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Виходить з 1939 року

Позиція Проща

Інтерв`ю із зони АТО

Олег БАРНА: «На передовій 
війни мають бути зрілі чоловіки»

Барна Олег Степанович, українець, наро-
дився 18 квітня 1967 року в селі нагірянка в 
родині сільських вчителів. З 1991 року пра-
цював учителем математики, фізики, інфор-
матики, допризовної підготовки в ридодубів-
ській та Білобожницькій школах. 

Учасник Майдану під час революції Гіднос-
ті. на сьогоднішній день військовий добро-
волець в зоні антитерористичної операції в 
Луганській області, поблизу кордону з росій-
ською Федерацією.

Член партії “Блок Петра Порошенка”.
раніше Олег Барна боровся з чиновниками 

і за європейське майбутнє юних українців. 
Сьогодні він воює за волю України.

(Читайте на 2-й стор.)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№ 1032/2014-рп

Про звільнення В.Шепети з посади 
голови Чортківської районної державної 

адміністрації Тернопільської області
Звільнити ШЕПЕТУ Віктора Михайловича з поса-

ди голови Чортківської районної державної адміні-
страції Тернопільської області.

Президент України                Петро ПОРОШЕНКО
20 вересня 2014 року

У неділю, 28 вересня, в Чортківському ра-
йонному комунальному будинку культури ім. 
К.Рубчакової відбудеться духовно-патріотичний 
захід «Благослови, Ісусе, Україну…» з нагоди 25-ї 
річниці створення Народного Руху України.

Поч. о 15-й год.
Оргкомітет

Паломницький Хрест, що прибув до нашого міста на 
один день, відомий у світі під різними назвами: Хрест 
Святого Року, Ювілейний, Паломницький, Молодіжний, 
Світового Дня Молоді. Його як символ віри встановив ще 
у 1984 р. Папа Іван Павло ІІ поруч з головним вівтарем 
Базиліки Святого Петра. Після закінчення року, присвяче-
ного відкупленню, Папа подарував його молоді зі словами 
нагадування, що спасіння та відкуплення є лише в Христі 
померлому і воскреслому, а цей Хрест є знаком любові 
Ісуса до нас, людей. За свідченнями тих, хто мав можли-
вість доторкнутися до Хреста раніше, саме через нього, 
завдяки світлу, що він випромінює, люди стають відважні-
шими в прийнятті важливих рішень щодо власного життя. 

І от у рік, який по праву можна назвати переломним і 
найважчим в українській історії за 23 роки незалежності, 
знак Божої любові прибуває до нас, в Україну. Протягом 

одного дня з благословення Блаженнійшого Святослава  
мали можливість помолитися й відчути благодать Божу 
біля Хреста й Ікони Світового Дня Молоді й чортківчани. 

Програма  прощі у Чорткові була насиченою, концентро-
ваною. Місця перебування Хреста й Ікони скріплені чотир-
надцятьма стаціями – педагогічний коледж, собор Петра і 
Павла, площа Героїв Євромайдану, костел Святого Станіс-
лава, церква Покрови, храм Вознесіння, каплиця Пресвятої 
Богородиці, пам’ятник жертвам політичних репресій у сквері 
Скорботи і Надії, СІЗО, дяківська академія, церква Непороч-
ного Зачаття Пресвятої Діви Марії, районна лікарня, війсь-
ккомат. А у надвечір`я вірні піднялися з Паломницьким Хрес-
том та Іконою Богоматері над містом, на гору Юрчинських, 
просячи благословення на єпархію й усі українські землі.

(Закінчення на 12-й стор.)

Вперед під знаком хреста – до перемоги

19 вересня, минулої п’ятниці, нашим містом пройшла багаточисельна Хресна хода – проща Хреста 
Світового Дня Молоді та ікони Марії Покровительки римського народу, подарованих Папою римським іваном 

Павлом іі молоді світу. Хресний хід, що охопив увесь Чортків, об`єднав навколо Хреста усі християнські 
громади: греко-католицьку, римо-католицьку, православну; згуртував, 

залучив молодих людей – учнів місцевих шкіл, коледжів, жителів Чортківщини. 
У спільній молитві вірні просили Господа миру для своєї України, благополуччя, Божої благодаті.
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Інтерв`ю із зони АТО

Вибори-2014

Тиждень не могли вийти на зв’язок із командиром од-
ного з добровольчих підрозділів у зоні АТО – Олегом 
Барною. Завдяки допомозі Тернопільського військово-
го комісара та Пошукового центру ЗС України нам таки 
вдалося поговорити телефоном з Олегом Барною. Піс-
ля з’єднання з батальйоном, де служить тернополянин, 
слухавку взяв військовий і російською мовою поціка-
вився кого розшукуємо. За мить він вже гукав: «Дядя 
Олег, вас ищут и просят к телефону…».

– радий, що Ви живі та здорові. «Дядя Олег» – це 
до Вас так молодші побратими звертаються?

– Та ні, всі. На війні в кожного свій позивний. В мене 
«дядько Олег».

– Зрозуміло. Тиждень ніхто не міг вийти з Вами на 
зв’язок, дуже хвилювались рідні, близькі й друзі, а 
окрім них, ще й керівництво Чортківщини…

– Так, вже знаю про це. Розумію, що родина пережила 
болючий тиждень. Як і розумію окремих політиканів – 
стартувала виборча кампанія і вони вирішили на моєму 
імені нагадати про себе. Бог їм суддя. Зі свого боку, ра-
джу їм більше перейматися господарськими питаннями 
і своїми посадовими обов’язками, а не моєю скромною 
персоною. І про долю десятків наших молодих земляків 
з передової, про яких місяцями ніхто не цікавився.

Що ж стосується нашого «зникнення», то все поясню-
ється просто: мій підрозділ, а я командир відділення мі-
нометної батареї, зараз перебуває в Луганській облас-
ті, буквально в кількох кілометрах від кордону з Росією. 
Тут, у населених пунктах, не те що мобільного, жодного 

зв’язку днями, і навіть тижнями із зовнішнім світом не-
має. Немає інтернету, світла, газу, води – нічого. Щоб 
вийти на зв’язок з рідними, треба виїжджати до вели-
ких міст або автомагістралей. А це вкрай небезпечно, 
бо в так званих «зеленках» і на околицях міст роблять 
засідки снайпери терористів. 

– Окресліть в кількох словах, яка зараз ситуація 
там, де Ви воюєте?

– Наші блокпости постійно обстрілюють, накривають 
мінометним та артилерійським вогнем. Ми ж не відпо-
відаємо – дотримуємося перемир’я, яке оголосив наш 
Президент. Хоча солдатам це робити все важче. Нерви 
на межі. Та й важко не стріляти у відповідь, коли ще 
вчора ти з бойовим товаришем про життя говорив, а 
сьогодні він вже в госпіталі з пораненням чи контузіями. 

Тільки за останні дні декілька моїх побратимів загинули 
і багато отримали різного ступеня поранення. Тож, по-
вірте, дуже складно стримуватися. 

– Пане Олеже, як Ви змогли потрапити на передо-
ву, адже відомо, що кілька років тому Ви потрапили 
в жахливе ДТП, після якого ледь живі залишилися, 
але групу інвалідності Вам лікарі все ж дали?

На якусь мить в слухавці панувала тиша. Згодом про-
лунала відповідь:

– Ну, зараз вже, напевне, можна про це сказати. Так, 
дійсно, коли я під час мобілізації прийшов доброволь-
цем у військкомат, лікарі були категоричними й не хоті-
ли визнати мене придатним до служби. Так, після аварії 
у мене було декілька переломів. Медики запевняли, що 
я фізично не зможу воювати. Але вдалося переконати 
їх у зворотньому і на війну я таки пішов. І раніше знав, а 
тепер чітко переконався, що на передовій цієї цинічної, 
підлої, неоголошеної Путіним війни мають бути зрілі чо-
ловіки 35-40 років, з досвідом служби в армії. А 20-25-
річні молодики мають навчатися військової справи, щоб 
не стати гарматним м’ясом. Мені, як батькові двох синів, 
болісно дивитися на юнаків, які мають продовжувати 
українській рід, а вони гинуть і отримують поранення, 
контузії, бачать кров, смерть, зраду командування.  

– Ви балотуєтеся в депутати по мажоритарному окру-
гу на Тернопільщині від партії «Блок Петра Порошенка». 
Чому обрали для себе саме цю політичну силу?

– Тому що Порошенко зараз єдиний, хто дійсно на-
магається протистояти агресії Росії і робить при цьому 

все можливе, щоб захистити територіальну цілісність 
держави і головне – щоб якомога менше синів і доньок 
України при цьому загинуло. Пробачте, але змоги біль-
ше розмовляти з вами не маю. Тут і до інших солдат 
намагаються додзвонитися.

– розумію, пане Олеже. Тримайтеся, бережіть 
себе і повертайтеся живим!

 – Обов’язково повернемося і тільки з перемогою!
розмовляв Віталій ГнаТюк

P.S. Олег Барна обіцяв піти добровольцем на війну 
ще навесні. Зробив так як і обіцяв – зараз воює в од-
ному з підрозділів Збройних сил України командиром 
відділення мінометної батареї в Луганській області, за 
кілька кілометрів від кордону з Росією.

Олег БАРНА: «На передовій війни 
мають бути зрілі чоловіки»

Як завше, трудовий тиждень розпочався з традиційної 
розширеної апаратної наради, яка відбулася 23 вересня 
під головуванням очільника райдержадміністрації В.Шепети 
за участю першого заступника голови райдержадміністра-
ції В.Запухляка, заступника голови райдержадміністрації 
І.Вівата, заступника голови районної ради Л.Хруставки, ке-
рівників структурних підрозділів, відділів і управлінь РДА. У 
сувої сьогоденності розглядалися найактуальніші питання.

Про стан оплати за оренду земельних паїв, виплати до-
тацій за утримання телят і хід проведення осінньо-польових 
робіт інформував начальник агропромислового розвитку 
РДА І.Заболотний. Головний аграрій району озвучив на за-
гал, що станом на 23 вересня договірні умови щодо оренд-
ної плати виконано та виплачено 52 відсотки від нарахова-
ного. А відтак виплеснулися цифри збору врожаю в районі. 
На сьогодні вже обмолочено 2300 га сої, 950 га соняшнику. 
Почали обмолот кукурудзи, зібрано 380 га. Поки що лише 
одне господарство «Дзвін» приступило до збирання цукро-
вих буряків. Уже на сьогодні зібрано 350 га (урожайність 
– 400 ц/га при цукристості 17 відсотків, це – доволі висо-
кий показник; є надія на 19 відсотків цукристості). Посіяно 
озимої пшениці на площі 3100 га, як-то кажуть, повномасш-
табно посів розвернеться вже після цих дощів. Піднімалося 
й проблемне питання щодо збуту аграрної сировини. 

Наступним розглядалося питання про проведену робо-
ту щодо реєстрації договорів оренди на землі товарного 
сільськогосподарського виробника. Заслухали началь-
ника реєстраційної служби районного управління юстиції 
М.Красноштана, котрий зазначив, що за минулий тиждень 
проведено роботу з реєстрації 17 договорів оренди термі-
ном на 5 років. 

Торкнулися й питання про погашення заборгованості й 
забезпечення виплат управлінням Державної казначейської 
служби України в Чортківському районі. Начальник управ-
ління Я.Загайко оприлюднив утішність: наприкінці серпня 
управлінню надійшло велике фінансове підкріплення, тому 
заборгованості по незахищених статтях видатків вже не-
має. 

Неабиякою стривоженістю охоплено фінансовий стан ви-
конання цьогоріч бюджету району. Про вживання відповід-
них заходів доповіла начальник фінансового управління РДА 
Г.Ізвєкова. На початку вересня в бюджет надійшло 719, 8 
тис. грн., це на 3,5 відсотків менше в порівнянні з мину-
лим місяцем. Станом на перше вересня вже ліквідовано так 
званий мінус доходів, але ситуація надалі вимальовується 
невтішною. Щодо видатків: заборгованість по зарплаті мала 
лише Капустинська сільська рада. Проаналізувавши забез-
печеність виплат на жовтень, п. Ізвєкова зазначила, що є 
ймовірність заборгованості на наступний місяць кільком 
сільрадам району. 

Підвівши підсумки всього вислуханого та надавши ряд 
відповідних доручень, наприкінці наради до присутніх звер-
нувся, востаннє як голова РДА, В.Шепета, оскільки днями 
Президент України П.Порошенко підписав розпорядження 
про звільнення В.М.Шепети з посади голови Чортківської 
райдержадміністрації. Віктор Михайлович зазначив, що 
з огляду на всі невтішні події, які відбуваються в Україні, 
ми повинні якнайчіткіше націлитися на роботу, щоби не по-
вторити будь-яких помилок. Зауважив і те, що закон про 
люстрацію в дії, народна влада обрана для того, щоби без-
умовно й постійно допомагати громадянам України. 

На момент здачі до друку цього номера газети Цен-
тральна виборча комісія зареєструвала п`ятьох кан-
дидатів у народні депутати України на позачергових 
виборах до парламенту 26 жовтня ц. р по територі-
альному виборчому округу № 167, що включає в себе 
Борщівський, Заліщицький і Чортківський райони. Ось 
їхні прізвища та основні відомості про кандидатів, що 
містяться на сайті ЦВК.

ВЕЛИЧКО Володимир Омелянович, народився 26 
травня 1979 р. в місті Чортків, освіта – вища, фінансовий 
директор, ТОВ «Група компаній Смарт», безпартійний, 
проживає в смт Заводське Чортківського району, само-
висування. Дата реєстрації – 19 вересня 2014 р.

НАВОЛЬСЬКИЙ Іван Михайлович, народився 2 
липня 1961 р. в селі Бедриківці Заліщицького району, 
освіта – вища, директор, ПП «Тіміртан», безпартійний, 
проживає в місті Заліщики, самовисування. Дата реє-
страції – 22 вересня 2014 р.

ПРОЦЬКІВ Андрій Васильович, народився 27 груд-
ня 1984 р. в м. Борщів, де й нині проживає. Освіта – 
вища, підприємець, безпартійний, самовисування. 
Дата реєстрації – 16 вересня 2014 р.

СТОЙКО Іван Михайлович, народився 27 квiтня 1961 
року в селі Жизномир Бучацького району, освіта вища, 
народний депутат України, голова підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань інформаційної безпеки 
і оборони, член Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ”, 
проживає в м. Тернополі, суб’єкт висування – Політична 
партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ”. Дата реєстрації – 23 ве-
ресня 2014 р.

ШЕПЕТА Віктор Михайлович, народився 25 лютого 
1984 року в місті Чортків, освіта вища, голова, Чорт-
ківська районна державна адміністрація, член політич-
ної партії ВО  «Батьківщина», проживає в місті Чортків, 
суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина». Дата реєстрації – 23 верес-
ня 2014 р.

У райдержадміністрації

Кандидати, на старт

У неділю – День машинобудівника
Шановні друзі!

Вітаємо вас з професійним святом – Днем машино-
будівника, яке традиційно відзначається в останню не-
ділю вересня. 

Офіційне проголошення цього фахового свята тільки 
підкреслює вагоме значення машинобудівного комп-
лексу серед інших складових промисловості України. 
І дійсно, свого часу дана галузь була однією з провід-
них в економіціЧортківщини. І хоча зараз чортківські 
машинобудівники переживають нелегкі часи, віримо, 
що нові професійні успіхи у них ще попереду.  

Тож прийміть щиру вдячність, шановні трудівники і ве-
терани машинобудування, за сумлінну працю, терпіння і 
наполегливість у підвищенні якості продукції.

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добра вам і ва-
шим родинам, добробуту, благополуччя, успіхів у праці, 
впевненості у завтрашньому дні.

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек
Шановні бібліотекарі!

У день вашого професійного свята наше суспільство 
віддає данину шани подвижникам бібліотечної справи, 
людям, які присвятили своє життя служінню народу, 
книзі, знанням.

Сьогодні важко переоцінити роль цих культурно-
просвітницьких осередків у збереженні та популяриза-
ції знань, накопичених людством, їх внесок у розвиток 
вітчизняної освіти, збагачення духовного потенціалу 
суспільства.

Задовольняючи наукові і культурні потреби громадян, 
бібліотеки забезпечують нерозривний зв’язок минуло-
го і сьогодення, одержання повного огляду інформації 
зі світового простору, сприяють піднесенню інтелекту-
ального рівня народу.

