 
Народного дому, сумлінно співпрацював у по-
вітовому союзі кооператорів. Активними по-

мічниками і продовжувачами його благород-
ної справи стали місцеві адвокати та вчителі: 
Остап Юрчинський, Михайло Росляк, Іван Хі-
чій,  Дмитро Пігут, Остап Маньовський, лікар 
Петро Синенький.

Антін Горбачевський був головою філії То-
вариства допомоги українським інвалідам, 
працював у кооперативах «Українська кни-
гарня» та «Повітовий союз кооперативів». Із 
березня 1928 р., будучи обраним до польсько-
го сенату від українського Націонал-демокра-
тичного об’єднання (УНДО), протягом трьох 
каденцій він захищав інтереси українців в 
польському сенаті.

У роки Другої світової війни 
А.Горбачевського починають переслідувати, 
викликають на допити. Порятунком від вивозу 
в Сибір цілої родини стає втеча до родини Фи-
липовичів у Львів. Антіна розшукувала НКВС, 
тому йому довелося виїхати до Кракова, зго-
дом – до Праги. В грудні 1941-го його родина 
повернулася на батьківщину, до Чорткова, де 
1942-го Антін знову відкрив адвокатську кан-
целярію. У березні 1944 р. 88-літній адвокат 
А.Горбачевський був змушений їхати на захід, 
до Польщі.  Цього разу – назавжди. Помер за-
хисник гідності та права українського народу 
в місті Сянок 25 жовтня 1944 року.

А.Горбачевський – наш видатний земляк, 
сенсом звитяжного життя якого був захист ін-
тересів українців. Пам’ять не оживляє героїв, 
вона додає нам життя.

Ольга ІЛЬНИЦЬКА, 
лектор-екскурсовод 

Чортківського комунального 
міського краєзнавчого музею 

«Зеленіє і квітує, й грає 
дивний Всесвіт імені його»

Навіщо це? Задля того, аби нинішні гімна-
зисти рівнялися на нього, свого попередника, 
котрий не змарнував жодної днини в поступі 
до знань. Підсумок – кілька літературних пре-
мій, 20 книжок, виданих за життя поета. 

Пригадую, як тоді, травневої днини 2009-го, в 
часі відкриття меморіальної дошки, в унісон до 
мовленого злітав з високості на присутніх легень-
кий пух із тополь. Бо ж недарма спозиціонував ту 
подію гість урочистості Василь Кобець – заступ-
ник голови Вінницької письменницької організа-
ції, голова Конгресу української інтелігенції Ві-
нниччини: «Зеленіє і квітує, й грає дивний Всесвіт 
імені його».  Принагідно й нагадав присутнім, що 
Анатолій Гарматюк був одним із побратимів ле-
гендарного Василя Стуса, разом із ним вимрію-
вав Україну, зазнаючи всіляких утисків, насампе-
ред у письменницькому становленні. Пригадую, 
гість подарував гімназистам власні книги-сповіді 
перед суспільством, перед Україною. Своїм ві-
зитом засвідчив співдружність двох місцин, що 
були рідними в життєписі А.Гарматюка, ще один 
гість з Вінниччини начальник відділу культури 
Барської РДА Ігор Філіпов. 

І ось – найурочистіша мить: право відкрити 
меморіальну дошку надається міському голові 
Чорткова та вдові поета-байкаря Ніні Гарматюк. 
Спадає біле покривало і зоріють до нас не тіль-
ки вдумливі очі славетного земляка, а й викар-
бувані в граніті слова його життєвого кредо. Ніна 
Гарматюк у виступі згадала, що його перший 
вірш «Батьківщина» було надруковано в нашій 
районці (тоді вона іменувалась «Нове життя»), 
що й постелило юнакові шлях у велику літера-
туру. Саме з того вірша започаткувався відлік 
більш як піввікової творчості відомого нині пое-
та-сатирика. Зазначила, що вже по смерті чоло-
віка видала сім його книжок. Що повне зібрання 
його творів об`єднає 10 томів. Що до неї надій-
шло 54 спогади про чоловіка від тих, хто його 
знав, з ким він дружив, із 12 (!) областей України. 
І що Чортківській гімназії вона має намір вдару-
вати 50 примірників «Вибраних сміхотворів», що 
й було стрінуте справжніми оваціями. Сестра 
байкаря Неоніла Стеців (Гарматюк), котра сво-
го часу теж навчалася в цих стінах і прибула до 
Чорткова з Дрогобича, поділилася спогадами 
про сім`ю, батьків. Зачитавши гумористичні ав-
тографи брата, вдарувала їх для майбутнього 

гімназійного музею його імені.
Вчитель української мови та літератури 

Колиндянської ЗОШ Марія Машталяр не при-
ховувала, наскільки їй імпонує рання лірика 
Анатолія Гарматюка. Ті вірші, виявляється, він 
писав 1958 року в Колиндянах, працюючи там 
завідувачем сільського кар`єру. Анна Савка 
від правління товариства «Просвіта» вислови-
ла вдячність присутнім за спроможність ство-
рення меморіальної дошки імені одного з най-
помітніших українських літераторів. А потім 
відбулось урочисте нагородження лауреатів 
першого відкритого конкурсу гумору і сатири 
пам`яті Анатолія Гарматюка, влаштованого в 
стінах Чортківської гімназії. І в часі всіх урочин 
достоту вчувалося: не перерветься, а дедалі 
міцнішатиме ниточка єднання двох місцин, 
котрі вигартували й подарували Україні гідний 
високого пошанування талант, ім`я якому – 
Анатолій Гарматюк.

Хороша байка – як життя. 
Але життя – не байка...

То був вечір його пам`яті. 2011 рік. Тоді ві-
домому письменникові-гумористу, майстрові 
сміхотворчості, виповнилося б 75 літ (нині 
– 80). І вже десять – його немає з нами. До 
чортківської громади, як майже щовесни, тра-
диційно приїхала з Вінниці дружина байкаря 
Ніна Гарматюк, з Дрогобича – сестра Неоні-
ла Стеців-Гарматюк, а з вітцівщини ювіляра 
– ціла делегація у складі Володимира Казіка, 
Мигалівського сільського голови Барського 
району на Вінничині, організатора створення 
музею А.Гарматюка, Оксани Буденко, завід-
увачки музею, вчительки Мигалівської ЗОШ, 
та Любові Жилінської, вчительки початкових 
класів тієї ж школи; з Тернополя – Володимир 
Барна, поет, літературознавець, член Націо-
нальної спілки письменників України, голова 
Тернопільської літературно-письменницької 
фундації. І простора зала районного будинку 
культури, зібравши під своє склепіння много-
осібно молодих чортківців – учнів, студентів, 
одразу виповнилася майже відчутним на дотик 
теплом та пахощами вдарованих гостям квітів 
чортківської землі.

Сценарій вечора готувався у Чортківському 
державному медичному коледжі, через що 
мав бути (і був) не просто хорошим, а най-
кращим. Ведучі одразу налаштували залу на 

довірливу, задушевну розмову-спомин про 
особистість, помітну щонайперше своєю лю-
дяністю. То направду була точка відліку усіх 
його талантів, адже недарма Анатолій Гар-
матюк писав, що бажає «щоб серце не було 
без крику над неправдивим, підлим, злим». 
Митець жив літературою. Вона – його доля, 
смисл земного буття. Бог відміряв йому зі ще-
дрої руки любові до слова, письменницького 
ремесла. Тож у години творчого піднесення міг 
«блиснути» гарною байкою, невимушеною, до-
тепною гуморескою, усмішкою, бувальщиною, 
оригінальними сміхожартами, іронізмами. 

Народився у с. Мигалівці на Вінниччині, а 
дитинство та юність минали у Чорткові, де 
батьки, Панас Миколайович Гарматюк та 
Катерина Якимівна Терехівська, працювали 
вчителями. Вважаю, мені поталанило: свого 
часу (щоправда, недовго) вони, вже пенсі-
онери, навчали й мене у моїй alma-mater – 
ЗОШ № 6. Географії та української мови й 
літератури. Любити рідний край та кохатися 
у рідному слові. 

Чи то фах гірничого інженера, здобутий 
А.Гарматюком у Київському політехнічному, 
«звук вибухових ударів», що «так нагадує гур-
кіт боїв», чи переїзд 1959 року з Поділля до 
промислового Донецька спричинили до того, 
що нові творчі імпульси поета стали все від-
чутніше пробиватися у «вибухових» жанрах 
сатири й гумору. Анатолій Гарматюк без від-
риву від виробництва здобув ще й другу вищу, 
філологічно-українознавчу, освіту. При цьому 
вже у першій збірці «Проти шерсті» 1963 року 
переконливо демонструє достеменно свій 
хист освоєння того, що варте осміяння. Його 
називали «майстром сміхотворчості». А свої 
твори він підписував псевдонімом Г.Анатолюк.

Перед глядачем, завороженим майстерніс-
тю подачі скупої документалістики впереміж 
із фото- та відеоматеріалами, «пересипаної» 
вдалими вкрапленнями то величаво-патрі-
отичної, то задушевної народної мелодики 
пісенної палітри, їдким та ущипливим або ж 
грайливо-дотепним словом сатири та гумо-
ру, впродовж неповних двох годин тривання 
вечора пройшла ціла епоха Гарматюка. Вона 
поставала з уст, жестів, голосу аматорів. Тран-
слювалися й відеозаписи гуморески «Дідів су-
перник», яку читав сам автор, і виступу хору 
ветеранів війни та праці «Добродар», у якому 

Анатолій Гарма-
тюк співав більше 
трьох років і до 
репертуару якого 
увійшли його тво-
ри.

Дружина поета, 
Ніна Гарматюк, 
традиційно при-
їхала до рідного 
їй Чорткова (бо 
тут, за її слова-
ми, багато рідних 
сердець) не з по-
рожніми руками, 
а з творчим до-
робком чоловіка, 
який, відійшовши у засвіти, зоставив велику 
літературну спадщину. Відтоді Ніна Михай-
лівна за сприяння його друзів, у тім числі й 
зі Стусового кола, спромоглася здійснити ви-
дання 10 (!) томів. Перші п`ять, котрі й при-
везла до Чорткова, умістили 3581 віршований 
твір – у 24 жанрових гумористично-сатирич-
них формах. Є й томи, що умістили прозу, 
журналістику, листування. Одне слово, 5 томів 
Н.Гарматюк видала, ще 5 стовідсотково готові 
до друку. Ще два мали об`єднати все те, що 
писали ЗМІ про творчість А.Гарматюка від 
1960 року. А загалом твори вміщувалися у 29 
книгах з його авторством, 29 газетах, 72 колек-
тивних збірниках, 35 журналах та альманахах. 
Є й 2,5 тисячі виступів у трудових колективах, 
навчальних закладах. Ніна Михайлівна вручи-
ла останні видання та Подяки від родини Ана-
толія Гарматюка гімназії ім. М.Шашкевича, Ко-
линдянській ЗОШ (назвавши колиндянський 
період творчості чоловіка його «болдінською 
осінню»), ЗОШ № 6, районному краєзнавчо-
му музею, центральній районній бібліотеці, 
державному медичному коледжу. Відзначено 
Подякою й нашу районку – за довголітнє ви-
світлення на її сторінках життєпису і творчості 
славетного земляка-байкаря.

