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Виходить з 1939 року

Панахида

Народний Рух України

Чортківська районна організація 
Народного Руху України (Яблонь Т.В.)
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Голосуйте «за»:   до обласної ради

Тернопільська крайова організація 
Народного Руху України (Вихрущ А.В.)

до районної ради

на Чортківщині іде на вибори і просить підтримки земляків
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Не бійся! Не зраджуй! Не мовчи!

У суботу, 17 жовтня, 
о 16-й год. 

в залі єпархіального 
управління Бучацької 

Єпархії УГКЦ відбудеться 
конференція

«Митрополит Андрей 
Шептицький і розбудова 

України».

ЛАСКАВО 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ.

Оргкомітет

18 жовтня р. Б. у Семаківцях відбудеться урочиста подія – Архиєрейське 
Богослужіння за участю Владики Павла з нагоди оновлення храму 
Пресвятої Трійці.

ЗАПРОШУЄМО ГОСТЕЙ ТА ВИХІДЦІВ ІЗ СЕЛА.
Поч. о 12-й год.

У неділю, 18 жовтня, у РКБК ім. К.Рубчакової відбудеться зустріч 
з кандидатом на посаду Чортківського міського голови Оксаною 
Тимофіївною ЧАЙЧУК.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ ВСІ НЕБАЙДУЖІ ЖИТЕЛІ МІСТА.
Поч. о 15-й год.

Заступник голови райради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

Голова райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

У неділю – День працівників харчової промисловості

До низки вітань харчовикам у переддень свята долучаємо побажання, аби 
удача, професійні успіхи на ниві впровадження харчових технологій сприяли 
в забезпеченні життєвих потреб земляків та економічного поступу України. 
Отримуйте від цього не лише матеріальне, а й моральне задоволення. Міц-
ного вам здоров`я, миру й достатку, всіх земних благ.

За Україну, за її волю, 
за честь і славу, за народ!

Читайте репортаж у наступному номері
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Рубрика

Передвиборна агітація

Передвиборна агітація

 Дорога Чортківська громадо!
Народний Рух України при підтримці народу домігся про-

голошення незалежності України. Ще тоді, коли більшість 
людей боялася говорити правду, Рух підняв синьо-жовті пра-
пори, відкрито виступив проти комуністичної партії, яка ни-
щила нашу історію, закривала українські церкви, організував 
Ланцюг Злуки, відновлення могил Січових Стрільців, борців 
за волю України. Було знесено ряд пам`ятників Леніну.

Завдяки Народному Руху України легалізовано в Украї-
ні українську автокефальну та українську греко-католицьку 
церкви. Під тиском НРУ Президент України Л.Кучма був зму-
шений провести розпаювання землі: селяни отримали зе-
мельні паї. Боячись Руху, влада вбила В.Чорновола, безвісті 
пропав заступник Чорновола М.Бойчишин.

До сьогодні не покарано винних за вбивство людей на Май-
дані, за великі людські втрати під Іловайськом, Дебальцевим. 
Практично при владі залишились колишні та теперішні при-
стосуванці.

Виходячи з цього, НРУ пропагує:
– очистити владу від людей Януковича та «новітніх» те-

перішніх корупціонерів;
– заміну кадрів проводити відкрито, на конкурсній основі, 

скоротивши вдвічі кількість чиновників у державних струк-
турах;

– привести до влади чесних людей, особливо молодь.
Ми проти механічного об`єднання сільських рад – ми за 

системні зміни в країні. Ми за припинення війни на Донбасі та 
за створення добре оснащеної і навченої армії.

У команді Народного Руху України – освітяни, воїни АТО, 
волонтери, медики, безробітні; працівники культури, сіль-
ського господарства; робочі, підприємці…

Ми прагнемо змінити на краще наше життя, наш район і  
наше місто. З нами Бог і Україна!

Тетяна ЯБЛОНЬ, 
перший номер виборчого списку до Чортківської 

районної ради від Чортківської районної організації 
Народного Руху України,

кандидат у депутати до Тернопільської обласної ради 
по виборчому округу № 58 м. Чорткова

Народний Рух України 
та чому ми пропонуємо 

голосувати за нього

Шановні чортківчани!
Проаналізувавши громадську думку 

жителів нашого міста з приводу  ро-
зуміння значення результатів вибо-
рів до місцевих рад, які відбудуться                 
25 жовтня 2015 року; рівня довіри міс-
цевим організаціям політичних партій 
та їх окремим активістам; можливих 
претендентів, які прагнуть очолити 
Чортківську міську раду, а також зва-
жаючи на численні звернення людей, 
я прийняв рішення запропонувати вам 
підтримати мою кандидатуру на поса-
ду Чортківського міського голови. 

Йду на вибори шляхом САМОВИ-
СУВАННЯ.

Впевнений, що міський голова не 
повинен залежати від політичної пар-
тії чи окремих груп, які у більшості ви-
падків відстоюють свої вузькопартійні 
або комерційні інтереси, а співпрацю-
вати з усіма, налагоджувати конструк-
тивний діалог заради повсякденних 
благ громадян – жителів міста.

Усвідомлюю та визнаю, що під час 
мого перебування на посаді Чорт-
ківського міського голови (2006-2010 
роки) мені не вдалося повністю зро-
бити для міста те, що було запланова-
не. Допускалися помилки та негативні 
прояви, не було достатнього спілку-
вання та доступу до мене людей. Але, 
як мовиться у народі: «Не помиляєть-
ся той, хто нічого не робить». Водно-
час, багато чортківчан пам’ятають і 

про добрі вчинки, за що я щиро вдяч-
ний. 

Після 2010 року я не сидів удома. 
За цей період я наполегливо удоско-
налював свій набутий досвід та осво-
ював нові знання. Постійно цікавився 
життям і справами у Чорткові.

Працюючи в управлінні житлово-
комунального господарства Терно-
пільської обласної державної ад-
міністрації, а пізніше у Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни, я займався формуванням перелі-
ків об’єктів, на які виділялися кошти з 
державного бюджету; розробленням 
та опрацюванням проектів норматив-
но-правових актів з питань надання 
державної підтримки для соціально-
економічного розвитку областей Укра-
їни та їх окремих адміністративно-те-
риторіальних одиниць; проведенням 
аналізу ефективності та цільового 
використання коштів державного бю-
джету, у тому числі субвенцій з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам 
на виконання інвестиційних програм 
(проектів) і коштів державного фонду 
регіонального розвитку. 

На даний період координую роботу 
з дотримання вимог антикорупційного 
законодавства державними службов-
цями Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України та посадови-
ми особами підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери 

управління Міністерства.
Переконаний, що мій досвід, зна-

ння та здібності можуть бути дуже ко-
рисними у вирішенні складних питань 
життєдіяльності Чорткова.

Запрошую вас, шановні чортківча-
ни, до тісної співпраці під час виборчої 
кампанії. Разом ми зможемо вирішити 
проблеми кожного мешканця та гро-
мади в цілому.

     
З повагою – 

ваш Ігор БИЛИЦЯ

Для підготовки своєї передвиборної програми кандидата 
на посаду Чортківського міського голови я вважав за по-
трібне зробити аналіз окремих питань фінансово-госпо-
дарської та управлінської діяльності Чортківської міської 
ради, комунальних підприємств, закладів освіти, культури і 
спорту, що належать до сфери управління зазначеної ради 
та фінансуються з міського бюджету.

Результати аналізу виявилися не зовсім втішними. Май-
же в цілому фінансово-господарському комплексі Чортків-
ської міської ради є низка проблемних питань. Зокрема, і 
це найсерйозніша прогалина, велика кредиторська забор-
гованість Чортківського водоканалу, яка на даний період 
складає більше 4-х мільйонів гривень. Наступне, це нарі-
кання мешканців багатоквартирних будинків на якість жит-
лово-комунальних послуг. Існують проблеми недофінан-
сування та організації харчування в усіх закладах освіти. 
Є скарги щодо забезпечення матеріальною допомогою на 
оздоровлення  технічних працівників дошкільних навчаль-
них закладів. Відсутня у міській раді соціальна цільова 
програма реальної та ефективної підтримки учасників АТО 
і їх сімей. Не вирішуються екологічні проблеми, зокрема 
реконструкція очисних споруд, внаслідок чого забрудню-
ється річка Серет та інше.