Бажаємо вам, шановні працівники бібліотек, а та-
кож читачам, усім, хто любить і шанує книгу, доброго 
здоров’я, щасливих відкриттів непрочитаних сторінок і 
творчих успіхів для блага Української держави.

Голова 
райдержадміністрації
В.шЕПЕТА

Заступник голови 
районної ради                    
Л.ХрусТАВкА
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З 28 країн-членів НАТО лише в трьох країнах – Іспанії, 
Словенії, Словаччині – відбувся референдум щодо вступу 
цих країн до Альянсу.  Всенародне опитування – це лише 
спосіб сформувати громадську думку в контексті набут-
тя членства в НАТО. Позитивна відповідь на запитання 
референдуму 26 жовтня надасть додаткових аргументів 
Україні щодо приєднання до найефективнішої системи в 
міжнародному безпековому просторі.

Вторгнення Росії в Україну є опосередкованим втор-
гненням і в ЄС, адже Україна позиціонує себе як частина 
об’єднаної Європи.

Російська агресія й окупація частини нашої території 
– виклик глобальному миропорядку у ХХІ столітті, бру-
тальне порушення основоположних принципів міжнарод-
ного права, цілей і принципів Статуту ООН і міжнародних 
зобов’язань Росії.

Сьогодні нам пропонують формулу – отримати від НАТО 
все, крім самого членства. Проте НАТО не надаватиме за-
хист країні, яка не входить до її структури. Тому підтрима-
ти пропозицію «Батьківщини» і надати народу можливість 
висловитись – це обов’язок влади, яку привів Майдан. 
Щобільше, вона повинна не перешкоджати референдуму 
і провести інформаційну кампанію для отримання пози-
тивної відповіді.

Якщо влада сама не може визначитись, що вона хоче, і 
коливається під тиском багатьох, справді непростих фак-
торів, зокрема, й нічних дзвінків від Путіна, то суспільство 
має право сказати своє слово, коли постала реальна за-
гроза суверенітету й територіальній цілісності держави.

Українці сьогодні самі дійшли до висновку про необхід-
ність членства в Альянсі, і з цим необхідно рахуватись. 
Референдум про вступ до НАТО – це можливість проде-
монструвати російсько-терористичним бандам наш про-
тест. Це спосіб показати, що ми проти політики Кремля.

Сьогодні, згідно з багатьма соціологічними опитуван-
нями, підтримка суспільством членства України в НАТО 
сягає 54 відсотків – за вступ України до Альянсу. Уперше 
переважає кількість прихильників членства над проти-
вниками. Ця ситуація склалася й без проведення інфор-
маційної кампанії. Такий результат став наслідком агресії 
та інформаційної кампанії, яку проводить Кремль проти 
нас – кампанії цинічної, підлої й підступної, кампанії крові 
й убивств.

Сьогодні, у час протистояння, я абсолютно перекона-
ний в успішності референдуму. Проте, якщо із цим зволі-
катимемо, ми дезорієнтуємо власний народ, а внаслідок 
затягування війни – можливі залаштункові перемовини й 
домовленості з Путіним щодо нашого невступу до НАТО, 
на що перелякана й розгублена влада може піти. 

Це – поразка.
Ми повинні бути цілеспрямованими щодо НАТО. Наша 

відповідь буде й Путіну, і Європі, й українській владі.
Путіну цим результатом ми скажемо – руки геть від 

України! Путін може закидати владі щодо членства в НАТО 
– але не народу.

Висловлювання українців за НАТО буде подачею заяв-
ки на членство до народів країн-членів Альянсу. Рішення 
буде постійним нагадуванням і для Меркель, і для Обами, 
і для всіх західних лідерів, що потрібно на нього давати 
відповідь.

Наше право бути в системі колективної безпеки НАТО 
зазначено в установчих документах НАТО. На саміті в Бу-
харесті у квітні 2008 року Альянс уже заявив, що «Украї-
на… буде членом НАТО».

Позитивна відповідь на референдумі про вступ до 
НАТО не лише посилить позицію влади в нашій державі, а 
й змусить її робити все можливе щодо інтеграції в НАТО.

Можливо, набуття членства відбудеться й не відразу, 
проте думка суспільства неодмінно прискорить цей про-
цес. 

Іноді опоненти закидають відсутність відповідних ре-
форм, необхідних для вступу до НАТО. Проте влада має 
відповідальність перед виборцями здійснювати ці рефор-
ми сьогодні. Ми всі з Майдану, і знаємо, що під тиском 
народу – це буде зроблено швидше.

Референдум буде успішним, якщо всі прихильники 
НАТО візьмуть участь у голосуванні. Диванна сотня пови-
нна почати діяти – зокрема, проголосувати «за» на рефе-
рендумі, а перед цим переконати своїх сусідів, родичів та 
друзів також зробити це.

Наш голос на референдумі – це геополітичний постріл 
у бік агресорів та їх імперських планів, яким потрібно по-
класти край. Референдум – це асиметрична, «гібридна» 
відповідь на гібридну війну проти нас, це позиція правди, 
за якою – сила!

Є рішення побудувати стіну на кордоні з Росією. Про-
те бетонний мур можна обійти, проламати важкою техні-
кою. Натомість, вибудувавши за допомогою референду-
му стіну цивілізаційну, стіну цінностей, ми себе оточуємо 
морально-духовною оболонкою, яку не зможе перейти 
всіляка імперська нечиста сила. 

Це буде непоборна стіна, що відмежовуватиме наше 
майбутнє від минулого.

Сергій ДжерДж, 
кандидат політичних наук, голова Громадської ліги 

«Україна-НАТО», голова Української республіканської 
партії, спеціально для УП 

(Публікується зі скороченнями. http://pda.pravda.com.
ua/columns/id_7037456/)

Референдум про вступ до НАТО 
– це наша відповідь і Путіну, 
і Європі, й українській владі

Згідно із законом про особливий 
статус Донбасу, в окремих районах 
Донеччини та Луганщини на три 
роки запроваджується особливий 
порядок місцевого самоврядуван-
ня. Свою владу бойовики офіційно 
мають обрати 7 грудня 2014 року на 
місцевих виборах.

Закон дозволяє ДНР і ЛНР створю-
вати «загони народної міліції», при-
значати своїх суддів та прокурорів. 
У «республіках» гарантується вільне 
використання російської мови, біль-
ше того: Кабмін зобов’язаний спри-
яти цьому. Фінансуватимуться сепа-
ратистські анклави… з українського 
бюджету!

Документ також передбачає «по-
силення та поглиблення добросусід-
ських відносин» між ДНР і ЛНР, з од-
нієї сторони, та Росією – з іншої.

Закон про амністію звільняє від 
відповідальності «учасників зброй-
них формувань» і членів самопро-
голошених органів влади. Проти 
них будуть закриті всі кримінальні 
справи, скасовані адміністративні 
штрафи. У законі навіть сказано, що 
забороняється не лише пересліду-
вання бойовиків, а й навіть їх дис-
кримінація.

Якщо українська влада захоче 
співпрацювати з ДНР та ЛНР, вона 
може укласти з ними «угоди про еко-
номічний, соціальний та культурний 
розвиток окремих районів». Документ 
надає таке право Кабміну. Цим і об-
межується вплив Києва на ДНР і ЛНР.

Закони були ухвалені Верховною 
Радою поспіхом: зранку Президент 
їх вніс, і вже через пару годин доку-
менти були затверджені. Але в чому 
заковика: вперше для ухвалення цих 
законів була застосована процедура 
секретного голосування. Табло, яке 
завжди відображає хід голосуван-
ня, було чорним. Тепер неможливо 
встановити, хто саме проголосував за 

«Нас не зупинять незаконні рішення ЦВК», – наголо-
сила лідер партії. 

За словами Тимошенко, зупинити зазіхання росій-
ського агресора можна лише приєднавшись до систе-

ми колективної безпеки і оборони, якою є НАТО. Саме 
тому партія «Батьківщина» має на меті очолити процес 
приєднання України до Альянсу.

«Закони про капітуляцію»: 
«Батьківщина» – проти

народні депутати ухвалили закони про амністію бойовиків Днр і Лнр та про передачу їм влади 
на частині території Донбасу. Ось тільки прізвища цих парламентаріїв українці не дізнаються: 

голосування відбулося в закритому режимі. «Закони про капітуляцію», 
як їх охрестив народ, підготували в адміністрації Президента.

«Батьківщина» проведе референдум про вступ України 
до НАТО попри заборону влади

скандальні закони. Якщо робилась до-
бра справа навіщо було ховатися?

Проти таких законів одразу висту-
пила «Батьківщина». Там заявили, що 
депутати від їх партії не дали жодно-
го голосу, і навіть оприлюднили спи-

сок своїх депутатів, які не голосува-
ли за скандальні документи.

Крім того, Юлія Тимошенко за-
кликала Президента ветувати свої 
закони, оскільки вони порушують ці-
лісність України. «Я добре розумію, 
що ці закони ініційовані Президен-
том, але ще не пізно повернутися 
на проукраїнські патріотичні позиції 
і накласти вето на обидва закони», – 
заявила вона.

Уже наступного дня після ухвален-
ня президентських актів депутати 
«Батьківщини» зареєстрували по-
станову про їхнє скасування. 

Про категоричну незгоду з рішен-
ням надати Донбасу «особливий 
статус» і амністувати бойовиків за-
явили українські військовики, які 
проливають кров на Сході України, 
обороняючи її від агресора.

«Солдати кажуть, що це зрада. 
Зрада мене, моїх хлопців, всіх тих, 
хто загинув, – сказав командир ба-
тальйону «Луганськ-1» Артем Вітко. 
– Я сам – луганчанин, як і багато 
тих, хто воює у нас. Як пояснити цей 

«особливий статус» тим, хто втратив 
близьких і рідних, кого убили бойо-
вики і терористи?».

Командир інформаційної групи 
батальйону «Донбас» Павло Кишкар 
назвав президентські закони сигна-

лом до того, що «ми робимо нікому 
не потрібну справу». Водночас він 
зазначив, що бійці, які перебува-
ють на передовій, «воюватимуть до 
переможного кінця, незважаючи на 
всілякі законопроекти».

Ніхто з військових не вірить, що 
ухвалені закони принесуть мир на 
Донбас – війна тут не припинялася 
навіть у періоди перемир’я, оголо-
шені Президентом. Командир ба-
тальйону «Азов» Андрій Білецький 
вважає, що незабаром Росія розпа-
лить воєнні конфлікти в Харківській, 
Одеській та Миколаївській областях. 

Правники взагалі відмовляються 
розглядати закони як юридичні акти. 
«Як юристу мені складно їх розумі-
ти і коментувати як закони, адже в 
низці положень вони не відповіда-
ють Конституції», – сказав голова 
правління Центру політико-правових 
реформ Ігор Коліушко. Він також на-
тякнув, що ці документи могли під-
готувати поза Україною, оскільки в 
них містяться «юридично незрозумі-
лі формулювання».

Нині уже не секрет, що за сепара-
тистами на Донбасі стоїть Росія. Про-
те і там не всі вітають надання бойо-
викам самоуправління на зайнятих 
територіях. Наприклад, екс-радник 
Путіна, економіст Андрій Ілларіонов 
розкритикував закони Порошенка. 

«Це помилка з дуже серйозними 
наслідками. Після закріплення те-
рористичного анклаву на території 
України відкриваються ворота для 
руйнування Української держави на 
інших територіях», – наголосив він.

Опозиційний російський політик 
Борис Нємцов упевнений, що закон 
про особливий статус Донбасу лише 
загострить ситуацію.

«Це – вибухонебезпечна річ, – на-
писав він на своїй сторінці в інтерне-
ті. – Ухвалений закон не влаштовує 
ані українську владу, ані сепаратис-
тів. Сепаратистів він не влаштовує 
тому, що це не Новоросія, на яку 
вони розраховували».

Залишається сподіватися, що 
Порошенко дослухається до сус-
пільства і не стане підписувати ці 
закони. А поки що «Батьківщина» 
збирає докази про фальшування – 
з’ясувалося, що текст одного з зако-
нів було підмінено після голосуван-
ня. А це вже – кримінальна стаття.

Степан кОрОТкИЙ

Партія «Батьківщина» на чолі з юлією Тимошенко проведе референдум про вступ країни до наТО, 
незважаючи на незаконну відмову Центральної виборчої комісії у проведенні такого референдуму.
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Кінець ХХ ст. наочно продемонстру-
вав, що ніякі імперії в світі не є вічними, 
що рано чи пізно вони розваляться і на 
їхніх уламках постануть незалежні держа-
ви. Так сталося і з Російською імперією 
під назвою Радянський Союз, яка роз-
палася, не дивлячись на спробу Компар-

тії Радянського Союзу під керівництвом 
М.С.Горбачова, яка, втілюючи косметичні 
реформи і розпочавши демократизацію 
Союзу, старалася зберегти його.

Особливо демократичні процеси поча-
ли розвиватися в кінці 80-х років ХХ ст. 
Не оминули вони і України, де 8-10 верес-
ня 1989 року в місті Києві на Установчому 
з`їзді було створено громадсько-політичну 
організацію Народний Рух України, який 
сколихнув пізніше не лише Україну і в ре-
зультаті титанічних зусиль при підтримці 
народу привів Україну до незалежності.

Першим головою НРУ за перебудову 
став Іван Драч. У Народному Русі України 
об`єдналися люди різних політичних пе-
реконань – від ліберальних комуністів до 
тих, хто сповідував націоналістичні ідеї. 
Домінували в Русі націоналістичні ідеї 
демократичного спрямування, що приве-
ло до виходу з НРУ частини комуністів і 
націонал-радикалів.

У перший рік свого існування Рух ор-
ганізував низку великих масових акцій, 
метою яких була боротьба за державну 
незалежність України, відродження укра-
їнської нації, відтворення історії україн-
ського народу.

Особливу увагу в пропагандистській 
роботі Рух приділяв вихованню на при-
кладах історії.

Найпотужнішими заходами Руху були 
«Живий ланцюг» до Дня Злуки ЗУНР та УНР 
(22 січня 1990 року), масове відзначен-
ня 500-ліття Запорізького козацтва (7-12 

серпня 1990 р.) на Нікопольщині та в місті 
Запоріжжі, великі історико-просвітницькі 
акції під Берестечком, Батурином, в Луб-
нах і Хотині.

НРУ був зареєстрований Радою Міні-
стрів 9 лютого 1990 року і цього ж року 
досягнув значних успіхів у виборчій кам-
панії, що дало змогу створити у Верховній 
Раді України впливову фракцію «Народна 
Рада» в кількості близько 120 депутатів 
та забезпечити демократичну більшість у 
місцевих радах Західної України, Києва, 
деяких інших міст.

У нашому районі першим головою НРУ 
було обрано лікаря Олександра Степанен-

ка. Районна організація під його керівни-
цтвом висунула кандидатом у депутати до 
Верховної Ради України лікаря Мирослава 
Мотюка, який переміг першого секретаря 
райкому Компартії Анатолія Крицького.

Під керівництвом Руху та за його спри-
яння розпочалося відродження стрілець-
ких могил, могил борцям за волю України. 
У Чорткові було проведено багато мітингів, 
спрямованих проти комуністичної влади та 
її прихильників. Розпочалося відродження 
Української Греко-Католицької Церкви.

Активна позиція НРУ, рухівських депу-
татів в областях та Верховній Раді Укра-
їни привели до проголошення 24 серпня 
1991 року незалежності України Верхо-
вною Радою України, а 1 грудня 1991 року 
на Всеукраїнському референдумі понад 
дев`яносто відсотків виборців проголо-
сували за незалежність України. Це була 
велика перемога і НРУ ввійде в історію 
України як політична сила, що привела 
Україну до незалежності.

На перших президентських виборах 
України 1 грудня 1991 року Велика Рада 
Руху підтримала кандидатуру В`ячеслава 
Чорновола кандидатом у Президенти 
України. Однак партії, які в той час були в 

НРУ – це УРП і ДемПУ, всупереч рішенню 
з`їзду висунули своїх кандидатів у Прези-
денти – Левка Лук`яненка та Володимира 
Яворівського, котрі в той час пішли на ви-
бори, щоб відбирати голоси у В`ячеслава 
Чорновола і таким чином допомогли ви-
грати вибори представнику Компартії 
Л.М.Кравчуку. За В.Чорновола тоді прого-
лосував кожен четвертий українець.