А поет Володимир Барна закликав чортків-
ців до сповіді перед земляком, котрий звідси 
став на крило, ревно плекав слово і любив 
передавати його людям, намагаючись акуму-
лювати свою сатиру в серці, щоби відтак вці-
лити в «десятку». Ведучий вечора, викладач 
суспільних дисциплін медколеджу Василь Па-
насюк насамкінець зачитав незвичний заповіт 
Анатолія Гарматюка – «Заповіт гумориста». 
І хоч імпреза умістила й традиційну хвилину 
мовчання, попри все завершилася на оптиміс-
тичній ноті:

Як умру я, сміхолюби,
Прошу: не ридайте,
А зберіться і веселих
Пісень заспівайте!

Анна БЛАЖЕНКО

Захисник гідності та права українського народу
(До 160-річчя з дня народження Антіна Горбачевського)

Життя Антіна Горбачевського подібне до долі таких відомих діячів як: І.Пулюй, О.Барвінський, С.Дністрянський, Є.Петрушевич. 
Вони своїм талантом і важкою працею примножили славу й збагатили велич тієї землі, де вчилися, працювали.

Ім’я Антіна Горбачевського відоме в Австрії, Польщі, Чехії. Але мало хто з пересічних мешканців Чорткова зможе розповісти 
про цю людину. Про організаторські здібності, дипломатичний хист, громадську роботу говорить

 його авторитет, звання, нагороди, праця.

«Для боротьби з підступним злом 
я людям усмішку залишив…»

Так філософічно свого часу мовив знаний в Україні письменник-байкар Анатолій Гарматюк – лауреат літературних премій
 ім. Степана Олійника, Микити Голованця, Степана Руданського, переможець міжнародного конкурсу «Байка-2001», автор більш як 
двох десятків творів гумору й сатири. А ще – інженер, журналіст, книговидавець. Та означення, котре наразі найбільше пасує, – 

наш земляк. Ну скажіть, хіба ж не гіперактуальні ці слова й нині? Недарма вони виписані як життєве та творче кредо 
гумориста на меморіальній дошці його імені при вході до alma-mater – Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича, 

котру Анатолій Гарматюк 1953 року закінчив із золотою медаллю (тоді – середня школа № 1). 
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Присвята

Відлуння свята

Традиції

Недільний святковий день 17 січня зібрав у сільському клубі всіх меш-
канців Сокиринців на спільне свято «Котить селом коляда». Колядки та ще-
дрівки лунали з уст дітей та дорослих, ніхто в залі не залишався байдужим, 
різдвяний настрій огорнув усіх.

Перед очима присутніх промайнули картини Святвечора, а вертеп пода-
рував незабутні хвилини Вифлеємських днів. Вразили присутніх найменші 
учасники свята – маленькі ангелятка, які виконали пісеньку «Спи, Ісусе, 
спи». Особливо сподобалися всім свято Маланки, водіння Кози і щирі ще-

дрівки малих дітей.
А на завершення дійства пролунала нова коля-

да – як символ єдності сучасного та минулого:

Різдво заробітчанки
Чому так тяжко на душі?
Бо ти – далеко в чужині…
Чому ти свято 
                 не святкуєш,
Як будній день – 
                 завжди працюєш?
Сьогодні свято у родині,
І у твоїй рідній хатині
До столу сядуть вечеряти
Твої діти, 
             батько й мати…
А ти умиєшся сльозою,
Неначе чистою водою,
Святу молитву 
                   розпочнеш
І в смутку тихо ти заснеш…
А в сні полинеш 
                в рідний край,
У той домашній 
                     добрий рай,
Де коляда іде гурбою
І кличе всіх людей з собою…
Господь родився – 
                 наш Спаситель,
Усіх людей Він покровитель,
Тож співаймо, прославляймо
І Ісусика вітаймо!
Христос ся рождає! 
                       Славімо Його!

Іванна МИЩИШИН,
 Італія – Україна – с. Долина

В обіймах ночі земля дрімає…
О Боже любий, яка краса!
Яскраво місяць у висотах сяє,
А небо чисте, немов роса.
Збулись нарешті слова пророчі,
В людському тілі зійшла любов,
Коли все спало, в темряві ночі 
На землю з неба Христос прийшов.

Такими словами, мовленими Наталією 
Вівчар, розпочалося різдвяне дійство. Ан-
самбль «Перевесло» та гості з Ягільниці – ан-
самбль «Любисток» (кер. – Руслан Букалюк) 
виконали колядку «Бог Предвічний». Ведучі 
Мар`яна Кушнерик та Галина Опихана повіда-
ли: «Два тисячоліття тому ясне сонце зійшло 
над людством, яке віддавна блукало серед 

темної ночі, – народився наш Господь, Ісус 
Христос. Він є Сонцем, що освічує кожну лю-
дину, яка приходить в цей світ». 

Потім слово для привітань надали сіль-
ському голові Ігорю Біловусу.

З уст дітей прозвучало багато різдвяних віншу-
вань, поезії, присвяченої цьому великому релігій-
ному празнику, місцевої поетки Іванни Мищишин: 
«Новина світу», «Я маленький пастушок», «Ди-
тятко наше Ісус», «Різдво заробітчанки». Присут-
ні мали змогу подивитися театралізоване дійство 
«Свята вечеря» та «Маланка», «Вертеп». Молод-
ша група з натхненням виконала танець «Анге-
лятка». Старша група, ансамбль «Дзвіночок» ви-
конали пісню «Пахне світлиця».

У виконанні ансамблю «Перевесло» про-
звучала в’язанка різдвяних колядок та пісня 
«Святкова». Ансамбль «Любисток» виконав 
«Бог ся рождає», «Добрий вечір тобі, пане 
господарю». Засівальники засіяли присутніх 
пшеницею, житом, цукерками.

Іван Старовський прочитав «Різдвяну мо-
литву за мир» місцевого поета Михайла Іван-
ківа.

На закінчення свята солістка Людмила Бу-
ряк виконала колядку «Україна колядує», яку 
підтримали усі учасники свята.

Директор СБК Ганна Прондюк передала 
вітання землякам із Різдвом Христовим від 
вихідців із наших сіл Марії Рубльовської-Си-
ненької зі Львова та Наталії Сенів-Жук із Тер-
нополя, яка вже 6 років поспіль робить підпис-
ку газети «Вільне життя» для Шульганівської 
бібліотеки, а також щиро подякувала усій гро-
маді сіл Долина і Шульганівка, хто прийшов на 
різдвяне дійство, та ПАП «Довіра», зокрема 
його директорові Івану Войцишину та голов-
ному бухгалтерові Наталії Бойчук за благо-
дійність та спонсорську допомогу.

Олександра КУЧЕР, 
бібліотекар бібліотеки с. Шульганівка

Фото  Тараса ОСАДЦА

З імпровізованої сцени линули пісні «Украї-
на – це я», «Нам потрібне мирне небо» у вико-
нанні маленьких вокалістів сільського будин-
ку культури Яночки Либи та Олександри Губік. 
Словесну майстерність у читанні поетики «Ге-

роям Крут», «Живи, Україно», «Вже другий рік 
у нас війна», «На Аскольдовій могилі» пред-
ставили Соломія Мацишин, Катя Дутковська, 
Софія Мацишин, Михайло Бойчук, Людмила 
Губ’як, Людмила Либа. 

У пам’ять за загиблими героями Крут і вої-
нами АТО мелодійно й щемливо злинула піс-
ня «Мальви» з уст студентки Чернівецького 
університету ім. Ю.Федьковича Галини Рісної. 

Змістовною та цікавою була розповідь бі-
бліотекаря Надії Осадци про творчість Павла 
Тичини, адже цьогоріч 23 січня виповнилося 
125 років із дня народження поета. 

Під завісу мистецької академії в спільному 
виконанні всіх присутніх прозвучала пісня-мо-
литва «Боже, я молюсь за Україну», а завер-

шальним акордом многоголосо вознісся вро-
чисто Славень нашої держави «Ще не вмерла 
України ні слава, ні воля…». 

Віримо, незабаром прийде мир на нашу 
землю, Господь нам в цьому допоможе. 

Марія РІСНА,
художній керівник Ягільницького СБК 

Котить селом коляда...
Сокиринці – крайня точка Чортківського району, село віддалене, забуте. Проте воно живе, 

тому що тут живуть працьовиті люди, які не забувають звичаїв і традицій своїх батьків та дідів, 
привчають дітей і внуків пам`ятати, шанувати та продовжувати традиції предків.

Написано серцем

До того, щоби подарувати свято, доклалося багато сільчан. Його орга-
нізатори та учасники – В.Маслій, В.Виросток, А.Хмиз, І.Зюбрій, М.Найда, 
М.Хмиз, В.Зеленчук, М.Вейко, П.Вейко, Н.Арусланова, Р.Файніцький, 
І.Хоботюк, Я.Хмиз, Н.Козловська, музкерівник В.Крисюк, ведучі М.Угрин, 
Я.Пашко, сценарист Г.Крисюк, всі діти – учасники свята. Щирі слова подяки 
їм від сільчан!

Галина КОГУТ, 
завідувачка клубу с. Сокиринці

Знову Святий вечір
У Новому році,
Але в нашій Україні
Сум на кожнім кроці.
В нас у кожній хаті
Вечерю готують,
Та багато синів наших
Вдома не святкують.
Вони в чистім полі
На сході країни
Виборюють щастя, волю
Для нашої України.
У різдвяні ночі
Вечерять сідають,
Для всіх щастя і здоров̀ я
В Господа благають.
Хай святкує з нами
Вся славна родина.
Нехай наша Україна
Буде вільна і єдина.

Хай рік Новий, Різдво Христове 
вам подарують щасливі дні

Під такою назвою 17 січня в приміщенні Шульганівського будинку культури відбувся 
різдвяний вечір, підготовлений директором СБК Ганною Прондюк, бібліотекарями 

с. Шульганівка та с. Долина Олександрою Кучер та Світланою Богуцькою.