Що, на мій погляд, необхідно робити в першу 
чергу?

Одним із найголовніших обов’язків для себе вважаю 
турботу про соціально незахищених мешканців міста Чорт-
кова – ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ, які живуть, працюють, чесно ви-
конують свій громадянський обов’язок за різних періодів 
суспільного розвитку, а тепер залишилися наодинці зі сво-
їми життєвими проблемами;  військовослужбовців, які бра-
ли і беруть участь у воєнному конфлікті на сході України, зі 
зброєю в руках, ризикуючи здоров’ям та життям, захища-
ють країну від російських агресорів та бандитських форму-
вань. Саме вони, наші герої, забезпечують нам мир і спокій, 
не пускають ворогів углиб держави. Тому розроблення та 
реалізація міської програми соціальної підтримки учасни-
ків бойових дій та їх сімей стоїть для мене на першому пла-
ні у випадку обрання Чортківським міським головою.

Фінансова стабільність Чортківського водоканалу! Під 
час минулої каденції ми докладали багато зусиль щоби 
профілююче підприємство, яке забезпечує чортківчан  жит-
тєво необхідним продуктом – водою – не тільки позбулося 
заборгованостей, а й отримало прибутки. За п’ять років во-
доканал накопичив стільки боргів, що дійшло до суттєвих 
прикрощів – у гарячу літню пору жителям міста виключили 
водопостачання. Це, м’яко кажучи, є проявом безвідпо-
відальності як керівництва водоканалу, так і міської ради 

в тому числі. Щоби убезпечити жителів Чорткова від по-
дальших казусів з водою треба провести низку заходів для 
стабілізації роботи водоканалу, хоч вивести підприємство 
з кризи буде дуже нелегко.

Реконструкція систем водопостачання, водовідве-
дення та очисних споруд також є найболючішим питанням 
для міського голови. Тільки на очисні споруди потрібно що-
найменше 20 мільйонів гривень капіталовкладень. Дуже 
дорогий і трудомісткий процес заміни водопровідних сис-
тем, фільтрації води тощо. Вишукати кошти на ці потреби 
у місцевому бюджеті майже не можливо. Фінансування 
реконструкції систем водопостачання, водовідведення та 
очисних споруд потрібно вирішувати за рахунок коштів суб-
венцій з державного бюджету місцевим бюджетам для со-
ціально-економічного розвитку або за рахунок бюджетної 
програми «Державний фонд регіонального розвитку».

Знаю, що мешканці багатоквартирних будинків часто 
скаржаться на роботу комунальних служб, зокрема КП 
«Чортків Дім». Мовляв, ті регулярно збирають чималі вне-
ски, а результату від них не видно. Моє завдання, як місь-
кого голови, полягатиме у спрямуванні роботи комунальни-
ків на якісно новий рівень. Їхніми силами надаватиметься 
комплекс послуг, якими чортківчани будуть задоволені. 

Вищезазначене – далеко не повний перелік діяль-
ності міського голови, особливо в Чорткові – міста облас-
ного значення. В апараті міської ради суттєво збільшилася 
кількість держслужбовців. Вимагатиму від них терпели-
вості й толерантності у ставленні до відвідувачів. Будь-де 
має панувати порядок і сувора виконавча дисципліна. Клю-
човим у моїй роботі буде турбота про людей, зайнятих у 
комунальних службах, дошкільних навчальних закладах, 
міській освіті, культурі, а також підприємців на комуналь-
ному ринку. Кожний працівник має отримувати достойну 
винагороду за працю та бути соціально захищеним. Благо-
устрій, ремонт доріг, освітлення вулиць, облаштування зон 
відпочинку та безліч інших питань також у планах реаліза-
ції. Старатимуся запровадити конструктивну роботу та вза-
єморозуміння з майбутніми депутатами міської ради, від 
яких залежить прийняття важливих рішень. Приділятиму 
увагу нашому молодому поколінню, людям похилого віку, 
малозабезпеченим верствам населення. Готовий прийня-
ти, вислухати та по мірі можливості допомогти кожному, 
хто звернеться з будь-яким проханням.

Моє правило: СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ, 
ЛЮДЯНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. 

Мій контактний телефон: (097) 56 415 53.

Чому я балотуюся на посаду 
Чортківського міського голови?

ПРОГРАМА
кандидата на посаду Чортківського 

міського голови БИЛИЦІ Ігоря Михайловича

У неділю, 18 жовтня, о 17-й год. в районному будинку куль-
тури ім. К.Рубчакової народний депутат України Олег Барна 
проведе зустріч із жителями району, своїми виборцями.

Питання зустрічі: 1. Звіт про депутатську діяльність. 2. 
Тарифи та організація допомоги людям. 3. Земельні питання. 
4. Ситуація на сході країни. 5. Суспільно-політична ситуація в 
країні. 6. Розвиток регіону.

Від щирого серця вітаю зі знаменними святами – Покрови Пре-
святої Богородиці, українського козацтва, річницею створення 
УПА і Днем захисника Вітчизни – всіх громадян України, і особли-
во побратимів по зброї, всіх українських воїнів – гідних нащадків 
великих прадідів, у чиїх жилах тече козацька кров і живе дух на-
ших героїчних попередників!

Ці дати символізують зв’язок поколінь, давню історичну тради-
цію, а тому особливо шануються українцями. Пресвята Богоро-
диця вважалася покровителькою і заступницею славного війська 
козацького та всього українського люду.

У цей день, 73 роки тому, створилася УПА, наша народна ар-
мія, яка  стала символом незламної боротьби нашої нації проти 
кривавого фашизму й озвірілого сталінізму.

Тому цей день по праву став Днем захисника Вітчизни, який 
поєднує наших героїчних предків усіх поколінь, котрі в найстраш-
ніші часи ворожої загрози ставали в бій на захист рідної землі 
та українського народу, з теперішніми воїнами-захисниками, які 
боронять Україну від московсько-азіатської орди.

І сьогодні я, моя родина й увесь український народ звертає-
мось до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, 
про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Ми молимося, щоби 
Пресвята Богородиця Своїм Покровом і Божою ласкою огорнула 
й оберегла наших воїнів-захисників і всю Україну! Ми переможе-
мо, бо нам допомагають з небес наші Ангели-охоронці, котрі по-
жертвували життям за країну і народ! Ми переможемо, бо за нами 
Правда, бо з нами Бог і Україна!

Слава Воїнам-захисникам! Слава Нації! Слава Україні!
З повагою – народний депутат Олег БАРНА

Вітання
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Передвиборна агітація

ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів у депутати Чортківської районної 

ради від Чортківської районної організації ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

СТАШКІВ Михайло Федорович, 1961 р. 
н., освіта вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», голова ад-
міністрації, Чортківська районна державна 
адміністрація, проживає у с. Звиняч – перший 
кандидат; 

АНДРУХІВ Тетяна Петрівна, 1974 р. н., 
освіта вища, безпартійна, заступник головно-
го лікаря з медсестринства, Чортківська цен-
тральна комунальна районна лікарня, прожи-
ває у с. Біла – округ № 3 (с. Біла); 

БЕРЕЗЮК Орест Іванович, 1950 р. н., 
освіта вища, безпартійний, головний лікар, 
Улашківська лікарська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини, проживає в с. 
Улашківці – округ № 31 (с. Улашківці);

БОБКО Ігор Володимирович,  1962 р. н., 
освіта вища, безпартійний, фізична особа-під-
приємець, проживає у с. Ридодуби – округ № 
4 (села Білобожниця, Калинівщина, Ридо-
дуби, Білий Потік, Ромашівка, Семаківці);