25-28 жовтня 1990 року відбувся ІІ з’їзд 
Руху, на якому головою НРУ було обра-
но Івана Драча, заступниками – Михайла 
Гориня і Олександра Лавриновича. І вже 
тоді відбулася перша спроба підпорядку-
вати Рух УРП чи ДемПУ.

На ІІІ з’їзді НРУ 28 лютого – 1 березня 
1991 року співголовами Руху делегати об-
рали В.Чорновола, І.Драча, котрий згодом 
фактично вийшов з Руху, Михайла Гори-
ня, який в 1992 році був обраний головою 
УРП і, таким чином, вийшов з НРУ. 

У січні 1992 року НРУ за перебудову був 
перереєстрований Мін`юстом України у 
політичну партію із рядом змін у Статуті і 
Програмі НРУ та перейшов в опозицію до 
існуючої влади.

Левко Лук`яненко, Михайло Горинь, Во-
лодимир Яворівський, Лариса Скорик, 
Михайло Поровський та деякі інші ста-
ли ідейними прихильниками Президента 
України Л.М.Кравчука, створивши гро-
мадську організацію Всенародний Рух 
України на противагу НРУ.

Але, не дивлячись на активну про-
тидію влади та тих, хто з Руху перей-
шов на її сторону, НРУ під керівництвом 
В.Чорновола запропонував Президенту 
Леоніду Кучмі провести земельну рефор-
му, в результаті якої селяни, які отримали 
земельні паї, одержують значну кількість 
зерна від 6 до 12 центнерів за пай, що по-
кращує їхній матеріальний добробут. І в 
цьому теж є велика заслуга Руху.

Завдяки Рухові у серпні 1991 року в 
Чорткові демонтовано пам`ятник Леніну, 
але це було зроблено цивілізовано: ви-
моги учасників мітингу винесли на сесію 
міськради, якою керував тоді Богдан Гре-
чин, а заступником був Михайло Вербіць-
кий, і депутати міськради підтримали ви-
моги мітингу. Міська рада виділила техніку 
й ідола Леніна було усунено з Чорткова. 

Другим головою НРУ в Чорткові став 
Роман Басараба, який два роки очолю-
вав організацію, а в 1992 році делегати 
районної конференції довірили мені ке-
рівництво районним Рухом і довіряють по 
сьогоднішній день. На відміну від багатьох 
інших, я не шукаю рейтинговіших партій. 
Я був, є і залишуся членом партії, завдяки 
якій ми маємо незалежну Україну.

Необхідно відмітити, що влада боялася 
НРУ і ніколи не могла змиритися з його іс-
нуванням. Друкувався ряд замовних ста-
тей проти лідера НРУ В.М.Чорновола, па-
плюжилася його честь і гідність, але і це не 
допомагало, так як НРУ пропонував в Укра-
їні реальні реформи не тільки в сільському 
господарстві, а й в усіх інших сферах. 

Щоб знищити НРУ, влада використала 
кар’єристів і запроданців, які були в НРУ. 20 
лютого 1999 року Центральний провід Руху 
більшістю голосів висловив недовіру голо-
ві НРУ В`ячеславу Чорноволу (Богдан Бой-
ко, Іван Заєць, Юрій Костенко, Володимир 
Черняк, Василь Червоній та ряд інших), а 9 
березня 1999 року колишні соратники силою 
захоплюють кабінет голови НРУ.

25 березня 1999 року о 23-й год. 30 
хв. на 5-му кілометрі траси Бориспіль-
Золотоноша лідер партії В.Чорновіл уби-
тий ворогами України.

Перед цією катастрофою В.М.Чорновіл 
говорив: «На першому плані повинна бути 
ідея. Лідери повинні бути ідейними. А якщо 
вони пішли в газотрейдери, пішли на лобі-
ювання якихось інтересів, то хай йдуть… Я 
думаю, що Рух ми відстоїмо».

Народний Рух України поніс велику 
втрату, ми втратили одного із найкращих 
лідерів і не можемо до сьогоднішнього 
дня знайти серйозну заміну, але ми живе-
мо і працюємо.

На президентських виборах 2004 року 
НРУ став кістяком «Нашої України», в 2010 
році ми підтримали Юлію Тимошенко, бо 
Ющенко себе повністю дискредитував, на 
виборах 2014 року – Петра Порошенка.

І, на превеликий жаль, історія знову 
може повторитися, бо до влади йде багато 
кар`єристів, зрадників, які заради грошей 
і кар’єри готові продати Україну. Але цьо-
го ми не повинні допустити: кожний керів-
ник має бути під контролем громадськості 
і зобов’язаний працювати на Україну, а не 
на свої інтереси. Бо на сьогоднішній день 
наша країна у великій небезпеці, нависла 
серйозна загроза незалежності України, 
гинуть за Україну найкращі її сини.

Народний Рух України боровся за неза-
лежність України, за її процвітання, і ко-
жен з нас має зробити все для того, щоб 
Україна стала по-справжньому незалеж-
ною державою, державою, в якій би кож-
ний гордився тим, що він українець.

Василь ЯБЛОнЬ, 
голова районної організації НРУ

Фото з архіву Ореста ЛИжеЧкИ 

Побувавши на прийомі в селищах округу 
та низці сіл, можу сказати, що найгострі-
шою проблемою тут є вкрай незадовільний 
стан доріг обласного значення. Особливо 
це стосується дороги, що проходить через 
смт Мельниця-Подільська до села Вільхо-
вець. Спілкувався з депутатським корпу-
сом селищної ради і розумію їхнє велике 
занепокоєння з цього приводу. Я негайно 
вжив необхідних заходів відповідно до де-
путатських повноважень і впевнений, що 
невдовзі ситуація щодо цієї дороги змі-
ниться — вона буде відремонтована. 

Дуже складними питаннями сьогодення 
є також працевлаштування молоді, безро-
біття, існують певні конфлікти в зв’язку з 
невиплатою в повному обсязі людям ком-

пенсацій за користування їхніми паями. 
Не налагоджені по моєму округу, як і по 
Україні в цілому, ринки збуту сільськогос-
подарської продукції, що є дуже важли-
вим чинником для сільського населення, 
та багато іншого. 

Криком душі для багатьох виборців і 
досі залишається несправедливе судо-
чинство та порушення їхніх прав і свобод  
правоохоронними органами. До прикладу, 
у смт Товсте на прийом до мене приїхала 
із Милівців Чортківського району жінка, 
яка вважає, що грубо порушені її права на 
власність. Із цього приводу мною вже на-
правлене депутатське звернення в облас-
ну прокуратуру. Цікавим було спілкування 
у Товстому з молодими людьми, які запи-

тували про політичні події в Україні, інфор-
маційну безпеку нашої держави. Кілька 
хлопців цього селища самоорганізувалися 
в ініціативну групу для того, щоб навести 
лад у Товстому, упорядкувати своє сели-
ще. Мені було приємно бачити, наскільки 
свідома наша українська молодь. Активні 
молоді люди на початок упорядкували ди-
тячий майданчик у сільському дитсадку й 
розфарбували його в українські кольори. 
В їхніх планах ще чимало цікавих проектів 
з благоустрою Товстого. 

 У Більче-Золотому до мене колектив-
но звернулися батьки учнів села Пеньки. 
У них виникли проблеми з підвезенням 
їхніх дітей-школярів на навчання до Гли-
бочецької школи. Ніколи не відкладаю 

розгляду звернень людей на завтра. Ми 
відразу на місці провели нараду з керів-
ником районного відділу освіти та дирек-
тором школи в присутності батьків учнів. 
Сподіваюся, що проблема буде розв’язана 
найближчим часом. 

Коли був на прийомі громадян у смт За-
водському, мене запитували і жителі міста, 
і депутати про те, як відбувалося голосу-
вання в парламенті законопроектів про на-
дання особливого статусу Донбасу й амніс-
тії вбивцям патріотів України. Моя позиція 
відома: я голосував проти розгляду цих 
законопроектів. Зокрема, переконаний, що 
особливий статус Донецької та Луганської 
областей призведе до того, що ці утворен-
ня стануть анклавами на території України 
й будуть підконтрольними не українській 
владі, а Путіну. Боюся, що це може стати 
початком втрати українських земель.

Перебуваючи в окрузі минулого тижня, 
мав унікальну нагоду взяти участь у Бого-
служінні в рамках програми Єпархіально-
го Собору на тему «Жива парафія – місце 
зустрічі з Живим Хрестом» у катедраль-
ному соборі Верховних Апостолів Петра і 
Павла міста Чорткова».

До 25-ї річниці створення НРУ

НРУ був, є і буде, бо він за Україну

Депутат в окрузі

Іван СТОЙКО: 
«Ніколи не відкладаю розгляд звернень людей на завтра»

18 та 19 вересня ц. р. народний депутат України іван Михайлович Стойко під час прийому громадян зустрівся 
з десятками жителів Чортківського, Борщівського та Заліщицького районів, які йшли до нього і з подяками за те, 
що чимало питань народний депутат на окрузі вирішив, і за розв’язанням нагальних проблем. Про те, що хвилює 

людей у цих районах, з якими результатами минули зустрічі, — розповідає іван СТОЙкО.



Іще одне авто – в зону АТО

29 вересня. Тривалість дня – 11.46. Схід – 06.55. Захід – 18.41. Іменини святкують Віктор, Людмила
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Добра справа

Наказ районного військового комісара

«Свободівці» слів на вітер не кидають. 
Як і обіцялося, опісля відремонтування та 
відправлення в зону бойових дій БДРМ 
(бойову десантну розвідувальну машину) 
й надалі прикладають максимум зусиль, 
щоби допомогти військовикам у зоні АТО, 
чи то морально, чи то матеріально. Адже 
чітко усвідомлюється, що будь-яка під-
тримка вкрай необхідна нашим армійцям, 
які з честю і гідністю, іноді й ціною влас-
них життів, вступають у двобій з лютим 
ворогом, що зазіхає на цілісність України. 
Окрім військової амуніції, засобів першої 
допомоги, необхідних речей, продуктів 
активісти при можливості забезпечують 
вояків і технікою. 

І ось минулого тижня ще одне авто було 
доставлено в 6-й батальйон «Збруч» те-
риторіальної оборони м. Тернопіль, місце 
дислокації якого – Херсонська область 
(його завдання – охорона державного 
кордону, важливих і стратегічних об’єктів 
нашої держави). 

Партійці РО ВО «Свобода», як-то ка-
жуть, скинулися всім миром, закупили 

за власні кошти УАЗ-469 
(військовий «бобик», як 
мовлять у народі). Як-
найшвидше довести до 
ладу автівку взялися 
«специ»-механіки з Чорт-
кова та с. Пастуше. Слід 
зауважити, левова част-
ка ремонтних робіт на-
лежить механіку Андрієві 
Стухляку. 

Кілька останніх май-
стерних штрихів, так би 
мовити, «підшаманення» 
– і «бобик» (за кермом 
якого – командир взво-
ду вказаного батальйону 
Андрій Богуш; до слова, 
він саме у той час пере-
бував у відпустці) на всіх 

парах мчав на допомогу нашим армійцям. 
Варто сказати, «свободівці» порожня-
ком не відправили, запакували авто до-
щенту всім необхідним для військовиків: 
теплою натільною білизною, плащами-
дощовиками, гумовими чоботами й іншим 
спорядженням; а ще – продуктами. 

До благодійної справи вагомою під-
тримкою долучилися Бучацька єпархія 
УГКЦ м. Чортків, приватний підприємець 
Василь Сухоголова («СС Меблі»), Стефа-
нія Лесейко (приватний нотаріус), пра-
цівники ТзОВ «ГАЛС ЛТД», представники 
страхової компанії «Провідна» та ще кіль-
ка меценатів Чортківщини, які забажали 
залишитися невідомими. 

Ну що ж, нехай множиться благочин-
ність, нехай уся допомога та підтримка 
допоможе нашим воякам, підсилюючи 
віру в незламність і переможність україн-
ського народу. 

Бережи, Боже, наших захисників.
Слава Україні! 

Тетяна ЛЯкУШ 
Фото Ореста ЛИжеЧкИ 

Відповідно до Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу», 
Постанови Кабінету Міністрів за № 352 
від 21 березня 2002 р. «Про затверджен-
ня Положення про підготовку і проведен-
ня призову громадян України на строкову 
військову службу та прийняття призовни-
ків на військову службу за контрактом», 
Указу Президента України «Про строки 
проведення чергових призовів, чергові 
призови громадян України на строкову 
військову службу та звільнення в запас 
військовослужбовців у 2014 році» за № 
447/2014 від 1 травня 2014 р.

НАКАЗУЮ:
1. Всім громадянам 1996 року наро-

дження Чортківського району, яким у пе-
ріод чергового призову виповнилося 18 
років, а також громадянам, котрі народи-
лися у 1989-1995 рр., у яких закінчилася 
відстрочка від призову або не призвані 
раніше на строкову військову службу за 
різних обставин, прибути на призовну 
дільницю;

2. Громадян, які підлягають призову на 
строкову військову службу, зобов’язую 
прибути на призовну дільницю за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40, у вста-
новлений час з документами, що зазначе-
ні в особистих повістках. Громадян, які не 
отримали повісток для призову на стро-

кову військову службу, зобов’язую прибу-
ти до районного військового комісаріату 
не пізніше 30 листопада, маючи з собою 
документи, що посвідчують особу;

3. Усіх осіб призовного віку, які підляга-
ють призову на строкову військову служ-
бу і тимчасово перебувають на території 
Чортківського району, зобов’язую негайно 
повернутися до місця постійного прожи-
вання і з’явитися у районний військовий 
комісаріат для проходження призовної 
комісії;

4. На підставі Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» 
керівників підприємств, установ, органі-
зацій, у тому числі навчальних закладів 
незалежно від їх підпорядкування і форми 
власності, зобов’язую відкликати призо-
вників з відряджень для забезпечення їх 
своєчасного прибуття на призовну діль-
ницю;

5. Громадян, які ухиляються від призову 
і не з’являються за повісткою до військо-
вого комісаріату, притягнути до відпові-
дальності згідно із законодавством;

6. Контроль за виконанням наказу за-
лишаю за собою.

3 вересня 2014 р.               № 51    агд

Районний військовий 
комісар                         Л.ПІДРУЧНИЙ 

Штаб національного спротиву Чорт-
ківського району виносить подяку гро-
мадам сіл, вірянам церков, колективам 
організацій та підприємств, мешканцям 
Чортківщини, котрі в період з 17 по 24 ве-
ресня ц. р. долучилися до збору коштів 
для придбання військового спорядження 
нашим землякам, що перебувають в зоні 
проведення антитерористичної операції: 
Є.В.Лесик – 200 грн., Б.Р.Ярема – 1100 
грн., В.Д.Фостій – 200 грн. А також дякує 
всім, хто вніс свою пожертву в скринь-
ку волонтерам на центральній площі м. 
Чорткова – 2689 грн.

З 17 по 24 вересня ц. р. всього коштів 

на потребу армії до Штабу національного 
спротиву надійшло 4189 грн.  Витрачено 
за цей період: на оплату передачі для Бі-
лівського сільського голови В.Шматька, 
котрий знаходиться в зоні проведення 
АТО, – 290 грн.

Станом на 24 вересня залишок від за-
гальної суми коштів становить 21190 грн. 
320 доларів та 10 євро. Залишок від суми 
коштів, зібраних для сімей загиблих Геро-
їв, – 12626 грн. та 50 доларів США.

Штаб національного спротиву 
Чортківського району

Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військо-
ву службу», Указу Президента України від 14 
жовтня 2013 р. за  № 562/2013 «Про стро-
ки проведення чергових призовів, чергові 
призови громадян України на строкову вій-
ськову службу та звільнення в запас військо-
вослужбовців у 2014 році» (зі змінами та до-
повненнями), Указу Президента України від 1 
травня 2014 року за № 447/2014 «Про заходи 
щодо підвищення обороноздатності держа-
ви», пунктів 57-58 Положення про підготов-
ку і проведення призову громадян України 
на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контр-
актом, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 березня 2002 р. за № 
352 (зі змінами та доповненнями), розпоря-
дження голови Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації від 13 серпня 2014 р. за 
№ 321-од «Про організацію в області призову 
громадян України чоловічої статі на строко-
ву військову службу в жовтні-листопаді 2014 
року», враховуючи розпорядження Чортків-
ського міського голови від 19 серпня 2014 р. 
за № 401 «Про організацію в області призову 
громадян України чоловічої статі на строко-
ву військову службу в жовтні-листопаді 2014 
року», з метою своєчасного та якісного про-
ведення призову громадян України чоловічої 
статі на строкову військову службу:

1. Затвердити Основний склад районної 
призовної комісії згідно з додатком 1.