«Мужайся, рідна Україно, 
хай допоможе тобі Бог»

Саме під такою назвою проходили голосні читання в бібліотеці с. Ягільниця.
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Благодійництво

«Громада до нас звернулася і ми з 
радістю відгукнулися на її потреби. 
Адже діти – це наше майбутнє, вони 
мають навчатися в комфортних умо-
вах. Тож ми перерахували кошти на 
нові енергозберігаючі вікна, шафу, 
комп’ютерну техніку. Загалом, обі-
йшлося все у майже 24 тисячі гри-
вень», – розповідає представник Аг-
рохолдингу «МРІЯ» Аліса Чегіль.

У садочку таким змінам радіють, 
адже батьки не можуть власним ко-
штом забезпечувати навчальний за-
клад меблями та іншим необхідним. 

«Нашому садочку майже півсто-
ліття. Тому ми щороку стараємо-
ся щось оновлювати, просимо 
меценатів про допомогу. Компа-
нія «МРІЯ» нас дуже підтримала. 
Ми придбали 4 нових вікна, тепер 
дітки сплять і граються у теплі. 
Замінили столики та кріселка, 
які тут були ще з 60-х років. При-
дбали нову шафу-роздягальню. 
А ще комп’ютерну техніку, акус-
тичну систему і принтер. Тепер 
педагоги зможуть роздрукову-
вати діткам різні завдання. Це 
значно урізноманітнить заняття. 
І наш колектив, й батьки дуже 
вдячні Агрохолдингу за таку під-
тримку», – зазначила завідувач 
садочка Марія Сов`як. 

Прес-служба 
Агрохолдингу «МРІЯ»

Про дошкільнят села Угринь 
подбав Агрохолдинг «МРІЯ»

Меблі й техніку для дитячого садочка «Подоляночка» села Угринь Чортківського району придбала компанія 
«МРІЯ». Заклад потребував оновлення, адже збудований ще в 60-х роках. 

Відзначення різдвяних свят однією 
згуртованою великою лемківською роди-
ною є доброю традицією впродовж 24-х 
років. Ось і цьогоріч господар та гос-
подиня заздалегідь підготували цікаву 
розважальну різдвяну програму, котра 
умістила щедрівки й колядки, вертепне 
дійство, віншування, виступи відомих 
співаків Тернопільщини. З вітальним 
словом до присутніх звернулися голова 
обласної організації Всеукраїнського то-
вариства «Лемківщина» Олександр Вен-
гринович, а також голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна, народний депутат 
України Олег Барна. 

Пощастило й нам, чортківчанам, по-
бувати на цьому лемківському Йордані. 
Мені завжди приємно брати участь в різ-
них святкуваннях, вечорах, у плині яких 
ми продовжуємо відроджувати традиції 
українського народу, зокрема його етніч-
ної гілки – Лемківщини. Тож дуже вдячна 
голові РО ВУТ «Лемківщина» Марії Бабі-
чук за долучення мене до своєї компанії, адже, перебуваючи на 
святі, я отримала безліч позитивних емоцій. Мала змогу пред-
ставляти свої вітання і разом із Валерієм Запухляком подару-
вати гарну колядку для всіх лемків, яких я люблю й поважаю. 
У виконаній пісні мого авторства є такі слова, що достеменно 

передають атмосферу святковості но-
ворічно-різдвяного циклу в Україні:

Білим снігом вкрилася земля,
Рік Новий ступає до порогу.
Різдво Христове всі святкуєм знову,
Проводжаєм Старий рік в дорогу.
Із небес зійшла ясна зоря,
Засвітила, щастям засіяла,
Щоб по всій землі, серед всіх держав
Україна в мирі процвітала.
Разом, купно, за одним столом – наш 

нардеп Олег Барна і представництво 
лемківського товариства Чортківщини: 
Ірина Гулька, Тетяна Блаженко, Василь 
Вислоцький, Марія Бабічук, Валерій і 
Наталія Запухляки. Вдячна всім за ком-
панію, хай щастить нам усім, українцям, 
щоби збулися мрії кожного з нас у до-
брий день і добрий час. Тож святкуймо, 

колядуймо на радість всій українській родині, всій Україні, бо 
Христос народився, славімо Його!

Галина БАНЬКІВСЬКА, 
працівник культури, співачка

Звичаї

Лемківський Йордан лучить серця
19 січня у Тернополі, в палаці культури «Березіль», лемківський Йордан відсвяткували близько 

п`яти сотень лемків із Тернопільщини та сусідніх областей.

Новинар

Втішна духовна віднова
Давній василі-

анський монастир 
в Улашківцях, зна-
не відпустове місце 
на цілому Поділлі, 
має свою історію. Як 
свідчить історична 
розвідка, вміщена на 
web-сайті Бучацької 
єпархії УГКЦ, «там, 
в половині гори, на 
рівному місці, що й 
зараз носить назву 
«престіл», мала б 

стояти найдав-
ніша монастир-
ська церква пiд 
покровом Матері 
Божої. Майже під 
самим верхом 
гори знаходяться 
печери, в одній з 
яких була церква 
чи каплиця Різдва 
св. Івана Хрести-
теля. Неподалік 
випливають по-
тужні джерела, 

вода яких, як запевняють прочани, помічна на очі». І далі: «тут такі 
старовинні келії, як і церква Різдва св. Івана в скелі, частково при-
родні, частково викуті в камені, а частково в давнину прибудовані 
з дерева, де, як можна здогадуватися, в давній минувшині або в 
часах безнастанних ворожих набігів, що в тих краях часто повторю-
валися, почав тут, як каже переказ, після звичаю мешкати один мо-
нах…». Нині ж обитель дедалі зазнає віднови, упродовж минулих 
весни-літа-осені теж. Й потвердження тому – ось ці дві світлини, що 
відстежують ту втіху. (Фото Богдана ПОБУРИННОГО).

У середмісті – вільно та доладно
Упізнаєте? Незвичний просвіток у самісінькому «серці» 

старовинного Чорткова, бо вже не завізно, як звиклося, від 
торгових наметів із розмаїтим крамом. Нехай лиш перший, 

несміливий крок, та все ж Чортків помалу «розвантажує» іс-
торичне передмістя від нашарування сучасся – набридли-
вих ринкових стосунків, що притіняють його обличчя. За сло-
вами Чортківського міського голови Володимира Шматька, 
«прописаних» тут підприємців морально готували заздале-
гідь, мовляв, одразу після різдвяного ярмарку вулицю Шев-
ченка буде звільнено від вуличної торгівлі. Міськвиконкомом 
внесено зміни до відповідного рішення й відтепер централь-
на «артерія» не значиться в переліку кількох (окрім власне 
ринку) вулиць, де наразі ще триває торгівля.

Хочете простору – вийдіть на площу!
Є певна символіка в тому, що два роки назад, передзим`я 

2013-го, тут, на центральній площі Чорткова, а відтак – пло-
щі Героїв Євромайдану, молодь гаряче мітингувала за вступ 
України до ЄС. Тепер з цієї площі можна полинути у віртуаль-
ну мандрівку і Європою, й цілим світом – адже віднедавна 
вона дістала покриття Wi-Fi, що уможливлює вільний доступ 

до Інтернету. Як 
пояснює Чорт-
ківський міський 
голова Володи-
мир Шматько, 
обладнання для 
покриття сигна-
лом всієї площі, 
котре безкоштов-
но спрезентував 
місту один із при-
ватних підпри-
ємців (вирішив-
ши залишитись 
інкогніто для 

громади), встановлене на будівлі міської ради. І щомісячну 
оплату за користування всесвітньою «павутиною» здійснює 
міська рада, закликаючи всіх користувачів ставитись до та-
кого дарунку розумно й грамотно.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
08.25 Мiграцiйний вектор 
09.00 Вiчне 
09.25 Д/с «Клуб пригод» 
10.30 Д/ф «Повернення 
видiв. Рожевий фламiнго» 
12.05 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
12.35, 20.30 Зроблено в Європi 
13.15 Вiкно в Америку 
14.15 Мультфiльми 
14.55 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежностi - 
над Срiбною землею» 
16.10 Д/ф «Ексклюзив 
у Румунiї» 
17.00 Книга ua 
17.40 Суспiльний унiверситет 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.55, 12.30 
«Мiняю жiнку-6» 
14.00, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.30 «Секретні 
матеріали-2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Генеральська 
невiстка» (1) 
12.25 Т/с «Генеральська 
невiстка» 
13.50, 14.20 «Судовi справи» 
15.05, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Поверни моє 
кохання» (2) 
00.05 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «До народних 
джерел» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 18.30 
«Не перший погляд» 
13.30 «Мамина школа» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 17.25, 18.25 
«Гуморинка на хвилинку» 
15.30 «На вiдстанi душi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Подорожнi 
замальовки» 
18.00 «Сад. Город. 
Квiтник» 
19.30 «Влада таланту» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма 
«Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
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2 лютого, вівторок 3 лютого, середа 4 лютого, 1 лютого, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55, 17.00 Д/с «Клуб пригод» 
10.30 Д/ф «Сiмдесятники. 
Володимир Денисенко» 
11.30 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.050 Час-Ч 
14.00 Хто в домi хазяїн? 
14.20 Мультфiльми 
15.10 На гостину до Iвана 
Поповича. П.Зiбров 
15.55 Гра долi 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 
«Мiняю жiнку-7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.30 «Секретні 
матеріали-2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» (1) 
22.00 «Одруження наослiп-2» 
00.00 Х/ф «Про що ще 
говорять чоловiки» (2) 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.05, 13.05 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Поверни моє кохання» (2) 
14.20 «Судовi справи» 
15.15, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.05 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Стародавнi 
культури» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40 «Кобзар єднає 
Україну» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.30 «Європа очима 
українця» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Своє, українське» 
17.30 «Дорога на Схiд» 
18.00 «Arte, viva!» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Дiловий ритм» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 ТНМК & МАСО 
Слобожанський 
14.00 Х/ф «Пострiл у трунi» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Гидке каченя» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 20.20 Секретний 
фронт 
11.10, 13.20, 21.25 Т/с 
«Життя i пригоди Мишка 
Япончика» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Мерехтливий» (2) 
15.35, 16.15 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.25 Х/ф «Мистецтво 
вiйни» (2) 