БОЙЧУК Наталія Михайлівна, 1956 р. н., 
освіта вища, безпартійна, головний бухгал-
тер, приватне аграрне підприємство «До-
віра», проживає у с. Долина – округ № 5 (с. 
Босири);

ВЕРГУН Богдан Михайлович,  1957 р. н., 
освіта вища, безпартійний, директор, будинок 
культури с. Пробіжна, проживає у с. Пробіжна 
– округ № 23 (с. Пробіжна);

ВЕРЕТИК Іван Йосипович, 1947 р. н., осві-
та вища, безпартійний, головний лікар, Чорт-
ківська комунальна районна стоматологічна 
поліклініка, проживає у м. Чортків – округ № 8 
(с. Заболотівка);

ВІВАТ Іван Осипович, 1956 р. н., освіта 
вища, безпартійний, заступник голови, Чорт-
ківська районна державна адміністрація, про-

живає у с. Малі Чорнокінці –  округ № 13 (села 
Колиндяни, Великі Чорнокінці, Давидківці, 
Малі Чорнокінці, Тарнавка, Чорнокінецька 
Воля);

ВОЙЦИШИН Іван Адольфович, 1952 р. н., 
освіта вища, безпартійний, директор, приват-
не аграрне підприємство «Довіра», проживає 
у селищі Нагірянка – округ № 29 (села Стара 
Ягільниця, Черкавщина);

ГАШОК Богдан Євгенович, 1965 р. н., осві-
та професійно-технічна, безпартійний, опе-
ратор газових котлів, Тернопільтеплокомуне-
нерго, проживає у с. Залісся – округ № 10 (с. 
Залісся);

ГЕРЧАК Ігор Леонович, 1954 р. н., освіта 
професійно-технічна, безпартійний, пенсіо-
нер, проживає у с. Шманьківчики – округ № 
34 (с. Шманьківчики);

ГОЛОДУН Андрій Антонович, 1983 р. н., 
освіта вища, безпартійний, керуючий відді-
ленням, ПАТ КБ «Приватбанк», Чортківське 
віділення, проживає у м. Чортків – округ № 20 
(села Палашівка. Криволука);

ГРАДОВИЙ Василь Гнатович, 1951 р. н., 
освіта вища, безпартійний, директор, Чортків-
ська дитячо-юнацька спортивна школа, про-
живає у м. Чортків – округ № 24 (с. Росохач);

ЗАБОЛОТНИЙ Іван Ярославович, 1964 
р. н., освіта вища, безпартійний, начальник 
управління, управління агропромислового роз-
витку Чортківської райдержадміністрації, про-
живає у м. Чортків – округ № 22 (с. Полівці);

КОЦЮК Іванна Володимирівна, 1980 р. н., 
освіта професійно-технічна, безпартійна, мо-
лодша медсестра, Джуринська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини, про-
живає у с. Джурин – округ № 7 (села Джурин, 
Джуринська Слобідка);

КРАСОВСЬКИЙ Ігор Євгенович, 1974 р. н., 
освіта вища, безпартійний, лікар-стоматолог, 
Нагірянська лікарська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини, проживає у с. 
Ягільниця – округ № 36 (с. Ягільниця);

ЛАСКІВСЬКИЙ Степан Миколайович, 
1972 р. н., освіта вища, безпартійний, слю-
сар з експлуатації газового обладнання, ВАТ 
«Чортківгаз», проживає у с. Звиняч – округ № 
11 (села Звиняч, Скомороше);

ЛЯХОЦЬКИЙ Іван Адольфович, 1957 р. 
н., освіта професійно-технічна, безпартійний, 
тимчасово не працює, проживає у с. Милівці – 
округ № 17 (с. Милівці);

МАЛЕНЬКИЙ Олександр Віталійович, 
1981 р. н., освіта вища, безпартійний, гене-
ральний директор, приватне аграрне підпри-
ємство «Січ», проживає у м. Славута – округ 
№ 1 (с. Базар);

ПАВЛИК Наталія Павлівна, 1978 р. н., 
освіта професійно-технічна, безпартійна, за-
відуюча, фельдшерсько-акушерський пункт с. 
Зелена, проживає у с. Коцюбинчики –  округ 
№ 15 (села Коцюбинчики, Зелена);

ПАПІНКО Роман Євстахович, 1966 р. н., 
освіта загальна середня, безпартійний, тим-
часово не працює, проживає у с. Швайківці – 
округ № 32 (с. Швайківці);

ПИЮН Микола Іванович, 1964 р. н., освіта 
вища, безпартійний, лікар ультразвукової діа-
гностики, Чортківська центральна комуналь-
на районна лікарня, проживає у м. Чортків – 
округ № 21 (с. Пастуше);

САВАРИН Володимир Зенонович, 1949 р. 
н., освіта вища, безпартійний, пенсіонер, про-
живає у смт Заводське – округ № 9 (смт За-
водське, с. Угринь);

ЦЕПЕНДА Мирослав Антонович, 1956 р. 

н., освіта вища, безпартійний, завідуючий полі-
клінічним відділенням, Чортківська центральна 
комунальна районна лікарня, проживає у  м. 
Чортків – округ № 16 (села Кривеньке, Василь-
ків);

ЧАЙКА Петро Михайлович, 1966 р. н., 
освіта вища, безпартійний, директор, Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Серет-
інвест», проживає у с. Скородинці  – округ № 
26 (с. Скородинці);

ЧАЙЧУК Віталій Іванович, 1964 р. н., осві-
та вища, безпартійний, лікар-хірург, Чортків-
ська центральна комунальна районна лікар-
ня, проживає у м. Чортків – округ № 25 (села 
Свидова, Антонів);

ЧОРТКІВСЬКИЙ Роман Володимирович, 
1953 р. н., освіта вища, безпартійний, голо-
вний лікар, Чортківська центральна кому-
нальна районна лікарня, проживає у м. Чорт-
ків  – округ № 19 (селище Нагірянка);

ШАГА Світлана Михайлівна, 1955 р. н., 
освіта вища, безпартійна, заступник головно-
го лікаря, Чортківська центральна комуналь-
на районна лікарня, проживає у м. Чортків – 
округ № 18 (с. Мухавка);

ШЕВЧУК Олег Михайлович, 1962 р. н., 
освіта вища, безпартійний, лісничий, Улашків-
ське лісництво, проживає у селищі Нагірянка 
– округ № 28 (с. Сосулівка);

ШКАБАР Євген Михайлович, 1963 р. н., 
освіта професійно-технічна, безпартійний, 
директор, приватне аграрне підприємство 
«Паросток», проживає у с. Шманьківці – округ 
№ 33 (с. Шманьківчики).

Голосуйте за № 3 
у виборчому бюлетені 

до Чортківської районної ради!

Передвиборна агітація

Вибір є – Українська Галицька партія

Декілька років тому, перебуваючи тут, у нас, на Чортківщині, 
блаженніший Любомир Гузар дав таку пораду: «Якщо хочеш при-
служитися Україні – то стань політиком, але добрим політиком». 
Що мав на увазі моральний авторитет нації? Він хотів донести 
усім нам, що ті самі закони моралі, за якими живе суспільство, 
мають діяти і у сфері політики. Лише тоді досягнемо результату, 
якого очікує більшість українців, – життя у розвинутій Україні з 
проєвропейськими цінностями.  Але те, що ми спостерігали на 
політичному олімпі, лише розчаровувало й зневірювало. Тому за 
розв’язання цього «гордієвого вузла» взялися галичани. Адже 
саме Галичині, як свідчить історія, належить столітній досвід 
безперервної розбудови громадянського суспільства – жертов-
ної праці кількох поколінь для розвитку громадських, освітніх, 
кооперативних, спортивних та інших організацій. Галичани за-
вжди вбачали свою місію у розбудові держави. Тому зараз, коли 
стоїмо на шляху повернення до Європи, ми вирішили викорис-
тати цей безцінний досвід наших предків-галичан у розбудові 
рідної хати, розвинути його в нових умовах та поділитися ним зі 
всіма українцями: у Галичині створили Українську Галицьку пар-
тію – партію, у пріоритеті якої – вічні Божі цінності. 