2. На випадок хвороби або відсутності з 
поважних причин будь-кого із призначених 
членів призовної комісії затвердити Резерв-
ний склад районної призовної комісії згідно 
з додатком 2.

3. Районному військовому комісару Під-
ручному Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян 
Чортківського району чоловічої статі 1989-
1996 років народження на строкову військо-
ву службу до Збройних сил України та інших 
військових формувань України у жовтні-
листопаді поточного року;

2)  скласти графік роботи призовної комісії 
та затвердити його у голови районної дер-
жавної адміністрації, встановити безпосе-
редній контроль за його виконанням;

3) забезпечити висвітлення роботи комісії 
та хід призову через засоби масової інфор-
мації району;

4) довести до відома начальника відділу 
освіти районної державної адміністрації про 
те, що відділ буде залучено для виділення 
автотранспорту, необхідного для перевезен-
ня призовників на Тернопільський обласний 
збірний пункт для проходження контрольних 
медичних комісій і відправки команд призо-
вників у Збройні сили України та інші військо-
ві формування України (графік проходження 
медичних комісій і відправки команд призо-
вників буде доведено додатково).

4. Голові районної призовної комісії Вівату 
І.О. здійснити заходи по організації медично-
го огляду призовників та призову громадян 
України на строкову військову службу з при-
значенням їх для служби у Збройних силах 
України чи іншому військовому формуванні 
України.

5. Виконкомам міської, селищної та сіль-
ських рад, керівникам підприємств, установ, 
організацій та господарств району незалеж-
но від форм власності:

1) організувати урочисті проводи призо-
вників «Дні призовника» із залученням пред-
ставників органів виконавчої влади, моло-
діжних і ветеранських організацій, військових 
частин;

2)  забезпечити призовників транспортни-
ми засобами для доставки їх у райвійськко-
мат.

6. Керівникам підприємств, установ, орга-
нізацій, господарств та навчальних закладів 
району незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без пого-
дження з райвійськкоматом у відрядження за 
межі району та за кордон в період проведен-
ня призову і відправок у Збройні сили Украї-
ни та інші військові формування України;

2) приділити увагу, належну турботу сім`ям 
юнаків, які призвані на строкову військову 
службу.

7. Головному лікарю Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні Чорт-
ківському Р.В.:

1) для забезпечення якісного медичного 
обстеження призовників, роботи районної 
медичної комісії виділити необхідний медич-
ний інвентар та обладнання, а також медика-
менти на районну призовну дільницю згідно 
із заявкою райвійськкомату;

2) у жовтні-листопаді ц. р. на період про-
ведення медичного обстеження та призову 
юнаків на строкову військову службу звільни-
ти членів медичної комісії від виконання сво-
їх обов’язків за основним місцем роботи та 
направити їх в розпорядження Чортківського 
райвійськкомату, зберігаючи при цьому се-
редньомісячний заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікування 
та обстеження призовників під час проведен-
ня чергового призову виділити в центральній 
комунальній районній лікарні 10 ліжко-місць;

4) медичний огляд призовників, які підля-

гають призову на строкову військову службу, 
розпочати та проводити в жовтні-листопаді 
ц. р. згідно з графіком райвійськкомату;

5) додаткове медичне обстеження при-
зовників для визначення придатності їх для 
проходження строкової військової служби, 
флюорографічне і лабораторне обстежен-
ня призовників під час проведення призову 
проводити на базі районної поліклініки поза-
чергово і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безко-
штовних лабораторних та спеціальних дослі-
джень призовників на базі центральної кому-
нальної районної лікарні, а саме: загальний 
аналіз крові, загальний аналіз сечі, сероло-
гічний аналіз крові на: антитіла до вірусу іму-
нодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу 
гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу ге-
патиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропреципі-
тації з кардіоліпіновим антигеном (RW), групу 
крові та резус-належність, проводити флюо-
рографічне обстеження органів грудної кліт-
ки, профілактичні щеплення у відповідності з 
календарем профілактичних щеплень; 

7)  на час роботи медичної комісії старшо-
му лікарю, члену призовної комісії стежити 
за станом  медичного інвентаря і своєчасною 
його заміною;

8)  для своєчасної підготовки та прибиран-
ня кабінетів лікарів-спеціалістів на призо-
вній дільниці з числа робітників центральної 
комунальної районної лікарні виділити двох 
технічних працівників;

9) забезпечити контрольно-медичний 
огляд призовників лікарем-терапевтом під 
час відправки призовників на Тернопільський 
обласний збірний пункт згідно з окремим 
графіком райвійськкомату, який буде пере-
даний головному лікарю центральної кому-
нальної районної лікарні до початку призову;

10) для проведення вакцинації та прививок 
призовникам при відправці на Тернопільський 
обласний збірний пункт у жовтні-листопаді 
цього року визначити медичну сестру, яка 
зобов’язана прибувати в райвійськкомат не 
пізніше 7-ї год. ранку згідно з графіком від-
правок.

8. Головному лікарю Чортківського облас-
ного комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру Кузь Т.Б.:

1) для якісного проведення медичного 
огляду в жовтні-листопаді 2014 р.  виділити 
медичну сестру шкірно-венерологічного ка-
бінету для роботи в складі медичної комісії;

2) для проведення контрольно-медичного 
огляду призовників під час відправки їх на 
Тернопільський обласний збірний пункт в 
жовтні-листопаді 2014 року виділити лікаря-
дерматовенеролога, який зобов’язаний при-
бувати в райвійськкомат не пізніше 7-ї год. 
згідно з графіком відправок.

9. Рекомендувати Чортківському районно-
му відділу Управління Міністерства внутріш-
ніх справ України в Тернопільській області 
в межах своїх повноважень вжити заходів 
реагування щодо забезпечення виконан-
ня чинного законодавства з питань призову 
громадян України та забезпечити на період 
призову охорону громадського порядку на 
призовній дільниці згідно із заявкою голови 
призовної комісії.

10. Районному центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді під час чергового призову 
2014 року проводити соціально-психологічне 
вивчення призовників. У період проходження 
ними лабораторно-флюорографічного обсте-
ження провести професійно-психологічний 
відбір призовників згідно з методичними вка-
зівками райвійськкомату.

11. Термін явки призовників для прохо-
дження призовної комісії визначити наказом 
військового комісара та персональними пові-
стками кожному призовнику.

12. Сектору з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськими організаціями та за-
собами масової інформації апарату районної 
державної адміністрації спільно з редакцією 
районної газети «Голос народу» і редакцією 
районного комунального радіомовлення за-
безпечити оприлюднення даного розпоря-
дження в місцевих засобах масової інформа-
ції та на сайті райдержадміністрації.

13. Чортківському районному військовому 
комісаріату по завершенню чергового при-
зову інформувати про підсумки проведення 
призовної кампанії в жовтні-листопаді 2014 
року районну державну адміністрацію не піз-
ніше 25 грудня 2014 року.

14. Дане розпорядження набирає чинності 
з дня його офіційного оприлюднення.

15. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня доручити  заступнику голови районної 
державної адміністрації  Вівату І.О.

8 вересня 2014 року               №  254-од 

Голова районної 
державної адміністрації           В.ШЕПЕТА

(З додатками можна ознайомитися на 
веб-сайті Чортківської райдержадміністрації: 
www.oda.te.gov.ua/tchortkivska)

Розпорядження голови райдержадміністрації

Про організацію в районі призову громадян 
України чоловічої статі на строкову військову 

службу в жовтні-листопаді 2014 року

Про організацію в районі призову громадян України чоловічої 
статі на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2014 року

Звіт

Один бронежилет – одне врятоване життя
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Люди і час

Життя людське – коротке. І коли ти до-
рожиш ним, дбаєш, щоб його вінчали добрі 
справи, матимеш вдячність від людей.

Власне, таким є Іван Михайлович Наволь-
ський, знана в наших краях людина. З його 
іменем тісно пов’язані людська доброта, чес-
ність і щирість. Таким він і йде по життю – з 
вірою в Бога, Україну, в людей.

Іван Михайлович – сільського коріння. 
Його прадіди і діди споконвіків працювали 
на землі, зрошуючи її своїм потом. Всякого 
було завжди та найгірше – після війни. Від-
гриміли останні гарматні постріли, як в рід-
них Бедриківцях з’явилася нова влада з но-
вими порядками. З добрими господарями не 
церемонились, насильно забирали все, що 
було нажито нелегкою селянською працею. 
Дід Микола сповна напився гіркоти з чаші 
долі, що йому приготувала нова влада, а ра-
зом з ним і вся родина.

Татові Михайлу і досі вчувається стукіт ва-
гонних коліс і поїзд, що котиться сніжними 
лісами до Сибіру, і люди спраглі – без води 
– облизували іній з дощок та молились по-
шепки, бо тільки Бог міг їм допомогти. На ле-
бедино білий сніг та тріскучий мороз виси-
палось з кожного вагона десятки людей, що 
лишилися живими. Хоч було це давно, але в 
душі і серці згадкою болить минуле.

У далекій тайзі йому часто снилося рідне 
село. Довгими сибірськими ночами, коли за 
холодним бараком шаленіла завірюха, вчу-
вався щебет пташок з України, спів соловей-
ка, хлюпотіла вода в рідній Тупі. Все це ніби 
несло в засвіти від страждань, від важкої ка-
торжної роботи.

Як не було тяжко дідові Миколі, татові Ми-
хайлу і матері Іванці, але підвалини своєї 
родини вони будували міцні на загальнолюд-
ських цінностях і Божих заповідях.

Часто, коли спогад приходить до Івана 
Михайловича, він прагне опертися на цей 
міцний фундамент створеного і зробленого. 
Родина Навольських дуже велика, коріння 
її глибоко тримається рідної землі. Серед 
розгалуження його – Навольські, Бачинські, 
Левандовські, Андрусики, Павлюки… У його 
прадіда було тринадцятеро дітей. Зараз уже 
й важко всіх згадати.

Іван Михайлович добре знає, що людина 
нічого не дає цьому світу і нічого не забирає 
в нього. Він, як всі, золота піщинка часу, і ріка 
вічності несе всіх туди, куди належить, і тоді, 
коли приходить час. І все, що маємо довко-
ла, що здається прекрасним, – то насущний 
хліб долі.

Справа не в підприємствах, не в прибут-
ках, а в турботі про людей, про їх проблеми, 
добробут. Скільки б ти не заробляв – все це 
лишається на землі, людям. Кажуть, що коли 
помер Олександр Македонський, він заповів 
поховати себе з розкритими долонями, щоб 
кожен бачив: з чим прийшов у цей світ, з тим 
і йде.

Може, це – велика філософія, а у житті ба-
гато клопотів, турбот, проблем, які вимага-
ють великої витримки, недоспаних ночей.

Допомога транспортом, гроші на лікуван-
ня, матеріальна підтримки слабших людей, 
навіть родин є постійною турботою Івана 
Михайловича. У життєвих проблемах, а най-
перше у біді, він шукає щось помічне для 
людей і повчальне для себе. Бо все в цьому 
світі оновлюється. І в цьому оновленні На-

вольський збагачується духовно. Два дари 
спущені нам з небесної скрині за важку ношу 
земну. Це дитинство і любов.

Уже сьогодні, коли прихилить свою голо-
ву до подушки, крізь сріблястий туман в очах 
зблискотить в сонячному розливі його дитин-
ство. Запахне млосно любистком і чебрецем, 
заросяться м’ятними росами ноги, закличе в 
марево прожитого дитячий щебіт. Десь там, 
у Бедриківцях, залишилися на дощовій до-
розі дрібненькі сліди його ніжок, з яких п’є 
синичка, де він тримається за мамину руку, 
що пахне молоком. Його згадки відчиняють 
скрипучі двері маленької хатинки. Їх четверо 
синів – Ярослав, Іван, Степан, Микола. Жили, 
як птахи в стрісі. Де що знайшли – клюнули, 
де притулились – передрімали. А ще там бі-
лими гусьми летить короткими ночами його 
парубоцтво.

Ішли роки… Прийшло кохання – дружина 
Надя, а від любові два прекрасні сини – На-
зар і Тарас, що увібрали в себе батьківську 
любов до рідної землі, працьовитість і поряд-
ність. Та найбільша радість для дідуся і бабу-
сі – чарівні онуки Назар, Мар’ян і Теодор.

Кожен приходить у цей світ, аби залишити 
після себе якийсь пломінь. Це наша робота, 
здобутки і вчинки. Але найсвятіший плід на-
шої любові – діти. Іван Михайлович вкладає 

власні мрії і нездійснення в їхні серця, по-
мисли, бажання. Він шукає у них своє продо-
вження і розуміє, що діти і внуки несуть в собі 
те, що сіяли упродовж років прадіди й діди, 
а, отже, – сімейний засів неодмінно проросте 
тим, чого він прагнув.

Хочеться, щоб вони були щасливі і – об-
тяжений їхніми проблемами – він несе цей 
хрест у майбутнє. Іван Михайлович прагне, 
щоб вони несли святе ім’я людини, щоб уміли 
розуміти іншого, вислухати кожного.

Кажуть, лікарю – лікареве, Господу – Гос-
поднє. Від віри в Бога – головні ліки і благо-
дать. І кожен дістає їх за потребою, за вірою і 
волею в серці. Іван Михайлович щирий меце-
нат і для церкви, і для держави. На горішньо-
му масиві міста Заліщики красується чудова 
церква, в яку Навольські вклали свою мате-

ріальну лепту. Це перекриття, прекрасний 
іконостас. А скільки багаторазових пожертв!

Він не просить в Бога, що має зробити для 
нього. Він просить, щоб Бог прийняв зробле-
не ним.

Мабуть, кожен з нас перебуває у резонан-
сі тривоги сьогодення, яка спричинена як в 
державному вимірі, так і в духовному. Коли 
була проголошена незалежна Україна, ми всі 
були великими мрійниками. Вирвавшись на 
волю, нас осліпило сонце свободи. Всі були 
щасливі, бо побачили самостійність і не ба-
чили хмар. За 23 роки незалежності у нас 
зміцнився дар відповідальності за власну 
державу. Там, на Майдані, запанувала ідея 
своєї нації, власної державності. 

Іван Михайлович каже, що у вирі майда-
нівських подій кінцево сформувався народ, 
який здатен будувати Українську державу. 
Він гордий тим, що причетний до тих подій. 
Три автобуси з людьми відправили брати 
Навольські в Київ. Це було на перших по-
рах протистояння народу і влади Януковича-
Азарова.

Навольському неодноразово натякали, а 
що буде, коли Майдан розженуть. Весь ваш 
бізнес вилетить в «трубу». Та, незважаючи на 
погрози, заліщицькі майданівці з честю захи-
щали ідею, символи і цінності Майдану. Іван 
Михайлович переконався, що в суспільстві 

зростає запит на правдивість. Це довів Май-
дан. Він твердить, що країну можна розбу-
дувати тільки тоді, коли наміри – справжні, а 
шляхи втілення – чесні. Майдан переміг, але 
не все стало таким, як хотілось. Та він вва-
жає, що кожна людина повинна щось пере-
жити, у кожного свій шлях.

Іван Михайлович прагне не марнувати часу, 
він завжди хоче бути в його плині, якнай-
більше зробити. Чим більше праці – думає 
він – ти зробив, чим більше пізнав і відкрив, 
тим довше життя. Тому день нинішній цінує 
більше, ніж завтрашній. І так щодня. Бо все 
те твоє, що дістав нині, в цю хвилину.

Час зараз складний. Іде агресія сусідньої 
держави. Іван Михайлович каже, що мета в 
Росії – забрати всю Україну. Імперія не може 
існувати – буквально фізично, якщо поряд з 

нею є вільні народи. Тим більше, що Росія ні-
коли не зробила й кроку до демократії. Важ-
ко воювати з такою державою, тим більше ми 
не маємо техніки, а на самому героїзмі, як 
відомо, далеко не заїдеш.