СТБ
06.50, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Зiркове життя» 
09.50 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв» 
14.00 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф. 
Дiти-5» 
00.20 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
12.10 Т/с «Татусевi дочки» 
16.55 Дешево та сердито 
18.00, 02.55 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.20 Х/ф «Ланцюгова 
реакцiя» 
22.20 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.30 Україна чудес 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 03.30 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи до небес» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.35, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20 Д/п « Гнiв планети» 
10.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього» 
11.10 Х/ф «Ударнi сили» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Ласко - 
кулак Бога» (2) 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «Кращi з кращих 
4: Без попередження» (2) 
00.20 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
01.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього-2» 
02.10 Х/ф «Карпатське 
золото» 
03.40 Х/ф «Вишневi ночi» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Клуб пригод» 
10.30 Вiкно в Америку 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.30 Спогади 
15.15 Надвечiр’я. Долi 
16.10 Свiтло 
16.50 Д/ф «Стефан Турчак. 
Партитура долi» 
17.40 Суспiльний унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Д/ф «Пiсля великої 
повенi» 
20.10, 21.15 Бiатлон. 
Кубок свiту. Спринт 10 км. 
Чоловiки 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
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, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Мiняю жiнку-7 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку-7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами -6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.30 «Секретні 
матеріали-2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу-2016» 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.05, 13.05 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Поверни моє кохання» (2) 
14.20 «Судовi справи» 
15.15, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.05 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Живе багатство 
України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40 «Не перший погляд» 
13.30 «На часi» 
14.30 «Arte, viva!» 
14.55, 15.25, 18.25 
«Гуморинка на хвилинку» 
15.30 «Фабрика iдей» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Розмова без 
нотацiй» 
18.00 «Пiлiгрим» 
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 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.00 ТНМК & МАСО 
Слобожанський 
14.00 Х/ф «Пострiл у трунi» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 

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 «Iнше життя, або 
втеча з того свiту» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Магiя природи» 
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 «Вторгнення на 
землю» (2) 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Труба мiстера Сосиски 
11.05 Без гальм! 
11.35 М i Ж 
12.00, 13.20 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.20 Х/ф «Годзила» 
16.45 Х/ф «Квант 
милосердя» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.10 Х/ф «Недосяжний» (2) 

СТБ
06.35, 15.55 «Все буде добре!» 
08.40 «Зiркове життя» 
10.15 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання» (1) 
12.10 «Битва екстрасенсiв. 
Третя свiтова» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 01.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi» 
23.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Смугасте щастя» 
13.55 Х/ф «Фахiвець» 
16.05 Х/ф «Командо» 
18.00, 02.10 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.50 Страстi за ревiзором 
23.45 Х/ф «Найманi 
вбивцi» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00, 05.15 Подiї 
09.15, 03.50 Зоряний шлях 
10.10, 19.45, 02.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.20 Реальна мiстика 
13.20, 15.30 Т/с 
«Якби я була цариця» (2) 
18.00 Т/с 
«Не зарiкайся» (2) 
21.00 Т/с «Сходи до небес» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Бiлоснiжка й 
мисливець» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 15.50 «Облом.UA.» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00 Д/ф «Поля битви 
тварин» 
13.00, 01.15 Д/ф «Сурова 
природа» 
14.40 «Вайпаут» 
17.30 Top Gear 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
19.20 «Українськi сенсацiї» 
20.20 Т/с «Ласко - кулак 
Бога» (2) 
21.20 Х/ф «Посилка» (2) 
00.20 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
02.05 Х/ф «Пострiл у 
трунi» (2) 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
07.50, 08.35 Смакота 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Клуб пригод» 
10.30 Чоловiчий клуб 
11.00 Український корт 
12.10 Перша студiя 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Мультфiльми 
15.00 Фольк-music 
16.15 Подорожнi 
17.00 Д/ф «Сiмдесятники. 
М.Мащенко. Восковi крила Iкара» 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.25 Т/с «Мафiоза» 
20.25 Д/ф «Стамбул: 
день на Босфорi» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.35 З перших вуст 
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, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Мiняю жiнку-6» 
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку-7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.30 «Секретні 
матеріали-2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» (1) 
22.00 «Чотири весiлля-5» 
00.00 Х/ф «Про що 
говорять чоловiки» (2) 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.05, 13.05 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Поверни моє кохання» (2) 
14.20 «Судовi справи» 
15.15, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.05 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Сад. Город. 
Квiтник» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Подорожнi 
замальовки» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40 «Не перший погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30, 18.15 «Вони 
прославили наш край» 
14.00 «Влада таланту» 
14.30 «Легенди Запорiжжя» 
15.15 «Так було...» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «Обереги» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Стародавнi 
культури» 
18.00 «Замки Тернопiлля» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 

08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Сент Анж» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.05, 13.15, 21.25 Т/с 
«Життя i пригоди Мишка 
Япончика» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Недосяжний» (2) 
15.05, 16.15 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.25 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака» (2) 

СТБ
07.00, 15.55 «Все буде добре!» 
09.05 «Зiркове життя» 
11.00 «Битва екстрасенсiв. 
Третя свiтова» 
13.10 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Врятуйте 
нашу сiм’ю-5» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
16.55 Дешево та сердито 
18.00 Абзац! 
19.00 Половинки 
20.30 Х/ф «Посейдон» (2) 
22.20 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.30 Х/ф «Святий» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи до небес» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.35, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.10 Д/п «Гнiв планети» 
10.05, 01.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього-2» 
11.00 Х/ф «Капiтан Грiм» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Ласко - 
кулак Бога» (2) 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
19.20 «Українськi 
сенсацiї» 
21.20 Х/ф «Ударнi сили» (2) 
00.20 Т/с «Зоряна 
брама. Всесвiт» 
(2-й сезон) (2) 
02.10 Х/ф «Вiдьма» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Клуб пригод» 
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15, 01.45 Час-Ч 
14.00 Мультфiльми 
14.30 Театральнi сезони 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.35 Д/ф «Ловець слiв» 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.35 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
20.10, 21.15 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 км. Жiнки 
21.35 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, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами -6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.40 «Свiтське життя» 
23.40 Х/ф «Майор» (3) 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.05, 13.05 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Поверни 
моє кохання» (2) 
14.20 «Судовi справи» 
15.15, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Англiйський 
пацiєнт» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Стародавнi культури» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.45 «Тема дня» 
13.30 «Що робити?» 
15.35 «Пiлiгрим» 
16.15 «Чудесний канал» 
18.15 «Моя улюблена 
робота» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
08.05 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.40, 20.40 Програма 
«Лiкарська справа в Українi» 

13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Маленькi пальчики» 
17.30 Програма «Щоденник 
для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Без тями вiд 
кохання» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.50, 13.20, 21.25 Х/ф 
«Мiсце зустрiчi змiнити 
не можна» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Мистецтво 
вiйни-2. Зрада» (2) 
15.35, 16.15 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
22.50 Х/ф «Термiнова 
доставка» (2) 
00.35 Т/с «Послiдовники» (2) 

СТБ
05.55, 18.30, 00.50 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.05 «Моя правда. Анна 
Гальєрс. Чужа серед своїх» 
08.00 «Зiркове життя» 
09.50 Х/ф «П`ять рокiв та 
один день» (2) 
11.40 Х/ф «Жити далi» (2) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.05 Х/ф 
«Домоправитель» (2) 
22.35 Х/ф «Двi iсторiї 
про кохання» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
11.50 Половинки 
14.50 Дешево та сердито
18.00 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.15 Х/ф «Вулкан» 
22.15 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.25 Х/ф «Мерайя Мундi 
i скринька Мiдаса» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна мiстика 
06.10, 18.00 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30 Т/с «Сходи до небес» 
16.00 Глядач як свiдок 
21.00 Х/ф «Вiддам 
дружину в гарнi руки» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 15.35, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста природи» 
09.20 Д/п « Гнiв планети» 
10.15, 01.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього-2» 
11.10 Х/ф «Робокоп: 
воскресiння» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» (2) 
13.55 Т/с «Iнспектор Алекс» (1 сезон) 
19.20 Прем»єра т/с «МЕК 8» (2) 
20.50 Х/ф «Чингiзхан» (2) 
00.20 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
02.10 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
07.05 Шеф-кухар країни 
08.10 АгроЕра. Пiдсумки 
08.40 Золотий гусак 
09.30 Хочу бути 
09.50 Хто в домi хазяїн? 
10.20 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання Ганса 
Хрiстiана Андерсена» 
12.00 5 баксiв.net 
13.05 Полiцiя 
14.35 Чоловiчий клуб. Спорт 
16.00 Д/ф «Повернення 
видiв. Рись» 
16.50 Х/ф «Захист 
Лужина» 
19.00, 21.35 Нацiональний 
вiдбiр до ПКЄ-2016. 
Перший пiвфiнал 
21.00, 05.30 Новини 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 
23.20 День Янгола 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Свiтське життя» 
09.00 Т/с «Хазяйка» 
13.00, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка-6» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.10 Х/ф «Мiй найкращий 
ворог» (2) 

ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi» 
06.25 М/с «Ну, постривай!» 
06.50 «Жди меня» 
09.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2» (1) 
10.50 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» (1) 
12.25 Т/с «Легковажна 
жiнка» (2) 
18.10, 20.30 Х/ф «Я буду 
чекати на тебе завжди» (1) 
22.25 Х/ф «Навiщо ти 
пiшов» (2) 
00.15 Х/ф «Життя як цирк» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Глобальне 
попередження» 
10.35 «Музеями Тернопiлля» 
11.00 «Азбука ремесел» 
11.20 «Моя улюблена 
робота» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «Iноземна для дiтей» 
12.40 «Не перший погляд» 
13.00 «Сад. Город. 
Квiтник» 
13.30 «На часi» 
14.30 «Свiтлиця» 
15.00 «Ми українськi» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Живi сторiнки» 
17.35 «Iз нашої вiдеотеки» 
18.00 «Добрий господар» 
18.30 «Стародавнi 
культури» 
18.40 «Думки вголос» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «4 листи фанери» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 21.30 Програма 
«Євромакс» 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 

12.30, 00.30 Х/ф «Знайдеш 
друга - придбаєш скарб» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Володар сторiнок» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Кузьма, ти є 
суперстар! (2015 р.) 
22.00 Х/ф «Читай 
по губам» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.50 Х/ф «Пригоди 
Петрова i Васєчкiна» 
08.05 Х/ф «Сiм’янин» 
10.20 Секретний фронт 
11.15 Антизомбi 
12.10 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.20 Громадянська 
оборона 
14.15 Iнсайдер 
15.15 Х/ф «Мерехтливий» (2) 
17.00 Х/ф «Термiнова 
доставка» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Останнiй 
рубiж» (2) 
21.55 Х/ф «Протистояння» (2) 
23.35 Х/ф «Адреналiн-2. 
Висока напруга» (3) 