 «Змінюємо країну – починаємо з Галичини!» – таким є осно-
вне гасло УГП. Своє політичне кредо ініціативна група УГП 
оприлюднила у квітні 2013 року в «Маніфесті Української Га-
лицької партії».

Ось три основні тезиси цього маніфесту:
1. Це платформа для молодих і вільних людей, які хочуть тво-

рити нову Україну і почнуть це робити зі свого дому, з Галичини. 
УГП – це нова українська крайова партія, яка свою роботу будує 
на розумінні, що боротися потрібно не з наслідками, а з при-
чинами проблем, яких достатньо є і на місцевому рівні. Саме 
тому наша політика зосереджується на розвитку громад, а не 
на здобутті влади у Києві. Наша мета – захист інтересів та мак-
симальний розвиток Галичини.

2. Ми сповідуємо християнські і європейські цінності, які не 
виключають когось, а навпаки об’єднують людей з різними 
поглядами, але однаковими цілями. Ми є носіями української 
національної ідеї і прагнемо, щоби ці ідеї ставали реальністю. 
Також розуміємо, що не зможемо змінити Україну не змінивши 
себе. Ми готові свій позитивний досвід передавати іншим регіо-
нам України, після впровадження його на місцевому рівні.

3. Корупція є однією з основних загроз державності України. 
Ми пропонуємо боротись з корупцією не лише у верхах, а й зни-
зу, починаючи від найменших громад. Ми будемо контролюва-
ти кожну громадську гривню, забезпечувати притік інвестицій, 
створення нових робочих місць і використання усіх ресурсів на 

благо громад, а не окремих сімей чи бізнес-груп. Боротьба з 
корупцією має бути системною і всеохоплюючою. Ми хочемо 
змінити систему управління в усіх галузях, щоб вона перестала 
спонукати людей до корупційних діянь.

УГП – партія, створена не під лідера чи олігарха, вона 
створюється знизу, людьми з незаплямованою репутаці-
єю. Це мультилідерська партія, керівник якої обирається 
на обмежений термін і презентує політику усієї партії, а не 
окремої ї ї групи. УГП фінансується за рахунок добровільних 
внесків людей, яким симпатизує наша політика, внесків чле-
нів партії та за рахунок інших джерел відповідно до Законів 
України. Уникаємо фінансової залежності від одного джерела 
фінансування. 

Головою політради Української Галицької партії є Ігор Мель-
ник, український журналіст, письменник, краєзнавець, гро-
мадський діяч, редактор часопису «Галицька брама», засно-
вник «Товариства української мови ім. Т.Шевченка». 

На Тернопіллі очолює обласну організацію Української Га-
лицької партії наш земляк, уродженець села Косів, зараз – ді-
ючий депутат Чортківської районної ради Ігор Велиган. Він 
– співзасновник Самооборони Майдану Тернопільщини. 

Головою Чортківської районної організації УГП є журналіст 
Оксана Свистун, а міської – молодий, активний чортківчанин 
Орест Помозибіда. 

Наші кандидати 
до Тернопільської обласної ради:

– Ярослав ФІЛІНЧУК  – завідуючий кардіологічним відділом 
ЦКРЛ;

– Оксана СВИСТУН – журналіст, заступник редактора район-
ної газети «Голос народу»;

– Любомир ХРУСТАВКА – заступник голови Чортківської ра-
йонної ради;

– Володимир ВОЗЬНИЙ – в. о. директора Чортківського на-
вчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу;

– Артур ШИМКІВ – директор Центру надання адміністратив-
них послуг населенню м. Чорткова. 

Наш номер у виборчому бюлетені 
до обласної ради –  9.

 Наші кандидати 
до Чортківської районної ради:

Першим номером у списку до Чортківської районної ради є 
Любомир ХРУСТАВКА. 

Кандидати у виборчих округах:

с. Біла – Петро СВИРИДА;
Білобожницька територіальна громада – Ігор БУРДЯК;
с. Горішня Вигнанка – Любомира ЗАГРАЙ;
Заводська територіальна громада – Микола ФЕРЕНЦ;
с. Звиняч – Руслан ТАНТАЛА;
Колиндянська територіальна громада – Катерина ШИМКІВ;
с. Косів – Олег БОДЯК;
с. Нагірянка – Володимир МАТВІЇВ;
с. Свидова – Галина ДАВИДОВСЬКА;
с. Товстеньке – Ярослав ФІЛІНЧУК;
с. Улашківці – Євген КОЛІВОШКО;
с. Швайківці – Ольга МУДРА;
с. Шманьківчики – Ольга МІЛЬКО;
с. Шульганівка – Анатолій ШУМКА;
с. Ягільниця – Оксана СВИСТУН.

Наш номер у виборчому бюлетені 
до районної ради – 7.

Наші кандидати 
до Чортківської міської ради:

 Першим номером у списку до Чортківської міської ради є 
Ярослав ФІЛІНЧУК.

 Кандидати у виборчих округах:
№ 1 – Оксана СВИСТУН;
№ 2 – Анатолій ШУМКА;
№ 8 – Сергій ЛОХМАТОВ;
№ 10 – Володимир ВОЗЬНИЙ;
№ 12 – Юрій МАЙДАНИК;
№ 13 – Надія КУЛЬЧИЦЬКА;
№ 14 – Тетяна ГУМЕНЮК;
№ 17 –  Любомир ХРУСТАВКА;
№ 19 – Юрій КОВАЛЬ;
№ 22 – Артур ШИМКІВ;
№ 23 – Володимир ШИМКІВ;
№ 24 – Орест ПОМОЗИБІДА;
№ 31 – Ігор КОЗАК;
№ 32 – Володимир ПЕТРОВ.

 Наш номер у виборчому бюлетені 
до міської ради – 6.

Якщо ви переможець за духом – голосуйте за Українську Га-
лицьку партію та долучайтесь до нашої команди! Наша сила – в 
нас самих! Будуємо Україну – починаємо з Галичини! Будемо 
вдячні за кожний Ваш голос!

Богдан ЯРЕМКО

Розчарування, апатія, втома від політичного бруду, який спостерігаємо останнім часом, – усе це призвело до того, що більшість скептиків заговорили 
про «вибори без вибору», що мають відбутися 25 жовтня. Але ті, котрі не зневірились, не опустили руки, вирішили кардинально змінити ситуацію, взяти ініціативу 

в свої руки – об’єднались в команду Української Галицької партії – нової політичної сили, створеної для реальних справ тими, хто ті справи робить уже сьогодні. 
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Із зали засідань районної ради

З одного боку, всі ми в боргу перед попере-
дніми поколіннями українців та нашими сучас-
никами, які виборювали і далі виборюють для 
нас вільну Україну, з іншого боку, на нас покла-
дено обов’язок зберегти і примножити славу і 
добробут країни для прийдешніх поколінь. Від-
чуваючи таку подвійну відповідальність перед 
громадою, вважаю, що посада Чортківського 
міського голови є не самоціллю, а засобом по-
вернути борг нашим предкам та забезпечити 
добробут і гідне майбутнє наступним поколін-
ням чортківчан. 

Ми не настільки бідні, щоб жити в тих руїнах, 
які нас оточують, і не настільки багаті, щоб до-
зволяти чиновникам і посадовцям красти в 
таких астрономічних масштабах, як це відбу-
вається зараз. Наші будинки занедбані, за гли-
биною ям можна виміряти строк перебування 
мера на посаді, а наші діти та внуки харчуються 
в школах печивом чи булочками. Все це не є 
якимись складними чи, тим більше, невирішу-
ваними проблемами, а наслідком корупції тих, 
хто обраний робити наше життя комфортнішим.