Іван Михайлович допомагає бійцям АТО як 
може. Зараз у зоні військових дій воює понад 
десяток наших земляків. Це справжні герої. 
Повною мірою це і дух підносить, що є такі 
люди, є такі українці, які задля України го-
тові віддати життя. Матеріальна і моральна 
підтримка – це один із прикладів Івана Ми-
хайловича. У 25 бронежилетах воюють наші 
земляки, в тому числі і його брат Степан 
Навольський. «Мене дуже здивував «парад» 
українських полонених у Донецьку, – каже 
Іван Михайлович, – їх без зброї вели під ду-
лами автоматів. То було щось жахливе і нице 
з погляду моралі».

Можна ще багато говорити про Івана Ми-
хайловича Навольського. Та хіба все розка-
жеш про людину, яка постійно в русі, в пошу-
ках, у вирі життя. Описане – то лише краплина 
його участі в боротьбі за утвердження добра, 
миру і нашої держави. Навольський вірить 
тим Шевченковим словам:

…Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Що Богом призначене –
   те й несемо. 
...Надворі осінь, уже облітає жовте листя. 

Іван Михайлович спостерігає, як летить по 
небу журавлиний ключ, залишаючи теплий 
спомин про прожите і вселяє віру в краще 
майбутнє.

Василь СОПіВнИк, 
член НСЖУ

Фото Віталія ПаВЛИШИна 

на знімку внизу: 
Іван Михайлович  –

у виробничому цеху

Сила коренів батьківських
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Сільський час: on-line

Село, котрого немає на карті
Ми в Мазурівці – селі, котрого, як не парадоксально 

це звучить, немає нині на мапі. Ні, колись воно функці-
онувало як рівноцінне з іншими, згодом уособлювалося 
в сприйнятті як хутір. Нині то – всього лиш вулиця су-

сіднього й більш потужного села, що мовби «поглинуло» 
Мазурівку, – Білобожниці. Від секретаря Білобожницької 
сільської ради Ірини Сеньків й дізнаємося статистику: 
дорослого населення в Мазурівці наразі 128 душ, віком 
до 18-ти літ – тридцять п`ятеро. Дворів – 59. І в кожнім в 
суєтності буднів та опорядженні свят снується прядиво 
чийогось роду, аби згодом виткати сутність українства.

Спорожніле лелече гніздо
Так само щедро, як і довкруг, зародила яблуня обіч 

старенької хати 94-літньої Анни Заяць, що немов визи-
рає сполохано на гостинець, – одразу друга незадовго 
від вказівника. Насипала червонобоких яблук в спориші, 
та всихає її гілля. Хилиться додолу від прикрості й смут-
ку і господиня обійстя, найстарша мешканка Мазурівки, 
– бо самотня. Поволі випростовується її схилена постать 

від стареньких ночв, від магільниці, на котрій бабуся 
пере білизну й сушить до сонечка. Приклавши долоню 
до чола, примружує зір, вглядається з-за огорожі в не-
жданих гостей, а так вже виладовує бесіду. Тут, на цих 
теренах, відколи в 1943-му, за німців, переселена, то вже 
її восьма хата. А родом із Немирова, що на Львівщині. 
Від 1956 року мешкає бабця на Мазурівці, а до того – в 
Білобожниці. «У 73-му році син оженився, пішов на іншу 
хату, рік, як помер, – оповідає неквапом. – Онука одно-
го машина забила, а ще один, Руслан, – той по зв`язку, 
в Чорткові. Ганнуся, онука, в Києві, приїздить часом до 
мами...». І ще жаліється старенька: пенсію має мізерну, 
навіть з тим, що оце от прибільшили. «Нас, тих, що німці 
переселили, не признають за переселенців», – пояснює. 
Хата валиться. Часто нездужає, от і кілька тижнів нікому 
було попрати. А навпроти, обіч гостинця, гніздо леле-
че громадиться. Вже порожнє. «То були мої розмовники, 
врано, бувало, озвуся до них: «Здоров, бузьку!» – про-
вадить бабця. – Вже полетіли...». Чому Мазурівкою імену-
ється ця місцина – не знає вона: «Ту поляки тогди сиділи, 
як нарекли отакої», – тільки й мовить...

Під ликом Богородиці й Спасителя
Про капличку, що здавна просто на дорозі стояла, а 

потому її посунули, нам відразу баба Зайчиха прова-
дила (так іменують стареньку в Мазурівці). А відтак вже 
й Ярослава Маркович, на чиїм обійсті, по суті, й знахо-
диться той осідок духовності мазурівчан. «До 60-х років 
так було, – пригадує п. Слава. – Мій тато небіжчик тоді 

доклався, як за ніч капличку перенесли». Про Василя 
Генсьорського то мова. А Ольга Генсьорська, мешканка 
села, у котрої син в аварію потрапив, було, та вижив, 
фігурку Матінки Божої поофірувала. До опорядження ка-
плички в новітній спосіб і зять п. Слави, Віктор Сидор, 
доклався, бо ж на його господі капличка тепер. Та й уся 
громада села: давали люди гроші, хто скільки міг. Леся 
Крайча образ поофірувала, що двоякий – й Ісуса Христа, 
і Богородиці. 

До бесіди ще й Іванна 
Маркович долучається, 
сусідка п. Слави, що на-
впроти. Разом пригаду-
ють: була колись у Ма-
зурівці початкова школа, 
лиш в однім першім класі 
з десяток учнів навчало-
ся. Тепер школярів звідси 
до Білобожниці возять, 
бо вже їх трохи є. «Смія-
лися якось в Білобожниці, 
що Мазурівка дітей заве-
ла», – пригадують жінки. 
І про земельні паї про-
вадять, що і Градовому 
(ПАП «Дзвін») селяни їх 
повіддавали, і «Агропо-
лісу». А так роботи нема, 
багато сидять без діла. 
«Чому Мазурівка? – пере-
питують. – Кажуть, якісь 

мазури тут були...». І ще – ніколи в Мазурівці не було 
цвинтаря: чотири кілометри до Білобожниці і так само 
до Джурина. Як похорон – отут, біля каплички відчитують 
Євангеліє. «Дід Калань, Семирозум Зося сюди помоли-
тися ходили, – пригадують. – Баба Зайчиха ходить все». 

Сім «я» в медведівському варіанті
Наша автівка долає забутий-запущений залізничний 

переїзд (бо й цим славна Мазурівка, хоч станції ніколи не 
мала). Там – ще одна вулиця, й іменується те поселен-
ня Медведівкою, від назви урочища, поля тамтешнього. 
Крайня хата, де спиняються всі вітри, манить зір живо-
писним плотиком, дбайливо викладеним віттям осоки 
(«Аж 2300 патичків!» – хвалитиметься згодом доладніс-

тю трудів свого племінника старша господиня обійстя 
Христина Вількушевська). Знайомимося з господарем, 
33-річним Сергієм Блаженком і тут же, відразу, нашу ува-
гу цілковито заполонюють трійко його синочків – Денис, 
Арсен та Сашко, всі школярі, надзвичайно рухливі та га-
мірні. А у донечок, дворічної Іванки та 5-місячної Діанки, 
наразі «сонний час», тож до бесіди долучається їх мама 
– симпатична й говірка Віра Блаженко, молодша госпо-
диня, котра тут, в Сергієвої тітки, у невістках. Хлопці, 
навперебій щебечучи, видають «на-гора» статистику: до 
школи, в Білобожницю, автобус довозить п`ятнадцятеро 
учнів. 

А їм тут привілля: на полівці, що за огорожею, м`яким 
оксамитом влігся пил. Ген-ген – «агрополіські» поля. А 
на подвір`ї щось шепочуть у верховітті старезні ясени, 
один у парі з віковою розлогою липою. «Роботи вистачає, 

– лиш змахує рукою п. Віра. – Господаримо: 70 сотиків 
городу, свині, кури, качки, крілі пораємо, аякже, сім`я!..». 
Так воно і є: сім «я» злилося в означенні їх родини. І – в 
майбутності українського села загалом.

(Продовження подорожніх замальовок з Мазурівки 
читайте в наступних номерах)

анна БЛаженкО
Фото Ореста ЛИжеЧкИ

Усміх і зажура по-мазурівськи
Цьогорічний вересень щедротно розсіває надовкруг літепло. 

і в тім потоці струменіючого з високої та чистої блакиті сонячного проміння немов купаються чепурні 
оселі, що виструнчились обабіч гучної, здається, аж дзвінкої асфальтівки. Сповиті тягарем рум`янощоких 

плодів, хилять обважнілі віти до землі розлогі яблуні...



Чемпіонат області. 13-й тур
«Дністер» Заліщики – ФК «Чортків» – 

2:2. Цієї неділі, 28 вересня, чортківчани 
прийматимуть на своєму полі ФК «Бор-
щів», що замикає чільну четвірку у тур-
нірній таблиці відкритої першості області. 
Поч. зустрічі – о 16-й год.

*    *    *
Позавчора, 24 вересня, у Великих Бірках 

Тернопільського району відбулася повтор-
на півфінальна зустріч на кубок «Козацької 
слави» між місцевою командою «Коро-
лівський смак» і «Динамо» із селища За-
водського. Нагадаємо, тиждень тому наші 
хлопці на своєму полі поступилися в кінців-
ці матчу з рахунком 1:2. Повторна ж зустріч 
закінчилася нульовою нічиєю. Отож, у фі-
нал пройшли кривдники заводчан.

Чемпіонат району. 21-й тур
Перша група

Біла – Ягільниця – 3:0; Поділля – «Ка-
лічівка» Чортків – 1:4; Звиняч – Улашків-
ці – 0:3; Шманьківці – Шманьківчики – 1:2; 
Косів – Гор. Вигнанка – 2:6; «Динамо» За-
водське – Росохач – 3:0.

Друга група
Зона «А». Свидова – Базар – 0:3; Пала-

шівка – Скородинці – 3:0; Милівці – Рома-
шівка – 3:0; Бичківці – «Максимум» Чортків 
– 4:0; Сосулівка – Ридодуби – 1:1; Джурин 
– Нагірянка – 0:1; Білобожниця – вихідний. 
Команди Свидови і Скородинців за неявку 
на дві гри і більше без поважних причин 
рішенням виконкому районної федерації 
футболу зняті з першості району.

Зона «Б». Гадинківці – «Зоря» Товстень-
ке – 3:0; «Кристал» Заводське – Залісся 
– 4:1; Пробіжна – Колиндяни – 7:0; Угринь 
– Тарнавка – 3:0; Коцюбинчики – Вел. Чор-
нокінці – 0:3; Товстеньке – Малі Чорнокінці 
– 3:0. 
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2 жовтня. Тривалість дня – 11.35. Схід – 06.59. Захід – 18.34. Іменини святкують Ігор, Зосима, Трофим

30 вересня, вівторок 1 жовтня, середа 2 жовтня, 29 вересня, понеділок
УТ-1

09.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини 
09.45, 19.00 Про головне 
10.40 Перша шпальта 
11.15 Т/с До 65-рiччя 
утворення КНР. Китайська 
скарбничка. “Китай на кiнчику 
язика” 1 с. “Дари природи” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.25 Перша студiя 
14.30 Як ваше здоров’я? 
15.40 Х/ф До 65-рiччя 
утворення КНР. Китайська 
скарбничка. “Конфуцiй” 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Д/ф “Контингент. 
Єгипет. Нескiнченна вiйна 
на Сходi” ф.5 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
09.10 “Снiданок з 1+1”  
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.25 Т/с “Свати” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка” 
13.25 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Секретні матеріали - 2014” 
21.00 “Чистоnews” 
22.30 “Iнспектор Фреймут” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 “Новини” 
08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Отець 
Матвiй” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Страх у 
твоєму домi” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.40 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
15.00 “Зона ризику” 
16.40 “Василь 
Сухомлинський – дiтям” 
16.45, 19.40 “Тема дня” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України 
10.00, 18.00 Т/с “Моє серце 
наполягає” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
13.10 “Мелодiя двох 
сердець”, Бiлоножки 
14.15 Х/ф “Чорний яструб”

16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.50 Х/ф “Порiг” 

ICTV
08.00, 16.50 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. Менти-8” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.30 Т/с “Департамент” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.30, 16.10, 21.25 Т/с 
“Лiтєйний” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Депутат пiд 
прикриттям. Прем’єра 
21.10 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
23.20 Х/ф “Широко 
крокуючи – 3. 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.55, 16.00 “Все буде добре!” 
08.50 “Зiркове життя. 
Битва за дiтей” 
09.55 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 2” 
12.50 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
15.00 “Все буде смачно!” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома”(2) 
19.55, 22.45 “МастерШеф - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.20 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 16.35 ШОУМАНIЯ 
11.20, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 00.05 Абзац! 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Ревiзор 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Практика” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi 7” (1) 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Без права на провал” (1) 
11.25 Х/ф “У небi нiчнi вiдьми” (1) 
13.05 Д/п “Фантастична зброя” 
14.10 Д/п “Гiгантськi 
монстри” 
15.30 Д/п “Народженi 
вбивати” 
16.30 Х/ф “Три днi поза 
законом” (1) 
19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
22.10 Т/с “Боєць. 
Народження легенди” (2)

УТ-1
08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
08.25, 08.40 Гiсть студiї 
08.50 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.40 Д/ф “Гармонiя протирiч 
Тетяни Яблонської” 
11.15 Т/с Китайська скарбничка. 
“Китай на кiнчику язика” 2с. 
“Iсторiя основної їжi” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.40 Школа Мерi Поппiнс 
14.30 Надвечiр`я 
з Т. Щербатюк 
15.30 Euronews 
16.00 Х/ф Китайська 
скарбничка. “Якщо кохаєш” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
08.30, 09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.25 Т/с “Свати” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка - 3” 
13.25 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Секретні матеріали - 2014” 
22.30 “Право на владу” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 “Новини” 
08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Отець 
Матвiй” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Страх у 
твоєму домi” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.40 Т/с “Кулiнар 2” 
 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.40 “Європа очима українця” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 21.15 “Тема дня” 
16.25 “7 природних чудес 
України” 
16.40 “З народної криницi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Розмова без нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 

УТ-1
08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
08.25, 08.40 Гiсть студiї 
08.50 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.40 Чоловiчий клуб 
11.20 Д/ф “Самотнiй 
мандрiвник” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.50 Фольк-music 
15.30 Euronews 
16.00 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Чоловiчий клуб. Бокс. 
Чемпiонат України. Фiнал 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
08.30, 09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Мiняю жiнку-7” 
12.25 “Розсмiши комiка” 
13.30 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.35 “Хоробрi серця” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
21.25 Т/с “Свати” (1) 
22.30 “Грошi” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 “Новини” 
08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Все 
спочатку” 
14.20 Д/с “Страх у твоєму домi” 
15.25 “Жди меня” 
18.10, 02.35 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Отець Матвiй” 
22.40 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.00 “Вiдвертi дiалоги” 
16.45 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.40 “Тема дня” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “Час змiн” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма “Про нас” 
10.00, 18.00 Т/с “Ангел з Орлi” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15 Х/ф “По той бiк минулого”

16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.50 Х/ф “Мисливцi за 
скарбами” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
10.25 Х/ф “Подвiйнi 
неприємностi” 
11.10, 13.20 Х/ф “Няньки” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф “Спецназ Мiста 
янголiв (S.W.A.T.)” 
16.15 Х/ф “Згадати все” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.30 Достало! 
21.30 Свобода слова 
00.25 Х/ф “Повернення 
героя” (2) 

СТБ
09.20 Х/ф “Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв в Росiї”(1) 
11.20 Х/ф “Будинок на 
узбiччi”(1) 
13.20 “Битва екстрасенсiв” 
14.55 “Все буде смачно!”
16.00 “Все буде добре!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.10 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
20.05 “Куб - 5” 
22.35 “Детектор брехнi - 6” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.20 Т/с “Татусевi дочки” 
11.20 Т/с “Воронiни” 
14.20 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
16.35 ШОУМАНIЯ
18.00, 00.30 Репортер 
18.20, 23.35 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.35 Супермодель по-
українськи 
00.35 Х/ф “Напруж звивини” 

ТРК “УКРАїНА”
08.10 Ранок з Україною 
09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
09.15, 13.50, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Андрiйко” (1) 
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Практика” (1) 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.30 Д/п “Знищенi за мить” 
10.30 Д/п “Зброя майбутнього” 
11.30 Д/п “Сучаснi снайпери” 
12.30 Д/п “Поля битви тварин” 
13.30 Д/п “Сувора природа” 
14.30 Т/с “Гончi-3” (1) 
18.30, 21.30 Новини “Спецкор” 
19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
22.00 “Люстратор 7.62” 
“Вавiлон н.е.” (1)

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.50 Доброго ранку, Україно! 
06.55 Огляд преси 
07.25 Ера будiвництва 
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
08.50 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.40 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.25 Д/ф “Стефан Турчак. 
Партитура долi” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
14.00 Хто в домi господар? 
14.20 Українського роду 
14.45 Чоловiчий клуб. Бокс. 
Чемпiонат України. Фiнал 
15.30 Euronews 
16.00 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.15 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.25 Т/с “Свати” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка” 
13.25 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами – 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.35 “Мультибарбара” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Отець 
Матвiй” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Страх у 
твоєму домi” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.40 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.40 “Будьте здоровi” 
15.10 “Час змiн” 
15.55, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.40 “До речi, про речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00 Т/с “Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon 
appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15 Х/ф “Один у лiсi” 
17.30 Культура i мистецтво 
18.00 Т/с “Моє серце 
наполягає” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
20.30 Програма “Як 
судились колись в Українi” 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.50 Х/ф “Тиша стає тобою” (2) 

ICTV
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.20 Т/с “Департамент” 
12.35, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10, 21.30 Т/с 
“Лiтєйний” 
16.40 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-8” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.30 Цивiльна оборона 
21.15 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
23.30 Х/ф “Швидше, ніж куля” (2) 

СТБ
05.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
05.50, 16.00 “Все буде добре!” 
07.35, 23.40 Х/ф “Медове 
кохання”(1) 
11.05 Х/ф “Там, де живе 
кохання”(1) 
13.00 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Все буде смачно!” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.20 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 16.35 ШОУМАНIЯ 
11.20 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 23.50 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни” 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Х/ф “Година Пiк 3” (2) 
00.50 Х/ф “Пастка” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 03.00 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 
Ранок з Україною 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 
Т/с “Практика” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi 7” (1) 

2+2
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Кiнофайли. 
“Ментовськi вiйни-3” (1) 
16.30 Т/с “ППС-2” (1) 
18.50 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв. “ЦСКА” (Москва) 
- “Баварiя” (Мюнхен) 
21.25 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв. “Шахтар” - 
“Порту” (Португалiя) 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 

28 вересня минає рік, як зупинилося серце 
дорогої нам людини

Гринчишина Михайла Миколайовича 
(10.06.1927 – 28.09.2013 рр.)