СТБ
08.00 «Караоке 
на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 20.55, 22.55 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
11.15 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання» (1) 
13.20 Х/ф «Домоправитель» (2) 
15.10 «МастерШеф Дiти-5» 
19.00 «Євробачення-2016» 
21.55 «Євробачення-2016 
Пiдсумки голосування» 
02.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.37 Дешево та сердито 
09.40 Ревiзо 
12.20 Страстi за ревiзором 
14.15 Суперiнтуїцiя 
17.00 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки 2» 
18.45 Х/ф «Команда А» (2) 
21.00 Х/ф «Спрага 
швидкостi» (2) 
23.30 Х/ф «Азартнi iгри» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00, 21.15 Т/с 
«Тест на любов» 
12.40, 15.20 Т/с 
«Випробування вiрнiстю» 
16.45, 19.40 Т/с «Занадто 
гарна дружина» (2) 
01.40 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 13.00 «Облом.UA» 
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
15.40 Т/ф «МЕК 8» (2) 
17.00 Х/ф «Вiйна» (2) 
19.00 Т/с 
«Перевiзник-2»(2) 
23.00 Х/ф «Арахнiя» (2) 
00.40 Х/ф «Бехзат: Я 
поховав своє серце» (2) 
02.35 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
09.00 Нацiональний вiдбiр до 
ПКЄ 2016. Перший пiвфiнал 
11.45 Спогади 
12.10 Твiй дiм 
13.00 Фольк-music 
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 15 км. Чоловiки 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 12,5. Жiнки 
16.20 Чоловiчий клуб 
16.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК «Хiмiк» - БК 
«Черкаськi Мавпи» 
18.45 Дорога до Рiо 2016 
19.05 Бiатлон. Кубок 
свiту. Одиночна змiшана 
естафета 
20.20 Театральнi сезони 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 День Янгола 

1+1
07.00 «Однокласники» 
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.55 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00, 12.00, 12.55, 13.55 
«Свiт навиворiт - 2: Iндiя» 
14.55 «Одруження наослiп 2» 
16.10 «Чотири весiлля 5» 
17.25 «Мультибарбара» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Пограбування 
по-жiночому» (2) 
00.50 Х/ф «Анничка» (1) 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний 2» 
11.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
12.00 Т/с «Легковажна 
жiнка» (2) 
17.20, 21.00 Т/с «Мама буде 
проти» (1) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Олег Антонов 
людина неба» 
23.40 Х/ф «Я буду чекати 
на тебе завжди» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
11.00 «Спортивнi меридiани» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40 «Добрий господар» 
13.00 «Поклик таланту» 
14.30 «Подорож гурмана» 
15.00 «Телевiзор» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.20 «Iз нашої вiдеотеки» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
17.40 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Месники: гра 
для двох» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.05 Зiрка YouTube 
09.05 Дивитись усiм! 
10.35 Без гальм 
11.15 М i Ж 
11.40 Труба мiстера Сосиски 
12.35, 13.00 Х/ф «Сiм’янин» 
12.45 Факти. День 
15.05 Х/ф «Протистояння» (2) 
16.40 Х/ф «Останнiй рубiж» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Тачка № 19» (2) 
22.00 Х/ф «Кров’ю i потом. 
Анаболiки» (2) 
00.25 Х/ф «Адреналiн-2. 
Висока напруга» (3) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.55 «Караоке на Майданi» 
11.55 «Євробачення-2016» 
14.55, 21.55 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 
16.55, 01.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва 
екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
23.55 «Детектор брехнi» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.25 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
13.10 Х/ф «Мерайя Мундi 
i скринька Мiдаса» 
15.10 Х/ф «Посейдон» (2) 
17.00 Х/ф «Вулкан» 
19.00 Х/ф «Некерований» 
21.00 Х/ф «Прискорення» (2) 
22.50 Х/ф «Захоплення 2» (2) 
00.50 Х/ф «Азартнi iгри» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.45 Т/с «Випробування 
вiрнiстю» 
13.20 Т/с «Занадто гарна 
дружина» (2) 
17.10, 20.00 Т/с «Князiвна 
iз хрущовки» (2) 
19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-
мiнiстром України 
22.00 Х/ф «Вiддам 
дружину в гарнi руки» (2) 
00.00 Т/с «Не зарiкайся» 

2+2
09.00 Бушидо 
10.00 «Легенди кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Т/с «Перевiзник-2» (2) 
19.00 Х/ф «Чингiзхан» (2) 
21.40 Х/ф «Вiйна» (2) 
23.40 Х/ф «Прирождений 
гонщик» (2) 
01.35 Х/ф «Арахнiя» (2) 
02.45 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Нові зустрічі та знайом-

ства для вас будуть осо-
бливо важливими. Станьте, 
нарешті, реалістом. Саме 
зараз ви зможете зміцнити 
свої позиції і авторитет у 
колективі. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Бажано проявити актив-

ність і ініціативу, що сприя-
тиме встановленню дружніх 

стосунків і зав’язуванню ко-
рисних знайомств. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Жодних серйозних про-
блем у вас не виникне, а 
дрібні – швидко вирішаться. 
Бажано уникати непотріб-
них і малоприємних зустрі-
чей, інакше ви можете від-
чути занепад сил. Непогано 
перевірити деяких ділових 
партнерів на надійність. 

РАК (22.06-23.07)
Не завадило би навести 

лад і в документах, і в голо-
ві, і в особистих відносинах. 
Важливо зберігати емоцій-
ну рівновагу та впевненість 
у собі, навіть якщо виник-
нуть труднощі. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваші плани починають 

реалізовуватися. Проте при-
йдеться багато працювати і 

проявити ділову активність. 
ДІВА (24.08-23.09)

Будьте готові до змін і 
швидкої реакції на незві-
дане. Вам буде потрібно 
проявити витримку і напо-
легливість. Будуть вдалими 
ділові зустрічі та поїздки. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У боротьбі за справедли-

вість постарайтеся уникати 
непотрібних конфліктів і непо-

розумінь. Не довіряйте аван-
тюристам. Цікава робота може 
поглинути вас без залишку. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Досить літати в хмарах, 

мріючи про незбутнє. Зараз 
ви можете домогтися бага-
то чого на професійному по-
прищі. Тільки не забувайте 
про дані вами обіцянки. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Довіряйте своїй інтуїції. 

Ви можете посваритися з 
друзями, однак у вас буде 
шанс усе виправити. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам необхідно коректно 

вибудувати стосунки з тими, 
хто знайомий вам віднедав-
на – новими колегами, дру-
зями або коханою людиною. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Обережність вам не зашко-

дить, тому що ви можете по-

трапити в заплутану ситуацію. 
Розраховуйте на допомогу 
близьких людей. 

РИБИ (20.02-20.03)
Сприятливий період для 

переходу до нового виду 
діяльності, змінам у кар’єрі. 
Завзятості повинно виста-
чити, але результат може 
вас злегка розчарувати. 
Однак пізніше виявиться, 
все – на краще. 

19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Зеленi рiзники» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Секретний фронт 
10.55, 13.15 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Мистецтво 
вiйни» (2) 
15.35, 16.15 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Прокурори» 
17.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна» (2) 
22.50 Х/ф «Мистецтво 
вiйни-2. Зрада» (2) 
00.45 Т/с «Послiдовники» (2) 

СТБ
06.30, 15.55 «Все буде добре!» 
08.20 «Зiркове життя» 
09.15 «Врятуйте нашу сiм’ю-5» 
12.40 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 
00.40 «Один за всiх» 
02.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
16.55 Дешево та сердито 
18.00 Абзац! 
19.00 Половинки 
20.25 Х/ф «Захоплення-2» (2) 
22.40 Т/с «Гра Престолiв» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи до небес» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 15.35, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.20 Д/п « Гнiв планети» 
10.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього» 
11.10 Х/ф «Кращi з кращих 
4: Без попередження» (2) 
13.00 Т/с «Ласко - кулак Бога» (2) 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями»» (2) 
21.20 Х/ф «Робокоп: 
воскресiння» (2) 
00.20 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
01.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього-2» 
02.10 Х/ф «Москаль-
чарiвник»» 
03.25 Х/ф «Двiйник» 
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Рішення Чортківської районної ради

Держгеокадастр інформує

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на 2016 рік:
– доходи районного бюджету в сумі 

238495,4 тис. грн., у тому числі доходи 
загального фонду районного бюджету – 
235419,9 тис. грн., доходи спеціального фон-
ду районного бюджету – 3075,5 тис. грн. згід-
но з додатком № 1 цього рішення;

– видатки районного бюджету в сумі 
238495,4 тис. грн., у тому числі видатки 
загального фонду районного бюджету – 
235419,9 тис. грн., видатки спеціального 
фонду районного бюджету – 3075,5 тис. грн. 
згідно з додатком № 2 цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального 
фонду районного бюджету в сумі 25,0 тис. 
грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

– надання кредитів із районного бюджету 
у сумі 25,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 
цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий зали-
шок бюджетних коштів районного бюдже-
ту в сумі  600,0 тис. гривень. 

3.   Установити,  що обсяг іншої субвен-
ції визначається за формулою:

Σ = Σ1 + Σ2 , де Σ – загальна сума субвенції;
Σ1 – обсяг субвенції на дитячі дошкільні 

заклади, яка обраховується як сума затвер-
дженого обсягу видатків на 2015 рік з відсо-
тком росту на 11,25 %; 

Σ2 – обсяг субвенції на клубні заклади та 
один сільський музей, яка обраховується як 
сума затвердженого обсягу видатків на 2015 
рік з відсотком росту на 2,0 %.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні 
трансферти згідно з додатком № 4 до цьо-
го рішення:

– інші субвенції у сумі 8173,9 тис. грн.
5.  Затвердити на 2016 рік резервний  фонд  

районного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених ста-

тей видатків загального фонду районно-
го бюджету на 2016 рік за їх економічною 
структурою: оплата праці працівників 
бюджетних установ, нарахування на заро-
бітну плату, придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів, забезпечення 
продуктами харчування, оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв, поточні транс-
ферти населенню, поточні трансферти міс-
цевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків район-
ного бюджету кошти на реалізацію міс-
цевих (регіональних) програм у сумі 609,0 
тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього 
рішення.

8. Здійснювати розрахунок обсягу ви-
датків районного бюджету на 2016 рік за 
функціональним методом формування ра-
йонного бюджету.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бю-
джетного кодексу України надати право 
фінансовому управлінню районної держав-
ної адміністрації отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових 
розривів районного бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загаль-
ного фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку на договірних умовах без на-
рахування відсотків за користування цими 
коштами з обов’язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бю-
джетів забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно 
до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; на проведення розрахун-
ків за електричну та теплову енергію, во-
допостачання, водовідведення, природний 
газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити 
ліміти споживання енергоносіїв у нату-
ральних показниках для кожної бюджетної 
установи виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань.

 11. Установити, що у загальному фонді 
районного бюджету на 2016 рік до доходів 
належать надходження, визначені ст. 64 
Бюджетного кодексу України.

 12. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду районного бю-
джету України на 2016 рік у частині доходів 
є надходження, визначені ст. 69 Бюджетно-
го кодексу України.

13. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду районного бю-
джету України на 2016 рік у частині креди-
тування є надходження, визначені п. 10 ст. 
69 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що керівники бюджет-
них установ утримують чисельність пра-
цівників та здійснюють фактичні видатки 
на заробітну плату (грошове забезпечен-
ня), включаючи видатки на премії та інші 
види заохочень чи винагород, матеріальну 
допомогу, лише в межах фонду заробітної 
плати (грошового забезпечення), затвер-
дженого для бюджетних установ у кошто-
рисах або планах використання бюджет-
них коштів.

15. Надати право районній державній 
адміністрації здійснювати протягом 2016 
року розподіл додаткових обсягів та пере-
розподіл затверджених обсягів субвенцій 
з Державного бюджету України районному 
бюджету з наступним затвердженням ра-
йонною радою.

16. Надати право фінансовому управ-
лінню районної державної адміністрації 
в процесі виконання районного бюджету 
розміщувати тимчасово вільні кошти ра-
йонного бюджету на депозитних рахун-
ках в установах банків з наступним їх по-
новленням до кінця року за погодженням з 
постійною комісією Чортківської районної 
ради з питань бюджету у відповідності до 
порядку, визначеного Кабінетом Міністрів 
України.

17. Додатки 1-5 до цього рішення є його 
невід’ємною частиною. (З додатками мож-
на ознайомитися на веб-сайтах Чорт-
ківської районної ради і Чортківської 
райдержадміністрації. – Ред.).

18. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію Чорт-
ківської районної ради з питань бюджету.

5 січня 2016 р.                                       № 74

Голова  районної 
ради                                                            В.ШЕПЕТА

На виконання статей 24, 39 Закону Укра-
їни «Про місцеві державні адміністрації» 
(зі змінами), статті 31 Закону України «Про 
зайнятість населення» (зі змінами), Поряд-
ку організації громадських та інших робіт 
тимчасового характеру, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 20 
березня 2013 року за № 175 (зі змінами), Про-
грами зайнятості населення Чортківського 
району на період до 2017 року, затвердженої 
рішенням двадцять третьої сесії шостого 
скликання Чортківської районної ради від 29 
жовтня 2013 року за № 329, зі змінами внесе-
ними рішенням тридцять другої сесії шосто-
го скликання Чортківської районної ради від 
26 вересня 2014 року за № 467, з метою ви-
рішення ряду суспільно корисних питань на 
територіях населених пунктів району, спри-
яння зайнятості громадян:

1. Організувати у 2016 році проведення 
громадських робіт у Чортківському районі 
для додаткового стимулювання мотивації 
до праці, матеріальної підтримки зареєстро-
ваних безробітних осіб, які перебувають на 
обліку в Чортківському районному центрі 
зайнятості як такі, що шукають роботу, та 
працівників, які втратили частину заробітної 
плати внаслідок вимушеного скорочення до 
50 відсотків передбаченої законодавством 
тривалості робочого часу в зв’язку із зупи-
ненням (скороченням) виробництва продук-
ції на підприємствах, установах, організаці-
ях усіх форм власності на підставі укладених 
договорів між Чортківським районним цен-
тром зайнятості та роботодавцями.

2. Визначити Перелік видів громадських 
робіт, що мають суспільно корисну спрямо-
ваність та відповідають потребам територі-
альних громад, згідно з додатком.

3. Фінансування громадських робіт здій-
снювати за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів, роботодавців та інших джерел, не забо-
ронених законодавством.

У разі залучення до громадських робіт за-
реєстрованих безробітних та/або працівни-
ків, які втратили частину заробітної плати, 
фінансування організації таких робіт здій-
снюється за рахунок коштів місцевих бю-

джетів та/або Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на ви-
падок безробіття.

4. Рекомендувати виконавчим комітетам 
органів місцевого самоврядування району:

1) визначити види громадських робіт, які 
відповідають потребам територіальних гро-
мад або задовольняють суспільні потреби 
територіальних громад, роботодавців, за 
участю яких планується організація таких 
робіт;

2) при формуванні місцевих бюджетів на 
2016 рік передбачити кошти на організацію 
громадських робіт.

5. Чортківському районному центру зайня-
тості:

1) залучати на добровільних засадах ро-
ботодавців району до проведення громад-
ських робіт;

2) укладати договори на проведення гро-
мадських робіт з підприємствами, устано-
вами і організаціями, які потребують додат-
кової робочої сили на виконання робіт, та 
здійснювати направлення громадян, за їх 
згодою, на громадські роботи у відповідності 
до ситуації на ринку праці.

6. Сектору з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськими організаціями та за-
собами масової інформації апарату райдер-
жадміністрації забезпечити оприлюднення 
розпорядження в місцевих друкованих засо-
бі масової інформації та на сайті райдержад-
міністрації.

7. Дане розпорядження набирає чинності з 
моменту його оприлюднення, але не раніше 
1 січня 2016 року.

8. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня доручити першому заступнику голови 
районної державної адміністрації Запухляку 
В.Б.

14 грудня 2015 р.                      № 338-од

Голова районної 
державної адміністрації           М.СТАШКІВ

(З додатком можна ознайомитися на 
веб-сайті Чортківської РДА).

Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру на виконання пункту 
289,3 статті 289 Податкового кодексу України 
повідомляє, що за інформацією Державної 
служби статистики України індекс споживчих 
цін за 2015 рік становив 143,3%.

Враховуючи це, коефіцієнт індексації нор-

мативної грошової оцінки земель, на який 
індексується нормативна грошова оцінка 
земель населених пунктів та інших земель 
несільськогосподарського призначення, роз-
рахований відповідно до пункту 289.2 статті 
Податкового кодексу України і станом на 1 січ-
ня 2016 року становить 1,433.

Відповідно до пункту 6 підрозділу 6 і Пере-
хідних положень Податкового кодексу України 
встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 
рік, що використовується для визначення ко-
ефіцієнта індексації нормативної грошової 
оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, ба-
гаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та 
перелогів), застосовується зі значенням 120 
відсотків.

Враховуючи викладене, значення коефіці-

єнта індексації нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторіч-
них насаджень, сіножатей, пасовищ та пере-
логів) за 2015 рік становить 1,2.

Володимир ДЗЮБА, 
в. о. начальника відділу 

Держгеокадастру 
у Чортківському районі

Що ви зазвичай робите, якщо живете в ма-
ленькому містечку, де немає транспортних 
кас, а вам вкрай потрібен квиток на поїзд 
чи літак? Вивчаєте маршрут руху автобусів, 
сідаєте в транспорт та їдете до районного 
центру чи найближчого міста, в якому є каси. 
Витративши максимум часу на дорогу, чергу 
в транспортній касі та додаткові витрати на 
проїзд, зрештою, якщо пощастить, ви при-
дбаєте потрібний квиток. 

Завітавши до найближчого відділення 
Укрпошти як міського, так і сільського, ви 
зможете придбати електронний квиток на 
обраний вами транспорт у будь-якому на-
прямку перевезень, не витрачаючи зайвого 
часу, коштів та нервів. Так, саме Укрпошта 
допоможе придбати вам швидко, якісно та 
комфортно пасажирський квиток для запла-
нованої подорожі.

Якщо ж у вашому селищі проживає дуже 
мало мешканців і стаціонарного відділення 
поштового зв’язку немає, то придбати квиток 
можна через пересувні відділення пошти.

 Замовляючи через Укрпошту квиток, ви 
отримуєте повноцінний електронний проїз-
ний документ, що не потребує обміну в касах 
вокзалу. Для здійснення посадки на потяг 
або літак пасажиру достатньо пред’явити 
QR-код або роздрукований електронний кви-
ток та документ, що посвідчує особу. 

Для здійснення посадки в автобус пасажи-
ру необхідно обміняти маршрут-квитанцію 
на квиток у касі автовокзалу безпосеред-
ньо перед відправленням автобуса. Обмін 
маршрут-квитанції на квиток здійснюється 
без черг і додаткової оплати. 

ТОД УДППЗ «Укрпошта»

Про районний бюджет на 2016 рік
Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної 

адміністрації від 25 грудня 2015 року за № 359-од «Про проект районного бюджету 
на 2016 рік», керуючись  статтями 14, 23, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу України, 

пунктом 20 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо реформи міжбюджетних відносин» та пунктом 17 частини першої статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань бюджету, Чортківська районна рада

Про індексацію нормативної 
грошової оцінки земель

Розпорядження голови райдержадміністрації

Про організацію громадських робіт 
у Чортківському районі на 2016 рік

Послуги

Мандрівка розпочинається 
з Укрпошти
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ПРОДАЮТЬСЯ
квартира

Оголошення, повідомлення

Вважати недійсними:

Поліція застрерігає

Оголошення

ПОДЯКА
Висловлюю свою найщирішу вдячність 

всім добрим та небайдужим людям за 
надану мені допомогу – фінансову та мо-
ральну підтримку під час та після операції 
з ендопротезування колінного суглоба.

 Завдяки парафіянам собору Верховних 
Апостолів Петра і Павла, парафіянам 
церкви Покрови Пресвятої Богородиці, 
парафіянам церкви Непорочного Зачаття 
Пресвятої Богородиці, працівникам ма-
газину «Нью Вінд», працівникам Чортків-
ської районної санітарно-епідеміологічної 
станції, сусідам, знайомим, а також рідним 
і близьким, у мене з’явилась можливість 
самостійно ходити і відчувати радість по-
вноцінного життя. 

Щиро дякую завідуючому відділенням 
ортопедії та травматології Тернопільської 
обласної клінічної лікарні Сергію Васи-
льовичу Гаріяну і його колегам за  високу 
професійність та людяність.

Хай Бог віддячить всім вам сторицею за 
вашу доброту та милосердя! Бажаю вам 
щасливої долі та доброго здоров’я!

Ще раз дякую вам за допомогу! 

Ірина БАРАНЮКбатьківський дім (90 кв. м) у м. Чортків, 
вул. Шопена; гараж, госп. прибудови, земля – 9 
соток. Є всі документи. Деталі на OLX. Бажано 
дивитися особисто. Домовимось. 

Тел.: 067-765-23-14, 
099-262-29-28 (Євген Романович).

приватизована земельна ділянка у Чорткові 
по вул. Тихій (район Бердо) площею 10 сотих. 
Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

Колектив Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені 
Олександра Барвінського висловлює 
щире співчуття лаборанту коледжу 

М.І.Яремчук із приводу смерті її матері. 
Поділяємо біль та горе Вашої сім’ї. Світ-
ла пам’ять.

Нехай земля буде їй пухом.

свідоцтво про право на спадщину за законом 
серії ВТР за № 217941, видане 25 грудня 2013 р. 
Чортківською державною нотаріальною конторою 
на ім`я: БОРИС Зофія Михайлівна.

державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯИ за № 851409, виданий управлінням 
Держкомзему в Чортківському районі 5 січня 2010 р. 
на підставі розпорядження голови Чортківської ра-
йонної державної адміністрації від 18 грудня 2009 р. 
за № 868 на ім`я: СУДЯ Любов Василівна.