Платимо немалі гроші за надання житлово-
комунальних послуг, які досить часто не нада-
ються, а якщо й надаються, то жахливої якос-
ті. В той же час у комунальних підприємствах 
начальників більше ніж робітників, а грошей 
навіть для точкового ремонту покрівлі будинку 
чи каналізації вічно немає. Тому планую мак-
симально скоротити кількість керівників і зосе-
редитись на тому, що й має робити комунальна 
установа, – надавати якісні послуги мешканцям 
нашого міста.

У Чорткові є достатньо води і з р. Серет, і з 
джерел, які протікають через місто, і з артезі-
анських свердловин, але ми досі не забезпече-

ні якісною та навіть постійною питною водою, 
часто жителі міста цілими днями залишаються 
без води чи через поломки застарілої системи 
водопостачання, яка не бачила нормального 
ремонту ще з радянських часів, чи й через ба-
нальну несплату водоканалом боргу за елек-
троенергію. І це при тому, що більшість містян, 
зі своїх мізерних доходів, чесно і систематично 
сплачує за воду. Нескладно здогадатись, куди 
діваються ці гроші. Лише через повну відкри-
тість для краян інформації про використання 
коштів комунальними підприємствами та уста-
новами ми зможемо знайти ті кошти, які всі ми 
платимо, але вони кудись діваються. Впевне-
ний, що, припинивши розкрадання людських 
грошей, ми зможемо не тільки налагодити нор-
мальне водопостачання домівок та відремон-
тувати інфраструктуру, а й здешевити вартість 
водопостачання для населення.

Для мене принципово припинити практику 
«ямкового ремонту» доріг, який є тільки спосо-
бом розкрадання грошей, а асфальт сходить 
разом із першим снігом. Кошти громади мають 
використовуватися раціонально, тому я пропо-
ную проводити поетапний капітальний ремонт 
чортківських доріг, починаючи з центральних 
вулиць із найбільш жвавим рухом транспорту, 
і таким чином відремонтувати всі дороги міста 
включно із прибудинковими заїздами.

Одним з першочергових завдань на посаді 
міського голови вважаю відновлення харчуван-
ня дітей в школах та здешевлення постачання 
вартості продуктів харчування для шкіл та дитя-
чих садків, закупівлі продуктів від виробників, а 
не від посередників, які створюють надмірну на-
цінку продуктів, що унеможливлює організацію 
якісного харчування дітей. Адже діти є нашим 

майбутнім, тому ми не маємо жодного мораль-
ного права економити чи, тим більше, нажива-
тися на їхньому здоров’ї.

Для наведення порядку в парку, скверах, на 
спортивних майданчиках не треба якихось не-
ймовірних грошей, для того потрібно лише ба-
жання городян і господаря – міського голови, 
тож одним зі своїх завдань визначаю віднов-
лення порядку в місцях відпочинку чортківчан 
та гостей міста, які зараз не мають жодної аль-
тернативи барам та іншим забігайлівкам.

Окремо варто звернути увагу на якість обслу-
говування людей в міській раді та комунальних 
установах. Для того, щоб чиновник вчасно при-
ходив на роботу, ввічливо та швидко обслугову-
вав людей, не потрібно додаткових коштів, але 
треба відповідального керівника, який налаго-
дить нормальний робочий процес. Оскільки я 
маю багаторічний досвід управління персона-
лом, дисципліну і порядок у міській раді вам 
гарантую.

Крім того, впевнений, що в комунальних 
структурах мають працювати не за знайомства 
чи за гроші, а завдяки розуму та вмінням, тому 
вважаю одним зі своїх пріоритетів призначення 
усіх без винятку чиновників на відкритому кон-
курсі з участю в його проведенні та визначенні 
переможців представників громади. 

Зобов’язуюсь зробити все від мене залежне 
для того, щоб пенсіонери, інваліди, учасники 
АТО мали належний рівень соціального захис-
ту, доступ до розподілу путівок на лікування та 
встановлене державою соціальне забезпечен-
ня.

Сучасний світ важко уявити без вільного до-
ступу до Інтернету, тому планую в найкоротші 
строки встановити точки вільного доступу wi-fi 

на центральній площі міста, залізничному і ав-
тобусному вокзалах та в інших найбільш люд-
них місцях Чорткова.

Щоб розуміти, куди ми йдемо – треба завжди 
пам’ятати, хто ми є і звідки ми вийшли, тому над-
важливою є історія нашого краю. Залишилось 
трохи більше трьох років до сотої річниці однієї 
з найбільш героїчних і водночас драматичних 
сторінок історії України, яка творилася на тере-
нах нашого міста і району, – Чортківської офен-
зиви, столітню річницю якої будемо відзначати у 
2019 році. Ми зобов’язані гідно підготуватися до 
днів вшанування світлої пам’яті вояків УГА, які, 
не зважаючи на переважаюче в рази число во-
рога, на мінімум зброї і боєприпасів, билися і ги-
нули за нашу свободу та творили славу нашого 
народу. Тому матиму за честь зробити все, щоб 
слава наших предків не була забута, а місто до-
стойно вшанувало своїх героїв минулих днів.

Нам потрібно не чекати, що влада зверху зро-
бить все за нас, тому що якого б ми не обрали 
главу держави, порядку не буде доти, доки ми 
не почнемо змінювати систему на місці, з най-
меншого села та містечка, не почнемо міняти 
себе. Тоді ми зможемо говорити про покращен-
ня нашого життя та добробуту і тільки тоді ми 
навчимо владу дослухатися до наших потреб і 
проблем, і тільки так ми зможемо створити міц-
ну основу Української держави і показати, що ми 
може мінятися і змінювати.

Ми можемо скільки завгодно говорити, що 
Україна потребує змін, але без справ тих змін 
ніколи не буде, тому з готовністю до дій на ко-
ристь громади і з вірою в те, що наше місто має 
бути найкращим, я йду на вибори. 

З повагою – Володимир ЗАБОЛОТНИЙ

Кандидат на посаду Чортківського міського голови 
Володимир ЗАБОЛОТНИЙ: 

«ВІРЮ В ТЕ, ЩО НАШЕ МІСТО БУДЕ НАЙКРАЩИМ»

Передусім головуючий – заступник голови 
райради Любомир Хруставка, котрому довело-
ся очолювати «районний парламент» упродовж 
півтора року, привітав присутніх з наступаючи-
ми святами українського народу, що наближа-
лися, – Покрови Пресвятої Богородиці, укра-
їнського козацтва, 73-ю річницею створення 
УПА і Днем захисника України, останнє з яких 
ми святкуватимемо вперше відповідно до уста-
лених традицій, а не нав`язаної ідеології. Також 
головуючий підвів підсумки роботи ради за 
п`ятирічний період. А корисних справ було дій-
сно зроблено чимало, які годі й перерахувати. 
Активну громадянську позицію, відзначив ви-
ступаючий, проявили депутати районної ради 
під час Революції Гідності і війни на сході нашої 
країни. Двоє депутатів – Петро Криса та Сергій 

Книш – брали безпосередню участь в АТО.
Чимало подячних слів звучало у залі за 

зроблене завдяки сприянню депутатів. Зокре-
ма, депутат В.Градовий – за відремонтований 
верхній спортивний зал ДЮСШ. А його колега 
З.Баньківський – за прийняте розумне рішення 
щодо передачі приміщення колишнього військо-
вого тренажера, яке передбачалося надати ді-
тям інвалідам і яке район не міг потягнути влас-
ними силами, Бучацькій єпархії УГКЦ. Ремонтні 
роботи поступово наближаються до кінця й не-
вдовзі заклад, профіль якого буде збережено, 
відчинить свої двері.