Відійшов у вічність тихо, 
спокійно, з лагідною посміш-
кою на устах. Основою його 
життя була доброзичливість. 
Добрий чоловік, дбайливий 
батько, люблячий дідусь, му-
дрий і відданий своїй справі 
педагог. 

Більше 40 років працював 
вчителем у середній школі 
с. Біла. Скільки дитячих за-
цікавлених поглядів за роки 
вчительства були спрямовані 
на свого врівноваженого, ви-
важеного в думках і діях, до-

волі жартівливого наставника.
Відлетіла до Бога його душа теплого осіннього дня.
...Зацвіли хризантеми,
Усміхається хата,
Все, як було завжди,..
Та нема з нами тата.
Дуже сумуємо. Звертаємось до Бога зі щирими мо-

литвами за душу покійного. Просимо родину, колишніх 
учнів, колег, знайомих, всіх, хто пам`ятає Михайла Мико-
лайовича, – помоліться, це останній дарунок для нього.

Опечалені – дружина, син Ігор, донька Оксана 
з родинами, внуки, правнуки.

Педагогічний та учнівський колективи і пра-
цівники Базарської ЗОШ І – ІІІ ступенів вислов-
люють щирі співчуття заступнику директора 
школи з навчально-виховної роботи Ганні Іва-

нівні Дутці з приводу непоправної втрати – смерті її 
матері. Нехай земля буде покійній пухом.

Футбол
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.50 Доброго ранку, Україно! 
06.55 Огляд преси 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
08.50 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.40 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.15 Т/с Китайська скарбничка. 
“Китай на кiнчику язика” 3с. 
“Дивовижнi перетворення” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.20 Час-Ч 
13.40 Як це? 
14.00 Театральнi сезони 
14.35 Вiра. Надiя. Любов 
15.30 Euronews 
16.00 Х/ф Китайська 
скарбничка. “Схiдний вiтер 
з дощем” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер LIVE (ч.1) 
21.40 Шустер LIVE (ч.2) 
00.00 Пiдсумки 
00.30 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55 Т/с “Свати” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка - 3” 
13.25 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.20 “Мультибарбара” 
21.45 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
23.10 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Отець Матвiй” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Страх у 
твоєму домi” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
22.35 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.50 “Василь 
Сухомлинський – дiтям” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.40 “Актуально” 
20.00 “Думки вголос” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України
10.00, 18.00 Т/с “Моє серце 
наполягає”  
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15 Х/ф “Кевiн з пiвночi” 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Програма “Слiдства. iнфо” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.50 Х/ф “Iсторiя Марти 
Стюарт” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 13.20 Т/с “Гетери 
майора Соколова” 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.10 “Гетери майора 
Соколова” Пригодницький 
телесерiал. Фiнал 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Х/ф “Протистояння” (2) 
22.00 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
22.15 Х/ф “Вiд колиски до 
могили” (2) 

СТБ
08.40 Х/ф “Трактир на 
П’ятницькiй”(1) 
10.15 Х/ф “Довгоочiкуване 
кохання”(1) 
12.10 Х/ф “Iндус” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють всi!-7” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.20 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 16.35 ШОУМАНIЯ 
11.20 Т/с “Воронiни” 
18.20 Абзац! 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
21.20 Проект Перфект 
22.35 Х/ф “Мама не горюй” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10, 
21.00 Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Практика” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi 7” (1) 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Людина з 
бульвару Капуцинiв” (1) 
12.00 Х/ф “Смугастий рейс” (1) 
14.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
15.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “ППС-2” (1) 
18.50 Футбол. ЧУ.  8 Тур. 
“Волинь” - “Ворскла” 
22.10 Х/ф “Брати Грiмм” (2) 
00.25 Х/ф “Акулозавр” (2) 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE 
11.30 Подорожуй 
першим 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.05 Свiтло 
13.40 Хочу бути 
14.00 Дитячi iсторiї. 
“Велика крадiжка” 
14.30 Українського роду 
14.45 Прем`єра. Нотатки на 
глобусi 
15.10 Нацiональний вiдбiр 
на Мiжнародний конкурс 
сольних виконавцiв 
“Sanremo Junior 2015” (ч.2) 
16.15 Д/ф “Пол Смiт, 
дизайнер та джентльмен” 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Книга ua 
19.00 Х/ф Китайська 
скарбничка. “Гора Будди” 
21.00 Новини 
21.40 Чоловiчий клуб 
22.10 Моя країна 
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.05 Х/ф “Джерело 
щастя” (1) 
14.25 “Вечiрнiй Київ” 
15.50, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.20 Х/ф “Мiцнiй горiшок - 
3: Вiдплата” (2) 

ІНТЕР
07.25 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського 5” 
08.30, 01.05 Д/ф “Усик” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Вiрнi друзi” 
12.05 Т/с “Одружити 
Казанову” 
15.50 Т/с “Iнша сiм’я” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Концерт “Мiсце 
зустрiчi” 
22.30 “Великий бокс. 
Олександр Усик - Денiел 
Брюер. Поєдинок за 
участю Андрiя Котельника” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
4.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.45, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.10 “ПрофStyle “ 
16.25 “Чудесний канал” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.40 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Шляхами 
Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “Поклик таланту” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.00, 13.50 Програма “Bon 
appetit” 
06.30, 11.15 Програма “Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Таємниця 
записної книжки” 
09.00 Час-Tайм 

09.30 Програма “Золоте 
стремено” 
10.00 Культура i мистецтво 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 В.ф. “I бiль, i пам’ять 
- крiзь роки” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.”Бiляночка i Розаночка” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма 
“Сад, город, квiтник” 
19.30 Програма 
“Музичнi делiкатеси” 
20.10 “Мелодiя 
двох сердець”, 
Бiлоножки 
22.00 Х/ф “Без тями вiд 
кохання” (2) 
23.40 Час-Тайм 
00.00 Х/ф “Лос-Анжелесом 
без карти” 

ICTV
08.00 Iнсайдер 
09.00 Цивiльна 
оборона 
09.55 Депутат пiд 
прикриттям 
10.55, 13.00 Т/с 
“Штрафбат” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Т/с . “Штрафбат” 
Фiнал 
23.05 Х/ф “Протистояння” (2) 

СТБ
08.00 “Караоке 
на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.35 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7” 
15.05 “Зваженi та щасливi - 4” 
19.00 “Х-Фактор - 5” 
22.15 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 10.00 Ревiзор 
12.30 Уральськi пельменi 
15.45 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
18.55 М/ф “Король сафарi” 
20.40 М/ф “Альоша 
Попович i Тугарин Змiй” 
22.30 Стенд Ап Шоу 
23.25 Х/ф “Мамо не горюй 2” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15, 09.15 Т/с “Iнтерни” (1) 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Хочу до Меладзе 
13.00, 15.20 Т/с “А снiг 
кружляє” (1) 
17.10, 19.40 Т/с “Селюки” (1) 
22.00 Х/ф “Мережива” (1) 
00.05 Х/ф “Долина троянд” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “33 квадратних 
метри” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30, 21.30 “Люстратор 
7.62” 
10.00 Кiнофайли. 
“Ментовськi вiйни-3” (1) 
16.30 Х/ф “Амерiкен-бой” 
(1) 
19.20 Футбол. ЧУ. 8 Тур. 
“Чорноморець” - “Металург” Д 
22.30 Х/ф “Охоронець для 
доньки” (1) 
01.00 Х/ф “Тиранозавр 
ацтекiв” (3) 

УТ-1
07.20 Ера здоров’я 
07.45, 23.30 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.25 Х/ф “Якщо кохаєш” 
12.20 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.05 Православний вiсник 
13.40 Школа Мерi Поппiнс 
14.00 Дитячi iсторiї. “Обiтниця” 
14.20 Фольк-music 
15.45 Дреди епохи. Д/ф 
“Летицiя та її вовки” 
16.45 Театральнi сезони 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Подорожуй першим 
19.00 Х/ф Китайська 
скарбничка. “Воїни Неба i Землi” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Моя країна 
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 

1+1
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.10 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт - 3: 
Танзанiя, Ефiопiя 
12.10 “Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi” (1) 
12.20 “Маша i ведмiдь” (1) 
13.00 Т/с “Байки Мiтяя” (1) 
16.40 “Iнспектор Фреймут” 
18.25 “Українськi сенсацiї” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.30 “Хоробрi серця” 
23.30 Х/ф “Лабiринт 
Фавна” (3) 

ІНТЕР
05.35 “Великий бокс. 
Олександр Усик - Денiел 
Брюер. Поєдинок за 
участю Андрiя Котельника” 
08.00 “уДачний проект” 
08.40 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
11.00 “Великий бокс. Олександр 
Усик - Денiел Брюер” 
12.00 Т/с “Одружити 
Казанову” 
16.00 Концерт “Мiсце 
зустрiчi” 
18.00 Х/ф “Ромашка, 
кактус, маргаритка” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Програма “Чорно-бiле” 
23.00 Т/с “Серце матерi” (2) 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00 “Шляхами Тараса” 
14.15 “Крiзь призму часу” 
14.40 “Фiльм-дiтям” 
16.10 “Назбиране” 
16.25 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Мамина школа” 
19.45 “7 природних чудес 
України” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 

10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Бiляночка i Розаночка” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Культура i мистецтво 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Третя п’ятниця” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.05 Козирне життя на 
дачi 
09.30 Дивитись усiм! 
10.30 Х/ф “Скелелазка i 
останнiй iз 7-ї колиски” 
12.35, 13.00 Т/с 
“Департамент” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Захисник” 
22.10 Х/ф “Паркер” 
00.25 Х/ф “Тринадцять” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
11.00 “Караоке на Майданi” 
11.55 “МастерШеф - 4” 
15.40 “Х-Фактор - 5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
21.15 “Один за всiх” 
22.25 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.30 Х/ф “З привiтом, 
Козаностра”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
09.05 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
11.05 М/ф “Король сафарi” 
12.50 1000 жiночих бажань 
13.50 Т/с “Татусевi дочки” 
15.45 Проект Перфект 
17.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
19.00 М/ф “Альоша 
Попович i Тугарин Змiй” 
20.40 М/ф “Добриня 
Микитiч i Змiй Горинич” 
22.00 Х/ф “Стритрейсери” 

ТРК “УКРАїНА”
08.05 Т/с “Практика” (1) 
13.00 Т/с “Селюки” (1) 
16.50 Х/ф “Мережива” (1) 
19.00, 03.45 Подiї тижня c 
Олегом Панютою 
20.55, 05.15 Подiї тижня. 
Спецiальний репортаж 
21.20 Хочу до Меладзе 
23.30 Великий футбол 

2+2
09.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
10.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “Бушидо” 
14.00 Х/ф “Амерiкен-бой” (1) 
16.20 Х/ф “Охоронець для 
доньки” (1) 
19.15 Футбол. ЧУ.  8 Тур. 
“Динамо” - “Шахтар” 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Слiд смертi” (2) 
01.10 Х/ф “Вирощування” 
(3) 
02.40 Х/ф “Лiсова пiсня” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Ви занадто войовничо 

налаштовані. Висока пра-
цездатність дозволить вам 
упоратися з багатьма нако-
пиченими справами. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Буде важко все встигну-

ти. Адже навколо стільки 
нових вражень, цікавих 
людей і справ. Поділіться 
своєю енергією і гарним 

настроєм з навколишніми, і 
ви зможете придбати нових 
друзів. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Вам буде важко зберіга-
ти ясну голову і тверезість 
думок, тому що вас можуть 
захлиснути почуття. Осо-
бливо важко буде впорати-
ся з роздратуванням. 

РАК (22.06-23.07) 
Чим більше ви перероби-

те робочих або побутових 
справ, тим більше у вас 
шансів на успіх у реальнос-
ті, а не в уяві. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Досить напружений, 

але плідний період. Успіх 
у справах буде досягатися 
повільно, зате прийде на-
довго, і це додасть відчут-
тя впевненості у власних 
силах. 

ДІВА (24.08-23.09)
У вас буде можливість 

спокійно і плідно працюва-
ти. Вашу працю оцінить на-
лежно і начальство. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Особливо важливим буде 

для вас спілкування. Ви мо-
жете побачити світ по-новому 
і відродити деякі старі ідеї. І 
навіть якщо ваші недавні до-
сягнення відразу не оцінили 

гідно, незабаром сприятли-
вий ефект проявиться. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Виявіть ініціативу, по-
діліться з начальством і 
близькими людьми своїми 
творчими планами та за-
думами. Обов’язково зна-
йдуться бажаючі допомогти 
в їхньому здійсненні. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви можете опинитися в 

полоні ліні та апатії. При-
йдеться шукати виправдан-
ня за недороблені справи і 
скасовані зустрічі. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Зберігайте в секреті свої 

плани і задуми, щоб їх вда-
ло втілити в життя. Ви пре-
красно впораєтеся самі. Не 
варто зациклюватися лише 
на поточних проблемах і 
роботі. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Допомагаючи іншим, ви до-

поможете собі. Безкорисли-
ве служіння своїм близьким 
людям допоможе вам забу-
ти про свої проблеми.

РИБИ (20.02-20.03)
Менше слів – більше справ. 

Тому що балаканина буде по-
рожньою, але відніме чимало 
часу. Постарайтеся уникнути 
зустрічей з начальством. 