свідоцтво про неповну середню освіту серії ТЕ 
за № 13077749, видане Пастушівською ЗОШ І – ІІ 
ступенів у 2000 р., і виписка до свідоцтва, де були 
зазначені оцінки, на ім`я: БОМБАР Оксана Петрів-
на.

посвідчення ветерана МВС України за № 092973, 
видане управлінням МВС України в Тернопільській 
області 20 жовтня 2009 р. на ім`я: ПЕТРУШЕНКО 
Володимир Казимирович.

свідоцтво про право власності на 1/2 частини 
житлового будинку з відповідною частиною госпо-
дарських будівель та споруд за адресою: с. Рос-
охач, вул. Січових Стрільців, 39, видане 12 грудня 
2002 р. на підставі рішення виконкому Росохацької 
сільської ради від 22 листопада 2002 р. за № 51 на 
ім`я: СЕНЬКІВ Павлина Гнатівна. 

свідоцтво про право власності на 1/2 частини 
житлового будинку з відповідною частиною госпо-
дарських будівель та споруд за адресою: с. Рос-
охач, вул. Січових Стрільців, 39, видане 12 грудня 
2002 р. на підставі рішення виконкому Росохацької 
сільської ради від 22 листопада 2002 р. за № 51 на 
ім`я: СЕНЬКІВ Марія Ігнатівна. 

Жінка шукає роботу в Чорт-
кові або районі по догляду за 
хворою людиною, можна ле-
жачою. Є досвід роботи. Роз-
гляну будь-які пропозиції. 

Тел. 098-124-88-34

ТзОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПРАЦІВНИКІВ 
на посади: налагоджувальник 

устаткування у харчовій 
промисловості та укладальник 

кондитерських виробів
Тел.: 2-07-54,
067-787-42-70

ПОДЯКА 
Висловлюємо глибоку вдячність за 

розуміння, доброту, турботу, проявлені 
до нашої багатодітної сім`ї, начальнику 
УСЗН РДА В.Цвєткову та його працівни-
кам, начальнику відділу державних соці-
альних інспекторів – головному держав-
ному соціальному інспектору І.Левчук 
та державним соціальним інспекторам 
Г.Зозуляк, Т.Ковальчук, начальнику 
служби у справах дітей райдержадмі-
ністрації В.Корнаку та його співробіт-
никам, а особливо – С.Андрунишину, 
директору Чортківського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді Є.Деренюк та працівникам 
центру, начальнику відділу освіти рай-
держадміністрації І.Гульці, завідувачу 
Чортківського РС УДМС України в Тер-
нопільській області І.Сваричевському, 
прокурору Б.Іжуку, директору район-
ного центру зайнятості Н.Шкабар та її 
заступнику Л.Совінській, провідному 
юристу-консультанту районного центру 
зайнятості І.Григорук, директору Біло-
божницької ЗОШ І – ІІІ ступенів Л.Лесик, 
Білобожницькому сільському голові 
Я.Греськіву, секретареві І.Сеньків, депу-
тату територіальної об’єднаної громади 
А.Перун, членам комісії з питань призна-
чення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім`ям житлових 
субсидій та про включення інформації 
пільговика до ЄДАРПу за фактичним 
місцем проживання. Бажаємо їм щастя, 
здоров`я, довголіття, усіх благодатей та 
Божих ласк на многії літа.

З повагою – Ганна ГОРПИНИЧ 
та її діти

З метою роз’яснення основних положень 
податкового та митного законодавства, 
сплати належних платежів до бюджетів 
для суб’єктів господарської діяльності ра-
йону запроваджено проведення семінарів.

1 лютого 2016 року о 10-й год. у сесійній 
залі Чортківської районної ради провідними 
фахівцями ГУ ДФС у Тернопільській області 
буде проведено семінар-нараду на тему: 
«3міни та новації в податковому законодав-
стві – 2016 рік».

Семінар безкоштовний. Довідки за теле-
фоном 2-24-05.

Чортківська ОДПІ

3-кімнатна квартира у Чорткові по вул. 
Незалежності, 82. Загальна площа – 61,6 кв. м, 
житлова – 37,0 кв. м, кухня – 7,8 кв. м. Є індиві-
дуальне опалення, велика лоджія.

Тел. 096-299-03-11.

Організатор конкурсу, балансоутри-
мувач: Чортківська центральна кому-
нальна районна лікарня.

Дата, час і місце проведення конкурсу: 
4 лютого 2016 р. о 15-й год.; м. Чортків, вул. 
Й.Сліпого, 1, каб. головного бухгалтера.

Відомості про об’єкти оцінки: 16 
об’єктів, із них: три – за адресою: м. 
Чортків, вул. Д.Пігута, буд. 31 Б; десять 
– за адресою: м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 
буд. 1; один – за адресою: м. Чортків, 
вул. Монастирська, 9; два – за адресою 
Чортківський р-н, смт Заводське, вул. 
Д.Галицького, буд. 7; (детальніше на сай-
ті http://hospital.worldmags.net або отри-
мати факсом).

Кінцевий термін подання документів: 3 
лютого 2016 р. о 15-й год.; м. Чортків, вул. 
Й.Сліпого, 1, каб. головного бухгалтера.

Строк виконання робіт в календар-
них днях: на об’єкти 1-15 становить 12 
календарних днів до 16 лютого 2016 р.; 
на об’єкт 16 виконати в період червня мі-
сяця 2016 року;

Перелік підтвердних документів: з 7 
позицій (детальніше на сайті http://hospital.
worldmags.net або отримати факсом).

Умови надання пропозиції: конкурсна 
пропозиція претендентів подається в за-
печатаному конверті і має містити пропо-
зицію щодо ціни виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строк виконання всіх робіт 
в календарних днях.

Відомості про місцезнаходження комі-
сії, контактні телефони: м. Чортків, вул. 
Й.Сліпого, 1, каб. головного бухгалтера, 
тел. (03552) 2-37-43, 2-02-59.

Адміністрація, профспілковий ко-
мітет і колектив Чортківського дер-
жавного медичного коледжу глибоко 
сумують з приводу смерті колишньої 
працівниці коледжу ПИЛЯВСЬКОЇ 

Галини Михайлівни та висловлюють 
щирі співчуття її рідним і близьким.

Краяни, незважаючи на усі можливі методи 
застереження від поліцейських, продовжують 
втрачати гроші з карток. Втратив понад 15 тисяч 
гривень пенсіонер з Тернополя. Псевдопрацівник 
банку зателефонував до старенького під приво-
дом поновити строки дії картки. А той, не підозрю-
ючи лихого, повідомив усю конфіденційну інфор-
мацію щодо банківського рахунку. В результаті з 
картки зникла уся роками нарахована пенсія.

А 44-річна мешканка Бережанського району 
вкотре поповнила лави ошуканих аферистами на 
сайті OLX. Родичка жінки розмістила оголошен-
ня про продаж сукні. Для зарахування коштів від 
продажу речі вона вказала покупцю номер банків-
ської картки сестри. В результаті шахрай виманив 
в жінки усю необхідну інформацію та зняв з картки 
майже 5 тисяч гривень.

Вкотре нагадуємо – не довіряйте незнайомим 
людям! Банк ніколи не запитуватиме у клієнта 

персональну інформацію, адже вона багатора-
зово дублюється. Якщо навіть її буде втрачено, у 
банку завжди є резервна копія.

Тож ні в якому разі не надавайте конфіденційні 
дані своєї картки та останні три цифри на зворот-
ній стороні (так званий код безпеки – CVV-код) 
людині, що представилася співробітником ва-
шого банку, а тим паче покупцям чи продавцям 
інтернет-сайтів. 

У випадку, коли до вас телефонують під при-
водом змінити паролі, перевести гроші, збільши-
ти строк дії картки і при цьому вимагають захисні 
дані, кладіть слухавку та самостійно перевіряйте 
усю інформацію у відділені банку.

Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, негайно 
телефонуйте 102.

 
Валентин ЮРЧАК, 

начальник Чортківського відділу поліції

Тому, щоби зберегти своє 
здоров’я чи навіть врятувати 
життя, слід пам’ятати наступне:

– перш ніж ступити на лід, 
дізнайтесь про товщину льо-
дового покриву на водоймі, ви-
ходити на лід можна лише тоді, 
коли його товщина досягне 7 
см; для влаштування ковзан-
ки – не менше 10-12 см; масо-
ва переправа пішки може бути 
організована при товщині льо-
ду не менше ніж 15 см; масове 
катання – 25 см; для переправи 
вантажного автомобіля – 35-55 
см, трактора – 40-60 см;

– виходити на лід і йти по 
ньому безпечніше там, де вже 
пройшли люди (по їх слідах чи 
стежках). Якщо на лід виходите 
першим, необхідно розглянути 
чи він не просів, бо завжди лід 
тонший там, де впадають теплі 
стічні води промислових під-
приємств, ростуть кущі чи оче-
рет, де швидка течія та б’ють 
джерела;

– робити лунки для риболов-
лі варто на безпечній відстані 
одна від одної;

– обов’язково майте при собі 
міцну мотузку завдовжки 15-20 
метрів з петлею на одному кінці 
та півкілограмовим вантажем 
– на іншому, два цвяхи або ніж, 
які допоможуть вибратися на 
лід, якщо раптом провалитеся. 
Не виходьте на лід поодинці й у 
нічний час. 

Вирушаючи рибалити, попе-
реджайте рідних куди йдете:

– перші кроки треба робити 
не відриваючи ноги від льоду, 
при переході по льоду необ-

хідно йти один за одним на від-
стані 5-6 метрів та бути готовим 
надати необхідну допомогу лю-
дині, яка йде попереду;

– слід особливо обережно 
спускатися з берега, тому що 
лід може нещільно з’єднуватися 
зі сушею, можливі тріщини, під 
льодом може бути повітря;

– слід остерігатись місць, де 
лід покритий снігом, бо це – як 
ковдра, під якою лід наростає 
повільно. Іноді буває так, що по 
всій водоймі товщина відкрито-
го льоду становить 10 см, а під 
снігом усього 3 см;

– забороняється збиратися 
на льоду великими групами в 
одному місці;

– категорично забороняється 
вживати до та під час відпочин-
ку на льоду алкогольні напої чи 
інші наркотичні або психотропні 
речовини.

Що робити, якщо ви прова-
лилися в холодну воду:

– не піддавайтесь паніці, збе-
рігайте самовладання, не кри-
чіть, якщо поруч нікого немає 
– ви тільки даремно витратите 
сили, не робіть різких рухів, 
стабілізуйте подих, уникайте 
занурення з головою;

– розкиньте руки в боки й 
постарайтеся зачепитися за 
крайку льоду, додавши тілу го-
ризонтального положення за 
напрямком плину;

– спробуйте обережно на-
лягти грудьми на край льоду й 
закинути одну, а потім й іншу 
ногу на лід;

– вибравшись, перекотіться 
і відповзайте у той бік, звідки 

ви прийшли, де міцність льоду 
вже відома, повільно повзіть до 
берега.