Щодо поточної роботи, на сороковій сесії 
було затверджено районну програму проти-
дії організованій злочинності, корупції та те-
роризму на 2015-2017 роки; додаткову угоду 

між районною радою та Білобожницькою сіль-
ською радою про передачу-приймання коштів 
на співфінансування проекту регіонального 
розвитку – реконструкцію будинку культури в 
цьому селі, де вже тривають ремонтні роботи; 
внесено зміни до районного бюджету на 2015 
рік в частині видатків та доходів; реорганізова-
но Джуринськослобідківську загальноосвітню 
школу І – ІІ ст. в загальноосвітній комплекс типу 
«школа-садочок», як було свого часу успішно 
зроблено в Горішній Вигнанці; надано дозвіл 
загальноосвітнім навчальним закладам міста, 
які знаходяться у власності районної ради, на 
оренду їхніх приміщень під буфети; виділено 
частину коштів на проведення місцевих вибо-
рів та прийнято ряд рішень про затвердження 
технічної документації з нормативної грошо-
вої оцінки земельних ділянок, що надаються 
в оренду. Прозвучало також кілька пропозицій 
від депутатів щодо виділення коштів з вільного 
залишку внаслідок перевиконання районного 
бюджету на певні потреби, однак на пропози-
цію начальника райфінуправління Г.Ізвєкової 
і голови бюджетної комісії обласної ради 
О.Стадника зголосилися цього не робити, бо 

проблем у районі багато, та й треба щось зали-
шити депутатам наступної каденції. Також не 
підтримали пропозицію колишнього директора 
районного радіомовлення Р.Островського про 
тимчасове ведення ним радіопередач на гро-
мадських засадах, оскільки дане питання не 
до кінця вивчене юридично. Насамкінець ухва-
лили звернення до обласної ради про збіль-
шення кількості годин на вивчення української 
мови, яке озвучила депутат Т.Яблонь.

Підсумовуючи роботу останньої сесії і шос-
того скликання загалом, заступник голови ра-
йонної ради Л.Хруставка подякував Богові за 
те, що дав розуму і сили депутатам зробити 
багато корисних справ, побажавши щоб нова 
каденція обранців до райради продовжила усі 
добрі починання.

Завершили сесію депутати натужним ака-
пельним виконанням національного Славня 
України і після невеличкого концерту, влашто-
ваного аматорами РКБК ім. К.Рубчакової, ста-
ли до знимки на пам`ять перед адмінприміщен-
ням райради. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Сесія сорокова. Остання
Минулої п`ятниці, 9 жовтня, на останнє зібрання у своїй каденції зібралися 

депутати шостого скликання районної ради з тим, аби прийняти ряд рішень. 
У такому складі вона більше ніколи не збереться, адже лише 36 депутатів зайде 

до сесійної зали наступного скликання при попередній кількості 90. Тож і відповідна 
атмосфера панувала того дня в ході її роботи.

Передвиборна агітація
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Передвиборна агітація

«У єдності – сила народу, 
Боже, нам єдність подай!»

Ми з командою розуміємо, яка відповідальна 
і копітка робота чекає нас на шляху до перетво-
рення міста Чорткова. Проте життєвий досвід, 
досвід роботи з людьми на керівній посаді, про-
фесійні знання і навики, підтримка рідних, друзів 
та колег дозволяє повірити, що всі покладені за-
вдання будуть вирішені. 

Мені, як сільському голові Білої, разом із депу-
татським корпусом, апаратом сільської ради та 
мешканцями села, вдалося вивести село на но-
вий, близький до європейського, рівень. 

Безліч ідей по вдосконаленню сфер суспільно-
го життя міста і шляхів їхньої реалізації, підтвер-
джених реальними прикладами − ось один із моїх 
головних аргументів. Ми з командою зробимо 
все, що в наших силах, аби життя у місті стало 
комфортнішим і безпечнішим:

– вирішимо проблему освітлення вулиць міс-
та Чортків із впровадженням енергозберігаючих 
технологій; 

– впорядкуємо інфраструктуру міського парку,  
в тому числі Співочого поля;

– налагодимо ефективну роботу водоканалу 
(Чортківське ВУВКГ) з метою покращення якості 
води та розпочнемо будівництво очисних споруд; 
побудуємо сучасний полігон для збору, перероб-
ки і утилізації сміття шляхом залучення коштів 
Фонду регіонального розвитку;

– облаштуємо місця для сміттєвих контейнерів 
в усіх мікрорайонах міста;

– займемося реконструкцією центральної час-
тини міста;

– приділимо особливу увагу якісному ремонту 
доріг, підвищивши відповідальність підрядників 
за виконані роботи;

– займемося встановленням та облаштуван-
ням автобусних зупинок і вказівників із назвами 
вулиць, дорожніх знаків;

– покращимо благоустрій міських кладовищ;
– налагодимо тісну співпрацю з ОСББ міста та 

виведемо роботу жеку (КП «Чортків Дім») на якіс-
но новий рівень роботи;

– забезпечимо конкурентне середовище для 
надання якісних комунальних послуг;

– забезпечимо оновлення матеріально-техніч-
ної бази комунальних підприємств міста;

– встановимо  відеоспостереження в громад-
ських місцях міста;

– встановимо та облаштуємо громадські вби-
ральні; 

– створимо притулок для бездомних тварин;
– проведемо утеплення комунальних установ 

міста та поетапним переходом на  енергоефек-
тивні  технології  з теплопостачання;

– організуємо співпрацю із забудовниками  
житлових і комерційних об’єктів щодо питання 
їхньої дольової участі у розвитку інфраструктури 
міста відповідно до законодавства України;

– розробимо стратегічний план розвитку міста;
– забезпечимо прийняття Генерального плану 

та комплексної програми озеленення міста;    
– відкриємо доступ до інформації щодо фор-

мування дохідної та видаткової частини міського 
бюджету;

– залучимо всеукраїнські та іноземні гранти на 
впровадження  інвестиційних  проектів у місті;

– створимо «гарячу лінію» та сервісну службу 
міської ради для постійного спілкування з жите-
лями міста;

– організуємо проведення публічних громад-
ських слухань з важливих питань розвитку та 
життєдіяльності міста;

– залучимо лідерів громадської думки та моло-
ді у Громадську раду та виконавчий комітет для 
участі в управлінні містом;

– налагодимо он-лайн трансляції роботи місь-
кої ради через оновлений офіційний сайт;

– сприятимемо наданню Чортківській кому-
нальній районній лікарні статусу окружної та 
зміцненню її матеріально-технічної бази;

– забезпечимо всебічну підтримку освітньої 
галузі міста;

– сприятимемо впровадженню сучасних форм 
і методів навчання, зменшенню фінансового на-
вантаження на батьків;

– організуємо спільно з батьками якісне хар-

чування дітей в загальноосвітніх школах та до-
шкільних закладах міста;

– займемося будівництвом і реконструкцією 
дитячих майданчиків, спортивних споруд та  об-
лаштуванням місць відпочинку для матерів з ді-
тьми;

– збільшимо фінансування програм, що стосу-
ються молоді міста, добиватимемось урізнома-
нітнення форм дозвілля;

– забезпечимо повернення центрального ста-
діону в комунальну власність міста та його по-
дальший розвиток;

– сприятимемо створенню умов для розвитку 
різних видів спорту;

– дбатимемо про популяризацію занять фізич-
ною культурою та спортом шляхом відродження 
Спартакіади між колективами міста, сприятиме-
мо розвитку дитячого, студентського спорту та 
змагань ветеранів;

– організуємо створення парку Небесної сотні;
– особливу увагу приділимо питанням соціаль-

ного захисту ветеранів АТО, збільшимо надання 
адресної матеріальної допомоги малозабезпече-
ним верствам населення;

– займемося облаштуванням стадіонів по вул. 

Князя Володимира Великого та С.Бандери;                                                         
– забезпечимо тісну співпрацю з депутатами 

всіх рівнів. 
Я переконаний, що мені з командою вдасться 

повернути довіру громади до влади. Я хочу стати 
насамперед господарем для цього міста і другом 
для цих людей, а вже потім чиновником з керів-
ною посадою. Я вже давно переймаюся пробле-
мами Чорткова, вашими проблемами, і на посаді 
міського голови  зможу розпочати їх реально ви-
рішувати. 