07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Про кiно” 
12.30 Культура i мистецтво 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15 Х/ф “Одна філіжанка кави” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Золоте стремено” 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.50 Х/ф “Заслiплююча 
посмiшка Нью-Джерсi” (2) 

ICTV
08.00, 16.45 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. Менти-8” 
08.45, 12.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.35 Т/с “Департамент” 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.25, 16.10, 21.25 Т/с “Лiтєйний” 
15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Iнсайдер. Прем’єра 
21.10 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
23.25 Х/ф “Каратель. 
Територiя вiйни” (2) 

СТБ
09.05 Х/ф “Там, де живе 
кохання”(1) 
11.00 Х/ф “Довгоочiкуване 
кохання”(1) 
12.55 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
15.00 “Все буде смачно!”
16.00 “Все буде добре!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.20 Т/с “Татусевi дочки” 
08.00, 16.35 ШОУМАНIЯ 
11.20 Т/с “Щасливi разом”
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни” 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Х/ф “Бумер” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10, 
22.00 Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Практика” (1) 
12.00 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” (1) 
19.55 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. “Динамо” (Україна) - 
“Стяуа” (Румунiя) 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Завтра була 
вiйна” (1) 
11.35 Х/ф “Подвiйний обгiн” (1) 
13.15 Д/п “Код Єви” 
14.25 Д/п “Гiгантськi 
монстри” 
15.30 Д/п “Народженi вбивати” 
16.30, 19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
22.00 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. “Сент-Етьєн” - 
“Днiпро”.
00.05 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 
01.20 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. “Тоттенхем” (Англiя) 
- “Бешикташ” (Турцiя) 
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Конкурс

Модернізацію запланованих заходів 
уміло, з неабиякою зацікавленістю під-
ростаючого покоління, реалізовують 
представники Чортківського управління з 
експлуатації газового господарства, яким 
вправно та фахово керує Ігор Клизуб. 

Так, цьогоріч 19 вересня бригада 
газовиків-спеціалістів завітала до Чорт-
ківської школи-інтернату. 

Золотаві сонячні промені обласкували 
дітвору, котра сипонула з шкільних ауди-
торій на урочисту лінійку, присвячену Дню 
миру. Й недарма ці дві події поєдналися 
воєдино, адже мир, спокій, благополуччя 
залежать не лише від зовнішніх факторів, 
а й від щоденної поведінки кожного з нас. 
Власне, на цьому сконцентрував увагу 
школярів опісля урочистостей головний 
інженер Чортківського управління газо-
вої служби Ігор Чепига, котрий акценту-
вав на правилах користування газовими 
приладами в побуті, розповів про роботу 
газової служби, продемонстрував облад-
нання, яке сьогодні використовують спеці-
алісти господарства. Опісля чого дітлахи 

наввипередки, з неприхованим завзяттям 
поспішали посидіти за кермом спеціалі-
зованої обладнаної машини, приміряти 
засоби індивідуального захисту. У цьому 
хлопчакам та дівчаткам залюбки допома-
гали представники служби газу на чолі з 
майстром САВР Федором Калужняком. 

 А відтак показовість плавно перейшла 
в русло навчально-пізнавальної віктори-
ни, в якій були задіяні найменші школяри-
ки. Адже правила поводження з газовими 
приладами повинні фундаментуватися в 
навчально-виховному процесі ще з почат-
кових класів, коли дітвора робить перші 
кроки до самостійного обслуговування 
в повсякденному побуті. Ось тут керму-
вання влучно продуманого кожного ета-
пу даного заходу взяла на себе інженер 
виробничо-технічного відділу Головного 
підприємства об`єднання ПАТ «Тернопіль-
газ» Ірина Дунець. Пані Ірина детально 
розповіла про заходи попередження не-
щасних випадків, а також про дії запо-
бігання небезпеці при недбалому корис-

Управління соціального захисту насе-
лення районної державної адміністра-
ції оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад державного службовця:

– головного спеціаліста відділу праці 
– на час перебування основного праців-
ника у відпустці по догляду за дитиною;

– спеціаліста І категорії, ділово-
да відділу автоматизованої системи 
управління та діловодства.

Умови конкурсу на посаду головного 
спеціаліста відділу праці:

– громадянство України;
– знання державної мови;
– освіта вища відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра;

– знання комп’ютерної техніки;
– стаж роботи за фахом на державній 

службі на посаді провідного спеціаліста 
не мнше 1 року або стаж роботи за фахом 
в інших сферах не менше 3 років.

Умови конкурсу на посаду спеціаліста І 
категорії, діловода відділу автоматизова-
ної системі управління та діловодства:

– громадянство України;
– знання державної мови;
– освіта вища відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, бакалавра;

– знання комп’ютерної техніки;

– без вимог до стажу.
Особи, які бажають взяти участь у кон-

курсі, подають такі документи:
– заяву про участь у конкурсі, в якій за-

значається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на державну службу 
та проходження державної служби;

– заповнену особову картку (форма П2-
ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
– копії документів про освіту, підвищен-

ня кваліфікації, присвоєння вченого зван-
ня, присудження наукового ступеня;

– декларацію про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік за формою, передбаченою 
Законом України «Про засади запобігання 
і протидії корупції»;

– копію документа, який посвідчує особу;
– копію військового квитка (для військо-

возобов’язаних);
– письмову згоду на обробку персо-

нальних даних.

Документи для участі у конкурсі при-
ймаються протягом 30 календарних днів 
з дня оголошення про проведення кон-
курсу за адресою: 48500 м. Чортків, вул. 
Шевченка, 34, II поверх, каб. 5. Додаткові 
відомості за телефоном 2-12-82.

Зазначеною постановою затвердже-
но нові соціальні нормативи споживання 
житлово-комунальних послуг для надання 
пільг і субсидій, внесено зміни до Поло-
ження про порядок призначення та надан-
ня населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних по-
слуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива, за-
твердженого постановою КМУ від 21 жовтня 
1995 р. за № 848, та до постанови КМУ від 
27 липня 1998 р. за № 1156 «Про новий роз-
мір витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твер-
дого та рідкого пічного побутового палива у 
разі надання житлової субсидії».

3 1 жовтня цього року субсидія буде при-
значатися одному з членів домогосподар-
ства, на якого відкрито особовий рахунок 
за місцем реєстрації (до змін – лише влас-
нику житлового приміщення).

Субсидія буде розраховуватися виходячи 
з фактичного розміру загальної опалюваль-
ної площі, але не більше встановленої со-
ціальної норми житла. Відтепер комісії, які 
діють при районних державних адміністра-
ціях, позбавляються права приймати рішен-
ня про надання субсидії на збільшену понад 
норму площу житла.

Істотно змінюється розрахунок відсотка 
обов’язкового платежу сім’ї, який визначати-
меться для кожного домогосподарства інди-
відуально в залежності від сукупного доходу.

Ключове нововведення – соціальна нор-
ма житла для одержувачів субсидій. Зараз 
в Україні встановлена одна норма загальної 
житлоплощі і для одержувачів субсидій, і 
для пільговиків – 21 кв. м на кожного члена 

сім’ї, зареєстрованого в будинку або квар-
тирі, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Пропонується зберегти цей норматив 
тільки для пільговиків, а для одержувачів 
субсидій встановити новий – 13,65 м за-
гальної площі на одну людину і додатково 
35,22 кв. м на сім’ю (домоволодіння). На-
приклад, для сім`ї з двох осіб, на зміну нині 
діючій нормі житлоплощі в 52,5 кв. м прийде 
ліміт в 62,52 кв. м.

Зменшуються ліміти на газ для індивіду-
ального опалення з 11 куб. м газу (Постано-
ва Кабміну від 1 серпня 1996 р. за № 879) на 
метр опалювальної площі до 7.

Так само скорочуються ліміти і для квар-
тир з централізованим опаленням і газо-
вими плитами: до 31 січня 2017 року тут 
передбачено 9,8 кубічного метра на особу 
на місяць, а з 2018 року – до 6 метрів ку-
бічних.

З 2016 року скорочуються і норми для 
власників квартир з газовими плитами та 
колонками: пропонується зменшити норма-
тиви – з 23,6 метра кубічного до 18.

Якщо обсяг спожитого газу перевищує 
граничний рівень, визначений за нормами 
споживання, споживач оплачує обов’язкову 
плату і вартість понаднормово спожитого 
газу.

Отримати консультацію з питань призна-
чення житлових субсидій можна в управлінні 
соціального захисту населення райдержад-
міністрації або за телефоном «гарячої лінії» 
– 2-39-07.

Володимир ЦВЄТкОВ, 
начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації

До заяви подаються такі документи:
1) копія паспорта або іншого документа, 

що посвідчує особу;
2) довідка про заробітну плату за остан-

ні шість місяців або копія декларації про 
доходи за попередній календарний рік, 
засвідчена органами державної податко-
вої служби;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений 
в органах реєстрації актів цивільного ста-
ну, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров’я кожно-

го заявника, складений за встановленою 
формою;

5) засвідчена нотаріально письмова 
згода другого з подружжя на усиновлення 
дитини (у разі усиновлення дитини одним 
з подружжя);

6) довідка про наявність чи відсутність 
судимості для кожного заявника, видана 
органами внутрішніх справ за місцем про-
живання заявника;

7) копія документа, що підтверджує 
право власності або користування житло-

вим приміщенням.
Копії документів, зазначених у підпунк-

тах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником 
служби у справах дітей, який здійснює 
приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із по-
дружжя висновок про стан здоров’я та 
довідка про наявність чи відсутність суди-
мості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї 
додані усі зазначені документи. Витребу-
вання інших документів у заявників не до-
пускається.

Строк дії документів становить один рік 
з дня їх видачі. Після закінчення строку дії 
будь-якого з документів його необхідно 
поновити та долучити до справи кандида-
тів в усиновлювачі. 

Після подання документів служба у 
справах дітей протягом 10 днів:

– перевіряє документи на відповідність 
вимогам законодавства;

– проводить бесіду зі заявниками, 
роз’яснює їм права та обов’язки канди-
датів в усиновлювачі, усиновлювачів, пра-
вові наслідки усиновлення, порядок здій-
снення контролю за умовами проживання 
усиновлених дітей;

– відвідує заявників за місцем їх про-
живання та складає акт обстеження 
житлово-побутових умов;

– розглядає питання про можливість 
заявників бути усиновлювачами та готує 
відповідний висновок;

– у разі позитивного висновку ставить 
заявників на облік кандидатів в усиновлю-
вачі та видає їм висновок про можливість 
бути усиновлювачами.

Василь кОрнак, 
начальник служби у справах дітей РДА

Про серйозні речі – з грою до малечі
Уже котрий рік поспіль стало доброю традицією перед початком 

опалювального сезону під патронатом голови правління ПаТ «Тернопільгаз» 
Олега караванського проведення місячника безпеки щодо користування 

споживачами газом у побуті. 

Зміни в законодавстві щодо 
призначення житлових субсидій
З 1 жовтня поточного року набуває чинності постанова кМУ від 6 серпня ц. р. 

за № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування».

Служба у справах дітей інформує

Стаємо кандидатами в усиновлювачі
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з 

письмовою заявою про взяття їх на облік як кандидатів в усиновлювачі до 
служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в 

присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли 
одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для 

написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, 
може подати дружина (чоловік).

туванні газовими приладами. Розповідь 
супроводжувалася відеороликами, що 
добре розвивають й зорову пам’ять учнів. 
Багаторічна практика доводить, що будь-
які серйозні речі, вагоме навчання най-
краще сприймаються та запам’ятовуються 
через призму гри. І треба було лишень 
бачити, як виростав ліс рук малечі при 
запитаннях-відповіддях. Відрадно, що ді-
твора майже безпомилково вирішувала 
всі завдання вікторини, запал дитячій ак-
тивності надавало здорове суперництво 
однолітків. Кращим із кращих – перемож-
цям було вручено грамоти й символічні 
подарунки. 

Надіємося, та ні – впевнені (!), що кро-
пітка підготовка та проведення подібного 
роду заходів представниками газового 
господарства виплеснуть лише позитивом 
і надаватимуть надалі плідні результати 
мегавідповідальності підростаючого поко-
ління в будь-яких життєвих ситуаціях. 

Тетяна ЛЯкУШ 
Фото автора
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Оголошення, повідомлення 11

квартири

земельна ділянка

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

послуги

Служба зайнятості інформує

Вважати недійсними:

куплю

Засторога

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

1-кімнатна квартира по вул. Залізничній 
(біля ЗОШ № 6), індивідуальне опалення, є 
лічильники, вікна, двері поміняні. Ціна дого-
вірна. Тел.: 098-473-24-07, 098-972-38-79.

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

Тел. 095-926-58-53. 

2-кімнатна квартира в центрі міста по 
вул. Шевченка. Є індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. Тел. 096-258-88-00. 

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

Тел. 097-313-86-12. 

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

Тел.: 2-43-02, 099-001-39-32.

2-кімнатна квартира в новозбудованому 
будинку в смт Заводське, 2-й поверх, площа – 
66 кв. м, є автономне опалення, підвал, грядка, 
балкон, лоджія. Тел.: 2-47-17, 099-001-39-32. 

2-кімнатна квартира у смт Заводське на 
4-му поверсі площею 50 кв. м. Великий цегля-
ний гараж. Меблі можна окремо, килими. Все в 
хорошому стані. Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

Видавничій компанії на постійну роботу 
потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто 
Зарплата висока 

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

буріння свердловин під воду для приватних 
осіб і підприємств. Швидко та якісно. 

Тел.: 096-056-02-03, 067-888-18-96.

макулатуру – 50 – 70 коп./кг, поліетиле-
нову плівку – 2 – 2,50 грн./кг, всі види скля-
них пляшок – 15 коп. Земельну ділянку в 
районі сміттєзвалища.

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

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу но-
вої школи, є газ, світло, вода, сарай, два гаражі 
для бусів, 18 сотих землі. Недорого. Земельна 
ділянка – 27 сотих у с. Горішня Вигнанка. 

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

будинок із земельною ділянкою (7,5 сотих) 
у центрі м. Чортків. Є сад, город. Недорого. 
Тел. 096-618-50-51.

земельна ділянка 9 сотих у с. Біла по вул. 
Залужжя. Терміново. Недорого. 

Тел.: 098-579-61-26, 095-041-71-04.

земельна ділянка у с. Білобожниця побли-
зу ставу (в центрі села) площею 0,27 га. Під-
ведено газ, світло. Ціна договірна.

Тел. 096-468-82-42.

земельна ділянка по вул. Тихій (дачний коо-
ператив «Вишенька», Бердо), площею 10 сотих. 
Може бути використана під забудову або дачу. 
В гарній, живописній місцині, зразу біля річки. 
Ціна договірна. Всі деталі за телефонами. 

Тел.: 099-451-48-51, 066-283-94-01. 

єдиний проїзний квиток, виданий на ім`я: 
ДЗЕЦюх Андрій Володимирович.

посвідчення громадянина, потер-
пілого внаслідок аварії на ЧАЕС, серії 
ВП за № 176674, видане 20 жовтня 
1993 р. на ім`я: ЧЕРЕМШИНСЬКИЙ 
Богдан Михайлович. 

посвідчення громадянина, потер-
пілого внаслідок аварії на ЧАЕС, серії 
Н за № 138578, видане 24 березня 
2004 р. на ім`я: КУЛЬЧИЦЬКИЙ Іван 
Вікторович.

Для створення нормальних умов екс-
плуатації електромереж, забезпечення їх 
збереження та дотримання вимог техніки 
безпеки встановлюються охоронні зони 
уздовж повітряних ліній при напрузі:

– до 1 кіловольта – 2 метри від крайніх 
проводів;

– до 20 кіловольт – 10 метрів від крайніх 
проводів;

– від огорожі трансформаторних під-
станцій та розподільчих пунктів – 3 ме-
три.

Забороняється в охоронних зонах по-
вітряних і кабельних ліній електропере-
дач, трансформаторних підстанцій, роз-
подільчих пунктів виконувати будь-які дії, 
що можуть порушити нормальну роботу 
електричних мереж, спричинити їх пошко-
дження або нещасні випадки, а саме:

– перебувати стороннім особам на те-
риторії та в приміщеннях підстанцій і роз-
подільчих пунктів, відчиняти двері і люки, 
здійснювати самовільне переключення 
електричних апаратів та підключення до 
електричних мереж;

– будувати будинки, у тому числі й дачні;
– підніматися на опори ПЛ, електро-

обладнання трансформаторних підстан-
цій і розподільчих пунктів, демонтувати їх 
елементи;

– саджати дерева та інші багаторічні на-
садження;

– виконувати земляні роботи;

– влаштовувати спортивні майданчики 
для ігор, стадіони, ринки, зупинки громад-
ського транспорту, проводити будь-які за-
ходи, пов’язані з великим скупченням лю-
дей, не зайнятих виконанням дозволених 
у встановленому порядку робіт;

– проїжджати в охоронних зонах пові-
тряних ліній електропередач машинам 
і механізмам загальною висотою від по-
верхні дороги понад 4,5 метра з вантажем 
або без нього.