Враховуючи високу ймо-
вірність нещасних випадків 
на льоду, Державна служба 
України з надзвичайних ситу-
ацій звертається до громадян 
України: утримуйтесь в такі дні 
від виходу на тонкий лід, який 
утворився на маленьких озерах 
та затоках річок, і застережіть 
від цього своїх дітей. Завзятим 
рибалкам також слід пам’ятати, 
що зимова ловля риби потре-
бує особливо суворого дотри-
мання правил безпеки при зна-
ходженні на льоду.

Ярослав СМІХУН, 
заступник начальника 

ДПРЧ-6
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Шахраї знову дурять мешканців краю
До поліцейських Тернопільщини знову почали надходити звернення громадян 

про крадіжки з банківських карток. Схоже, аферисти відсвяткували свята 
та взялися до незаконних заробітків.

Засторога

Щоб на льоду не потрапити в біду
ДПРЧ-6 У ДСНС України у Тернопільській області нагадує про загрозливу ситуацію, 

яка на сьогодні спостерігається на водоймах України. Через постійну мінливу 
температуру на річках та озерах утворюється нестійкий крижаний покров, котрий 

представляє особливу небезпеку для людей, зокрема, рибалок і дітей.

Про проведення конкурсу з відбору 
суб`єктів оціночної діяльності

Дирекція, педагогічний та учнів-
ський колективи Ягільницької ЗОШ І 
– ІІІ ступенів оповиті сумом через не-
поправну втрату – передчасну смерть 

вчительки біології СКРИПКИ Людмили 
Володимирівни та висловлюють щире 
співчуття сім`ї і родині покійної.

Хай світлою і незабутньою буде наша 
пам`ять про тебе.

земельна ділянка

будинок

Увага: семінар!
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Подія

31 січня святкуватиме своє 60-річчя  
дорогий, люблячий чоловік, тато, дідусь

Йосип Іванович ГОРАЧКО
з   м. Чорткова.

Від усього серця 
             Вам бажаєм
Здоров’я, затишку, 
                 тепла,
Щоб доля 
         щедрою була!
Хай Вас люблять 
    і шанують люди,
Хай ясним і мирним 
  кожен ранок буде,
Хай серце не знає 

                                 печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Хай дім обминають печаль і тривога,
Щасливою буде життєва дорога.
Хай будуть поруч Віра та Надія,
Як два крила, що впасти не дають,
І сам Господь по милості наділить
Багато літ, що сонцем виграють.
Благословенні будьте Небесами,
Всевишній хай оцінює Ваш труд,

Подасть здоров’я й допоможе
Прожити в щасті многа літ!

З повагою та любов’ю – 
дружина Надія, доньки 
Оксана та Іванка, зяті 

Михайло та Роман, онуки 
Соломійка, Миколка, Вікуся, Евеліночка.

У січневі дивовижні дні, звеличені 
Різдвяно-Йорданськими акордами, коли 

на землю опускається зимова казка, 
сонячні пелюстинки вітань від працівників 
відділу освіти, РМК, директорів освітніх 

установ Чортківського району легкокрило 
торкаються усміхненої, привітної,  

елегантної пані, завідуючої відділом освіти 
Чортківської райдержадміністрації – 

Ірини Михайлівни ГУЛЬКИ.
Січневі дні на казку 
              так багаті
У ореолі ще зимових 
                 свят.
Ми раді щиро Вас, 

Ірино Михайлівно, з 
Днем народження ві-
тати

І побажать Вам року 
щасливішого ще у сто-
крат.

Вам зичим процвітання на освітній ниві,
Огром  здоров΄я, креативності, 
                          добра без ліку.
Нехай гармонія теплиться 
                    у Вашім колективі
Під Божественним крилом 
                              Господньої опіки.
Нехай колує сонце на обріях життєвих,

Хай успіх впевнено 
          вплітається у долю.
Приємних митей Вам 
            і море позитиву,
І хай не перебуде це ніколи.

26 січня своє 50-річчя відсвяткувала 
дорога донечка, кохана дружина, любляча 

мама і турботлива бабуся
Люба Степанівна ХАМЧУК

зі с. Малі Чорнокінці.
З нагоди такого прекрасного свята 
шлемо для неї найщиріші вітання.

Матусенько рідна, бабусенько мила, 
Тебе щиро вітає вся наша родина.
Усі ми Тебе любим і всі поважаєм, 
Усі Тобі здоров’я міцного бажаєм.
Спасибі за ласку, за вічну турботу, 
За чуйність, гостинність, невтомну роботу. 
Хай серце у грудях ще довго палає, 
А руки, мов крила, нас пригортають.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є, 
Хай сили й здоров’я Господь Тобі дає.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З найкращими побажаннями – 
батьки, чоловік Володимир, 

син Олег, донька Оля 
з чоловіком Михайлом, 

онучка Соломійка.

Сьогодні наша дорога донечка, 
сестричка, внучка

Христина ПІДКОВИЧ
із с. Білий Потік

святкує своє 15-річчя.
Сьогодні день 
народження у Тебе,
І ми Тебе вітаєм 
          від душі, 
І вірим ми, що 
прийде Ангел з неба 
І принесе з собою 
         три ключі.
Цей перший 
ключик – від любові, 
Любові до Бога, 
       друзів і батьків.
І вірим ми, що дуже скоро 
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи!

З любов’ю – мама 
Світлана, тато Іван, 

брат Назар, бабусі Ганна, 
Даниїла, дідусь Ростислав 

та вся родина.

30 січня святкуватиме своє 80-річчя
Марія Михайлівна ВОЛОЩУК

зі с. Малі Чорнокінці.
80 років вже пройшло, 
Як Богом Вам життя дано.
Дав Він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Ви у нас – єдина, ніжна, добра,
З любов`ю Вас вітає вся наша родина!
За щиру турботу про кожного з нас
Спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов`ю зігріті.
Бажаємо здоров`я Вам міцного,
Ще й всяких благ до нього!
Хай Ангел Божий поруч із Вами буде,
А Марія-Мати береже від зла!
Дай, Боже, Вам жити і горя не знати,

Щоб сотую весну із нами стрічати!
З повагою і любов̀ ю – 

чоловік, діти, внуки, правнуки 
та вся родина.

28 січня відсвяткували 60-річчя 
подружнього життя 

Марія Павлівна та Василь Якович 
КУЦОПЕЇ.

Ваш спільний шлях 
                   не встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки 
Нехай Господь воздасть належне вам,
Хай вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня 
Про батьківське весілля 

             діамантове!
З любов`ю і вдячністю за 

все – діти, внуки і правнуки.

Ваговитий, ужинковий 85-літній ювілей 
загостив добірно зимової пори, 

27 січня, на життєвому небосхилі до
 Петра Савича КОЛОДІЯ.

Засяяли Твої роки зо-
лотом найвищої про-
би – людською шаною 
та вдячністю, душевним 
умиротворенням та задо-
воленням від зробленого, 
збудованого, втіленого в 
життя.

Вітаємо з ювілеєм і за-
силаємо в’язанку найщи-
ріших побажань. Нехай 
радість натхненної праці й 

душевна щедрість і надалі зостаються невичерп-
ним джерелом благословінь Твоєї долі, а кожна 
днина буде погожою, світлою та радісною. І нехай 
сприяють цьому міцне-міцне здоров’я, яким по-
всякчас сповняє рідна земля, ласкава подальша 

доля з любов`ю Твоїх рідних, щира по-
вага, родинне тепло й затишок. 

З любов`ю та повагою – 
дружина, діти, внуки.

Коли нам зателефонували, повідавши цю 
приємну звістку, ми попри вихідний день з ве-
ликим бажанням відгукнулися на запрошення, 
аби поділитися новиною з нашими читачами. 
Адже, напевне, це – чи не єдине село на Чорт-
ківщині, де за останні десять, а то й двадцять 
років з`явився атлетичний зал.

 «Ідея відкрити атлетичний зал, щоби мо-
лодь активно займалася спортом, менше 
ходила по барах, пила пиво і т. ін., у мене з 
братом виникла давно, – повідав нам власник 
закладу, уродженець Джуринської Слобідки, а 
нині тернополянин, активний прихильник здо-
рового способу життя Володимир Бойко (на 
знімку вгорі). – Однак все не було можливості 
її зреалізувати – то коштів бракувало, то часу. 
Нарешті це вдалося, більшість зробили свої-
ми силами, чимало спортивного знаряддя за-

купили, багато допоміг наш земляк 
І.Р.Блаженко – відомий меценат 
спорту, підприємець. Наразі є база, 
а далі розвиватимемося по мірі за-
требуваності. Плануємо поки що 
відкрити секції армрестлінгу, пау-
ерліфтингу, ближче до літа, якщо 
знайдуться ентузіасти – лінію для 
стронгмену (сам пан Володимир 
серйозно займається цим популяр-
ним видом спорту, беручи участь 
у різних змаганнях), що потребує 
занять на свіжому повітрі, для ді-
вчат пропонуємо боді-фітнес. Якщо 
будуть бажаючі, запросимо трене-
рів з боксу, боротьби тощо. Великі 
амбіції, великі плани, проте поди-
вимось, якою буде відвідуваність, 
все залежатиме від людей. Сьо-
годні навіть у великих містах поді-
бних залів дуже мало, у Чорткові 
– 2-3 набереться, не більше. Для 
чого це все ми робимо? А що дає 
спорт людині? Формує насампе-
ред характер, який допомагає їй і 
в роботі, і в житті. Не кожен стане 
майстром спорту чи кандидатом у 
майстри, але кожен, займаючись 
спортом, безсумнівно, стане кра-
щим ніж він є».

Того дня кожен міг спробувати 
свої сили у піднятті штанги чи по-
боксувати грушу. А для сміливців 
було проведено змагання з арм-
рестлінгу та жиму штанги лежачи. 
На переможців чекали призи – без-
коштовні абонементи на місяць.

Що ж, почин зроблено. Можливо, цю цікаву і 
потрібну ідею підхоплять і в інших селах Чорт-
ківщини?

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

А в Джурині хлопці будуть сильні!
… і дівчата фіґурові. І це не просто слова. Адже минулої неділі 

в цьому селі відкрився спортивний атлетичний зал, завдяки чому з`явилася 
можливість у сільчан поліпшувати свої фізичні кондиції. Ця помітна для села подія 

викликала чималу зацікавленість у місцевої молоді та й старших за віком джуринян, 
які колись про таке лише мріяли. 