Я йду на вибори від нової політичної партії 
«Сила людей», цінності та принципи якої спів-
падають з моїми. Дана політична сила готова 

змінювати суспільство, а ми з командою готові 
змінювати Чортків під гаслами прозорості, чес-
ності та відповідальності влади по відношенню 
до народу.

Якісні дороги, багато зон відпочинку, освітлені 
вулиці, охайний парк, привабливий центр міста 
– ось таким я бачу Чортків у найближчому май-
бутньому. Свято вірю в те, що ми спроможні від-
родити історичну, культурну, освітню, спортивну 
та промислову славу Чорткова!

З повагою – Володимир ШМАТЬКО

Передвиборна програма Володимира ШМАТЬКА 
та команди «Сила людей»

Правда і домисли про Володимира ШМАТЬКА
Особистість Володимира Шматька віддавна 

викликала немале зацікавлення у наближених 
та віддалених до нього колах. Представники 
різних політсил Чорткова та владні чиновники 
виказували особливий інтерес з самого почат-
ку політичної кар’єри наймолодшого сільського 
голови в області. Проявлялися ці намагання 
скомпрометувати ім’я пана Володимира і че-
рез необґрунтовані фактами критичні статті 
у сумнозвісних інтернет-сайтах, і через фан-
тастичні плітки про його «пригоди». Зрозумі-
ти, де закінчується правда та починається 
брехня, згодом стало непосильним завданням, 
напевно, і для самих авторів численних чуток, 
а що вже казати про непідготовлену для такої 
кількості суперечних відомостей аудиторію. 

Вектор діяльності осіб, небайдужих до долі 
вищезгаданого діяча, помітно змінив напрямок, 
коли останній вирішив балотуватися на поса-
ду міського голови. У всесвітній мережі навіть 
з’явилося ще одне «світило журналістики», яке 
не проти роздути чергову сенсацію з метою 
знищення доброго імені кожного, хто не до впо-
доби «редакційному колективу» сайту. 

А чим були спричинені ці намагання вистави-
ти його перед суспільством в поганому світ-
лі? Варіантів безліч. Можливо, перетворення 
Шматька за час керування в селі на одного з 
найсильніших конкурентів на майбутніх міс-
цевих виборах. Або ж на фоні впевненого та 
успішного керівника відбулося спотворення 
образу діючої влади, яка, крім обіцянок і дрібних 
вчинків, далі не рухається. І останній варіант 
– це все ж відкрити людям очі на істинність 
вчинків В.Шматька.

 Можна довго гадати, який із варіантів при-
ймати на віру, та чи з благородною метою ін-
форматори розповідали все нові і нові «цікаві» 
факти з життя В.Шматька. Та чи не легше 
розпитати у самого пана Володимира про іс-
тинність вищеперерахованих домислів. Отож, 
зіграємо у правду чи брехню?

– Вітаю, пане Володимире! Період Вашої 
каденції, як Білівського сільського голови, 
доходить до завершення. Попереду вибори 
міського голови Чорткова, на посаду якого 
Ви балотуєтеся. Чи варто розцінювати 
цей крок як рух по кар’єрній драбині, чи рад-
ше як бачення бути кориснішим для громади 
міста, а не села?

– Дякую за запитання! І одразу хочу вас запев-
нити, що я не є кар’єристом. Просто дуже люблю 
свою роботу та отримую велике задоволення 
від спілкування з людьми. Дякую Богу за можли-
вість працювати на посаді сільського голови та 
навчитися бути господарем. Місто Чортків є для 

мене так само рідним, як і село Біла. Тому хочу, 
щоб і Чортків нарешті почав рухатися вперед до 
позитивних змін. Я погодився балотуватися на 
посаду мера, насамперед, бо зібралася хороша 
команда. А я вважаю себе командним гравцем. 
Якщо так станеться і люди нададуть нам шанс, 
то ми з командою постараємося не підвести очі-
кування громади та зробимо все, що в наших 
силах.

– Чи існує наступник, якому Ви готові пе-
редати справи в селі?

– Посада сільського чи міського голови не 
така привілейована, як дехто вважає. Люди самі 
обирають собі керівника. І сьогодні на посаду 
сільського голови балотуються два, як на мене, 
цілком достойних кандидати.

– Що, на Вашу думку, Ви не встигли зроби-
ти за ці 5 років?

– За період каденції ми не встигли відкрити 
музей села, відремонтувати всі дороги через 
нестачу коштів в бюджеті, не змогли відкрити 
нові підприємства і запросити інвесторів, які би 
приносили податки. Хоча перші кроки в цьому 
напрямку все ж здійснили. 

– У передвиборній програмі Ви заявляєте, 
що вирішите проблему розміщення ринку 
в центрі міста. Чи готові запропонувати 
здорову альтернативу працівникам ринку, 
які після перенесення їхнього місця роботи 
бояться залишитися без джерела доходу?

– Так, я розумію важливість і першочерговість 
цієї проблеми. Але спекуляції на її вирішенні за 
два тижні до виборів – це як мінімум провокація 
і спроба збурити підприємців проти кандидата 
в мери. Ми будемо разом з командою шукати 
альтернативу місцю розташування ринку. На-
самперед через діалог. Прошу жителів міста 
висловлювати свої думки з приводу місця для 
ринку публічно − через депутатів, громадські 
організації тощо. Плануємо сісти за круглий стіл 
переговорів із представниками бізнесу, ринку, 
громадськістю та владою. Адже всі розуміють, 
що ринок, розташований у історичній частині 
Чорткова, − неприпустимий. Також постараємо-
ся зробити діяльність ринку нарешті прозорою. 

– Як кажуть у народі, «риба гниє з голо-
ви». Чи можна висловитися так само й про 
апарат Чортківської міської ради, як гадає-
те? В чому основна проблема занепадання 
потенційно перспективного міста?

– Найперше місту потрібен новий господар, а 
апарату міської ради − нове керівництво. Також 
має в корені змінитися порядок прийому людей 
на роботу – через прозорий та чесний конкурс, 
високий рівень професіоналізму. Одним з пріо-
ритетів є започаткування відкритих та прозорих 

засідань міської ради, оприлюднення всіх цифр 
тощо.

– Конкретикою під час передвиборних пе-
регонів може похвалитися небагато канди-
датів. Чи готові Ви зараз назвати конкрет-
ні посади в апараті міської ради, які, на Вашу 
думку, мали б займати інші люди? 

– Варто замінити заступників міського го-
лови, яких принаймні має бути два і які мають 
бути відкритими та послідовними. Треба змінити 
керівника фінансового управління, ринку, кому-
нальних служб. Всі ці люди повинні працювати 
з енергією, прагненням реформ, а отримувати 
заробітну плату за якісну, творчу роботу. Струк-
туру роботи міської ради ми плануємо зробити 
ближчою до громади. Кожна людина, яка звер-
тається до міської ради, має бути почутою, а не 
приниженою довгим очікуванням під кабінетом 
чиновника. 

– У своїх публічних висловлюваннях Ви різ-
ко виступаєте проти політики діючого місь-
кого голови М.Вербіцького. Як тоді поясните 
чутки про Ваші домовленості з Михайлом 
Володимировичем з приводу поділу посад?

– Це – брехня. Розповсюдження подібних 
чуток робиться з метою компроментації імені 
команди «Сила людей» і мене особисто. Нічого 
спільного із тим негативом, який поширюють про 
мене конкуренти, не маю. А з приводу мера Вер-
біцького, то, як на мене, період його керівництва 
у місті завершений. Чорткову пора відмовитися 
від застарілих, неефективних методів роботи 
міського голови. 

– Під час переломних подій Революції Гід-
ності Ви активно підтримували позицію 
мітингувальників, виступали перед мешкан-
цями села та міста, побували на Майдані у 
Києві. Та є один епізод у всій цій історії, який 
змушує задуматися про чистоту Ваших на-
мірів. А саме допит у райвідділі міліції, під час 
якого Ви начебто назвали осіб, які спричини-
ли тиск на тодішнього голову РДА С.Кобіса. 
Після чого, як відомо, останній написав заяву 
про звільнення. Як поясните цей доволі нео-
днозначний факт з Вашої біографії?