Роботи в охоронних зонах електроме-
реж можуть виконуватися тільки за пись-
мовими дозволами енергопідприємства.

Електромережі є об’єктами підвищеної не-
безпеки, особливо під час стихійних  явищ, 
коли зростає ймовірність їх пошкодження.

Дотримуйтесь правил безпеки! Не під-
ходьте до обірваних дротів ближче, ніж 
за 8 метрів, не наближайтесь до струмо-
провідних частин – це загроза ураження 
електричним струмом!

У випадках пошкодження електромереж 
негайно сповіщайте про це в енергопід-
приємство за телефонами 2-61-88, 2-61-
90, організуйте охорону небезпечного 
місця до прибуття бригади РЕМ.

Невиконання правил охорони електро-
мереж і безпеки поводження з ними при-
зводять до травм та більш трагічних на-
слідків.

адміністрація реМ

Найбільшим попитом серед робітників 
користуються професії електрогазозвар-
ника, водія навантажувача, тракториста-
машиніста сільськогосподарського вироб-
ництва, а серед фахівців – спеціальності: 
землевпорядкування, програмне забез-
печення систем, ветеринарна медицина, 
обслуговування і ремонт автомобілів та 
двигунів. 

13 серпня ц. р. Кабінет Міністрів Укра-
їни вніс певні зміни до постанови «Про 
затвердження Порядку видачі ваучерів 
для підтримання конкурентоспроможності 
осіб на ринку праці». Так, звірка відомос-
тей про страховий стаж особи відтепер 
здійснюватиметься з бази даних обмі-
ну інформацією між Пенсійним фондом 
України та державною службою зайнятос-
ті. Важливою складовою ухваленої поста-
нови є включення до переліку професій, 
спеціальностей та напрямів підвищення 
кваліфікації, для навчання за якими може 
бути виданий ваучер, традиційно жіночих 
професій – «сестринська справа», «соці-
альна робота». 

Перелік навчальних закладів, які органі-
зовують навчання за ваучерами, буде по-
стійно оновлюватися на офіційному сайті 
Міністерства освіти України і щокварталь-
но подаватиметься Державному центру 
зайнятості. Щороку до 1 листопада орга-
ни влади мають право вносити подання 
до Міністерства соціальної політики щодо 
змін до затвердженого згаданою поста-
новою переліку. 

Згідно з новим порядком ваучер не змо-
жуть отримати особи, яким надано статус 

безробітного, бо зареєстровані безробіт-
ні і так мають право безкоштовно пройти 
професійне навчання за сприяння служби 
зайнятості без обмеження віку.

За більш детальною інформацію проси-
мо звертатися до Чортківського районно-
го центру зайнятості. Контактний телефон 
– 2-26-04.

*    *    *
Шановні кримчани, мешканці східних 

областей України! 
Якщо ви шукаєте роботу – звертайтеся  

до найближчого центру зайнятості. 
У державній службі зайнятості єдина 

база вакансій для всієї України.
Усі вакансії – у вільному доступі.
Реєстрація у центрі зайнятості прово-

диться незалежно від зареєстрованого    
місця перебування.

Державна служба зайнятості всі послу-
ги надає БЕЗКОШТОВНО.

Будь ласка, за більш детальною інфор-
мацією звертайтеся в районний центр 
зайнятості, що знаходиться за адресою: 
м. Чортків, вул. Хічія, 1, телефон  для до-
відок – 2-26-17.

Скористайтесь безкоштовними сер-
вісами державної служби зайнятості –         
інформаційно-довідковою телефонною 
системою: 

0-800-50-50-60 (із стаціонарного теле-
фону);  730 (з мобільного телефону).   

районний центр зайнятості 
населення

Електромережі – об’єкти 
підвищеної небезпеки

Територією Чортківського району проходить значна кількість ліній 
електропередач, які мають як місцеве, так і державне значення. розміщено 

багато трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів.
З метою забезпечення збереження вказаних електричних мереж, створення 

належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу 
електричного струму необхідно дотримуватись Правил охорони електричних 

мереж, затверджених Постановою кабінету Міністрів України 
від 4 березня 1997 р. за № 209.

Зміни до механізму видачі громадянам, 
яким більше 45 років, ваучерів на навчання
Уже другий рік поспіль служба зайнятості видає ваучери та фінансує навчання 

громадян, яким більше 45 років і страховий стаж яких не менше 15 років. 

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

налагоджувальник, тістороб, 
зав. господарством.

Тел. 095-041-71-04

Подяка
Ще у Біблії записано: люби ближнього, як 

самого себе. Про те, що ця заповідь Божа ша-
нується людьми, виконується ними, ми переко-
нались, коли важке випробовування прийшло 
у нашу сім`ю. Саме у такі хвилини найкраще 
пізнаються людська порядність, щирість, до-
брота. Небайдужі люди не залишили нас на-
одинці з бідою. За допомогу, моральну та 
фінансову підтримку хочемо від усього серця 
подякувати особисто директору Чортківсько-
го державного медичного коледжу Л.С.Білику, 
заввідділенням фармації І.Є.Швець, куратору 
групи 242 М.І.Данюк та педагогічному і сту-
дентському колективам цього навчального 
закладу, а також парафіянам собору Петра і 
Павла та церкви Покрови, колегам з військо-
вої частини А-1915, усім нашим знайомим, 
сусідам, родині. Сподіваємось на безмежну 
Божу Ласку, здоров`я та довголіття як винаго-
роду для них за їхнє милосердя й доброту.

З вдячністю – сім`я сЛуПськиХ

Вдячність
Наше життя сповнене всякого роду неспо-

діванок, як приємних, так і, на жаль, неперед-
бачуваних негараздів. Деколи трапляється 
так, що при поступі прикрості іноді втрача-
ється віра в позитивний розв’язок ситуації. 
Та світ не без добрих людей, серця яких – це 
джерело доброчинності, а благодіяння в свою 
чергу – вагомий крок до миролюбства, гідний 
наслідування. 

Із одним учасником антитерористичної 
операції (з його волі та з-за певних причин 
прізвища не називаю), який на часі пере-
буває в рідному Чорткові у відпустці поміж 
виконанням службового обов’язку, трапи-
лася халепа: згублено мобільний телефон. 
І справа зовсім не у дороговартості, а в 
тому, що це – подарунок бойових друзів, а 
відтак – втратився зв’язок із побратимами. 
Проте засмученість вилилася втіхою: не-
вдовзі незнайомець, вийшовши на контакт 
із військовослужбовцем, повідомив про 
вкрай необхідну для нього знахідку. При 
знайомстві виявилося, що юнак, який по-
вернув згубу, –  Олег Дудук, і він є студен-
том 3-го курсу Чортківського державного 
медичного коледжу. Власне, така звістка 
й не подивувала, адже у цьому навчаль-
ному закладі, який очолює знаний меце-
нат, заслужений лікар України, канд. мед. 
наук  Любомир Білик, виховання повсякчас 
спрямоване на доброчинність, стверджен-
ня людської гідності й честі. Й те добро, яке 
множиться Вами, Любомире Степановичу, 
передається кожному студентові, щоби 
прорости рясно насліддям. Вчинок хлопця 
вартий подяки і пошанування.

Тож від імені армійця дозвольте висловити 
вам, добродії, щиру вдячність. Нехай талант 
служити людям, помережаний любов’ю до 
ближнього, та нестримне бажання чинити 
благо для оточуючих, завжди буде запорукою 
вашого життєвого успіху. 

А від себе особисто – запрошую студен-
та Олега Дудука на проведення стрільб із 
автомата Калашникова.

З повагою та щирою вдячністю 
– районний військовий комісар 

полковник Л.ПІдручний 

Наказом районного управління юстиції 
від 18 вересня 2014 р. за № 87/8 заре-
єстровано розпорядження голови Чорт-
ківської районної державної адміністрації 
від 8 вересня 2014 р. за № 254-од «Про 
організацію в районі призову громадян 
України чоловічої статі на строкову вій-
ськову службу в жовтні-листопаді 2014 
року», про що зроблено запис в Держав-
ному реєстрі нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої 
влади за № 10/143.
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НЕДІЛЯ
28 вересня

+6 ... +17

ПОНЕДІЛОК
29 вересня

+8 ... +18

ВІВТОРОК
30 вересня

+8 ... +14

СЕРЕДА
1 жовтня

+5 ... +10

ЧЕТВЕР
2 жовтня

+2 ... +10

П`ЯТНИЦЯ
3 жовтня

Благодійництво

Щиро вітаємо з 50-річним ювілеєм 
дорогеньку, люблячу дружину, матусю, 

бабусю, найкращу в світі 
Оксану Ярославівну Приємську.

Хай квітує доля 
 у роках прекрасних
І приносить радість, 
    ніжність і тепло,
Хай у кожній днині 
   світить сонце ясне
І дарує тільки 
   мудрість і добро.
Нехай здоров`я 
 й сили прибувають,
Нехай до серця 
          старість не спішить,
Щасливі Ви – бо люди поважають,
Багаті – бо добро в душі дзвенить.
Спасибі, матусю, спасибі, бабусю,
За те, що теплом зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну годину
Ми можемо серцем схилитись до Вас.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили, здоров`я Він Вам дає,
Пречиста Діва Свою ласку зсилає,
А ангельський хор многа літа співає.

З великою повагою 
і любов̀ ю – чоловік мар’ян, 

сини Тарас і Віталій, невістки 
Інна та Тетяна, онучок 

Владиславчик, свати і вся 
велика родина.

25 вересня відсвяткував свій 30-річний 
ювілей завідувач клубу с. Колиндяни

Володимир Андрійович БАЛьОн.
Добра і радості бажаєм, 
Здоров’я Вам на всі літа, 
Хай сонце весело Вам сяє 
І квітне в серці доброта. 
Хай світять Вам життєві далі, 

Хай обминає Вас 
                       журба. 
Бажаєм Вам 
             на видноколі 
Блаженства, миру і добра.

З повагою – колеги по роботі.

Правління Чортківського районного 
споживчого товариства, президія районної 

профспілкової організації працівників 
споживчої кооперації та весь колектив 

працівників райСТ щиро вітають 
з ювілеєм голову ревізійної комісії 

Оксану Ярославівну Приємську.
Бажаємо Вам міцного 

здоров’я, хорошого на-
строю, сімейного затиш-
ку, гараздів та достатку.

Ваш ювілей – 
не тільки Ваше свято, 
Радіють з Вами 
    друзі, рідні теж, 
А ми бажаєм щастя 
                так багато, 
Щоб у душі воно 

                                            не знало меж. 
Нехай життя здається добрим дивом 
І плідні будуть справи та шляхи, 

Нехай живеться легко і щасливо, 
Благословенні будьте Богом 
                                  і людьми.

Золотавою щедрою осінню завітав 
15-й День народження до дорогого 

синочка, люблячого внука і правнука
михайла ГЕВкА.

У далеку Іспанію 
шлемо найщиріші 
          вітання.
В цей день 
   барвистий 
      і прекрасний 
Вже 15 
сповнилось Тобі. 
Радості, 
  усмішок, щастя 
І доріг легких у житті!

Любити, вірити, чекати, 
Купатись в розкошах, 
                           красі,
Мети своєї досягти 
Й здійснити задуми усі! 
Нехай Господь 
               Тебе боронить 
Від невзаємності та зла, 
Нехай юнацька 
                   безтурботність 
Не сходить із Твого чола. 
Нехай ніколи не міліє 
Душі бездонне джерело, 
Хай в ньому множаться надії
І повниться тепло. 
Хай певні будуть Твої кроки, 
А небо завжди голубе. 
Тобі сьогодні – 15 років! 
Тож з Днем народження 
                Тебе!

З великою любов̀ ю – 
мама, тато, бабуся, дідусь, 

прадідусь і вся родина.

Коли ніжними поступами щедра золотокоса осінь владарює природою, святкують 
свої Дні народження найрідніші, найдорожчі – 

синочок Володимир (26 вересня – 17-річчя) 
і донечка Іринка (1 жовтня – 15-річчя) 

БІЛІнськІ.
Тож прийміть, наші любі, пригорщі найщиріших вітань.

Хай щастя сьогодні 
    зорею світить,
П`ятнадцять – 
  найкраща пора,
Для Тебе – 
усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні 
      і добрі слова.
Хай юність й краса 
   Твої процвітають,
А доля успіх 

                                        безцінний несе,
Теплом і любов`ю завжди очі сяють,
Й задумане здійсниться все.

Такий син – 
   це просто диво,
Все складається 
               щасливо.
Дарує й втіху, 
                 і розраду,
Міцну опору і пораду.
Розумний, чуйний 
і вродливий, 
Будь, синку, 
               радісний, щасливий.
Успіхів в усьому, дружби і кохання,
Нехай здійсняться 
                        всі бажання!

Із палкою любов̀ ю – мама, тато, бабуся стефа, дідусь Володимир.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Закінчилося духовно-просвітницьке дій-
ство в соборі Петра і Павла нічними чу-
ваннями.

«Святині послані нам для того, щоб наша 
молодь пронесла цей Хрест не як знак по-
разки, а упевнення. Тому вперед під зна-

ком Хреста – до перемоги», – благословив 
вірних у часі прощі єпарх Бучацький.

П`ятниця 19 вересня була багата подіями. 
Того ж дня, після Святої Літургії владика 
Дмитро Григорак вручив парафіянам Церк-
ви високі нагороди – медалі та грамоти – 
від Блаженнійшого Святослава «за ревність 
для Божої слави та добра УГКЦ,.. стійкість 
у вірі, безстрашність перед тоталітарною 
державою і з нагоди 25-річчя виходу УГКЦ з 
підпілля» сестрам Тетяні Войтович та Мар-
кіяні Городецькій, ЗСПР, Василіану Божего-
рі, Ользі Фостик, Ользі Сушельницькій, Вірі 
Попадюк. Опісля у Бучацькій єпархії УГКЦ 
відбулося відкриття Єпархіального Cобору 
на тему: «Жива пара-
фія – місце зустрічі з 
живим Христом», у 
якій взяли участь з 
благословення вла-
дики Дмитра духо-
венство, керівництво 
району – заступник 
голови райради Лю-
бомир Хруставка та 
заступник керуючого 
справами-начальник 
відділу з гуманітар-
них питань виконав-
чого апарату райра-
ди Тетяна Яблонь,  
делеговані миряни 
з різних частин Бу-
чацької єпархії.

Оксана СВИСТУн

Фото Ореста 
ЛИжеЧкИ

Вперед під знаком хреста – до перемоги
Проща

Найкращі виконавці, молоді та зрілі та-
ланти Чортківщини, дарували свої пісні 
тим, хто, не побоявшись випробувань, які 
для нас приготувала погода того дня, все-
таки прийшов на площу Героїв Євромай-
дану. Юрій та Людмила Майданики, Ігор 
Коваль, Павло Червінський, Олександр 
Москальонов, Галина Баліцька, Максим 
Грицьків, Ірина Павлінська, Віталій При-
ємський, Назар Бабин, ансамбль «Пере-
весло», гурт «Периферія», ВІА «Мелома-
ни», «Железняки», «Стожари» – усі вони 
викладалися на повну, щоб зібрати кошти 

на потреби військовослужбовців з Чорт-
кова та Чортківського району. Музикант, 
приватний підприємець Ігор Железняк на 
благодійній основі надав звукопідсилю-
вальну апаратуру, за що йому та усім, хто 
долучився до організації доброї справи, 
дякує пані Овод. На жаль, грошей зібра-
ли небагато: всього 3,5 тисячі грн. Спо-
діваємося, наступного разу наш щедрий 
український народ активніше підтримає 
коштами таку благородну акцію.

Оксана СВИСТУн
Фото Ореста ЛИжеЧкИ

Ми з вами
«Організовуючи цей благодійний 

концерт, ми хотіли підтримати наших 
військових, котрі зараз перебувають на 
сході країни і беруть участь у воєнних 

діях. Працівники культурної галузі 
нашого району теж представлені в аТО: 
добровольцем пішов Богдан Вергун, на 
передовій знаходяться Віталій Ситник, 

ігор Ганусяк. Хочемо, щоб усі наші воїни-
чортківчани знали, – ми з ними душею, 

серцем, помислами», – схвильовано 
пояснювала мету зорганізованого дійства 

директор будинку культури 
ім. к.рубчакової Осипа Овод.