– Дійсно, під час Революції Гідності у Чорт-
кові ми спільно з учнями та студентами на цен-
тральній площі неодноразово проявляли свою 
громадянську позицію. Варто сказати, що ніхто 
з політичних діячів не проводив стільки часу на 
площі з молоддю, як довелося мені. Після епізо-
дів з написанням паном Кобісом двох заяв, спо-
чатку про звільнення, а згодом про вчинення над 
ним тиску з боку мітингарів, мене і ще одного де-
путата міськради викликали на допит в міліцію. 
Жодного прізвища чи імені активіста під час роз-

мови зі співробітником міліції я не називав. Тому 
пізніші закиди представників певних політичних 
сил про те, як я «здавав своїх», є не більше, ніж 
абсурдом. 

– Як поясните Вашу одночасну службу в 
зоні АТО та активну участь у життєдіяль-
ності села? І чому Ваші відпустки із зони 
бойових дій були частішими, ніж у інших вій-
ськовослужбовців?

– Хоча в армії я не служив, проте усе життя 
про це мріяв. Тому, коли розпочалася війна, не 
зважаючи на посаду сільського голови, яку тоді 
посідав, я попросив військового комісара мобілі-
зувати мене до лав ЗСУ. Хоча я дуже переживав 
за сім’ю та близьких, все одно прийняв рішення 
піти на захист України нарівні з усіма. Поєднува-
ти службу в зоні АТО та керівництво селом було 
вкрай важко. З допомогою телефону постійно 
спілкувався з працівниками сільської ради, се-
кретарем, яка виконувала обов’язки сільського 
голови в час моєї відсутності. Таким чином брав 
участь у життєдіяльності села і чим міг допо-
магав. Коли не було активних бойових дій, мені 
вдавалося взяти короткочасну відпустку і при-
їхати в село. Побратими з розумінням ставилися 
до доволі частих відпусток, зважаючи на те, що 
крім командира взводу, я ще й сільський голова. 

– Дякую за розмову!

Спілкувалася Аліна ФРАНКІВ
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Передвиборна агітація

– Володимире Васильовичу, досі про Вас, як і про вашу партію, 
мало хто чув. Тож для початку розкажіть про себе…

– Родом я із села Бутин Збаразького району, де виріс, закінчив 
тамтешню школу, а після повернення з-за кордону в 2000-му році 
на прохання своїх односельців створив агрофірму під назвою «До-
брий самарянин» і розпочав власний агробізнес на 500-х гектарах 
орної землі.

– Я трохи обізнаний із сільськогосподарським виробни-
цтвом Тернопілля, але про таку фірму почув лише цього року…

– Дивного в цьому не бачу нічого, ми працюємо, а не піари-
мось, як це роблять інші. Але тим не менше, коли уже виникло 
таке запитання, то скажу: в лютому цього року відсвяткували своє 
п’ятнадцятиліття. Нині ми, я вважаю, успішно ведемо свій агробіз-
нес майже на шести тисячах гектарів 22-х сіл Збаразького району 
і створили 75 робочих місць. Наша репутація – бездоганна. Фірму 
«Добрий самарянин» знають ділові люди не лише нашого краю, 
а й всієї України. І якщо мені, приміром, завтра буде потрібно 20 
мільйонів гривень, то будь-хто з партнерів може дати двадцять 
мільйонів гривень під чесне слово, а вже потім оформити відповід-
ні документи, бо ми працюємо чесно і своєю репутацією дорожимо 
понад усе.

– А як виникла ідея назвати фірму «Добрий самарянин»?
– Коли настав час її реєструвати, я ще перебував за кордоном, 

тож зареєструвати фірму, виробити печатку, відкрити рахунок у 
банку тощо я доручив своїй сестрі Раї. Тоді ще мобільних теле-
фонів не було і всі деталі, у тому числі й назву підприємства, ви-
рішувала сама. Звісно, коли вона мені згодом повідомила про це, 
я був не в захопленні, але поїзд, як мовиться, уже пішов. І навіть 
тепер, якби виникла потреба перейменувати фірму, задумуюсь, чи 
варто було б це робити, адже під такою назвою нас знають сотні 
партнерів.

– Судячи буквально з кількох штрихів, не важко зрозуміти, 
що ваша фірма процвітає, а як біля неї почуваються тери-
торіальні громади, котрі дають вам в оренду свою землю?

– В усіх 22-х селах – чотирнадцяти сільрад, де ми орендуємо 
землю, беремо активну участь у їх соціальному розвитку. Скажі-
мо, на утримання місцевих доріг у належному порядку щороку 
виділяємо 200 тонн асфальту, у селі Олишківці суттєву матері-
альну і фінансову допомогу надали при спорудженні нового хра-
му. У кожному з населених пунктів дбаємо про школи, дитсадки, 
ФАПи, там поміняли вікна, перекрили дахи на церквах, допома-
гаємо учасникам АТО, їх сім’ям, знедоленим і людям, у яких про-
блеми зі здоров’ям. У підсумку на соціальні потреби наших пайо-
виків і територіальних громад виділяємо в межах двох мільйонів 
гривень щороку. А починалось усе з того, що допомагав рідній 
школі коштами на елементарне – прибдання вугілля і заправку 
автомобіля. Правда, тоді в мене ще не було бізнесу в Україні.

– Збаразькі колеги-журналісти нещодавно захоплено роз-
повідали, що у Вишнівці ви споруджуєте стадіон. Розкажіть 
про це детальніше.

– Про цей об’єкт дійсно можна буде говорити з гордістю, адже це 
буде сучасний стадіон з освітленням, поливом і дренажем; з міні-
футбольним і волейбольним полями, тренажерним залом і гарним 
дитячим майданчиком. Його глядацькі трибуни розраховані на 
одну тисячу посадочних місць. У цей проект, який плануємо за-
вершити за півтора місяця, вкладаємо два з половиною мільйона 
гривень. Вважаю, що це добра інвестиція, яка має стимулювати 
нашу молодь дбати про своє здоров’я, займатися спортом, а не 

сидіти з пляшкою пива у ганебних «пивнушках».
– Пане Володимире, а як у Вас виникла ідея створити влас-

ну партію?
– Початок партійної ідеї слід шукати, як це може бути не дивно, 

від подій на Майдані. Тоді ми активно допомагали національним 
героям, котрі стояли за правду і гідність українців у столиці, тран-
спортом, продуктами харчування, зрештою усім можливим, чого 
потребував Майдан. Але пройшло трохи часу і ми, на превеликий 
жаль, не побачили в державній системі жодних змін. Я, скажімо, 
не бідна людина, маю певний аторитет, але в багатьох випадках 
не можу зреалізувати своє законне право щодо ведення бізнесу 
чи в інших соціально значимих справах. І тоді я зі своїм однодум-
цем Віталієм Горбою вирішили створити партію, аби щось міняти в 
управлінській системі, принаймні на місцевому рівні.

– Створення партії – справа клопітка?
– Я б сказав надзвичайно. Є певні бюрократичні вимоги (треба 

зібрати 10 тисяч підписів на користь нової політсили) і обов’язкова 
умова – мати представництва у 2/3 областей України. Всі ці фор-
мальності ми виконали і вже маємо свої осередки у шістнадцяти 
областях. Але найсильніші позиції на старті у нас у Тернополі і на 
Збаражчині, де ми живемо і ведемо свій бізнес. Правда, наша полі-
тична активність подобається не всім. Так би мовити маститі партії 
провладного типу уже відверто починають вставляти нам палиці в 
колеса, насилають на нас перевірки, які, як і слід було очікувати, 

завершуються безрезультатно. А наших  активістів-медиків за-
лякують звільненням з роботи. На жаль, маємо й таке в нашому 
демократичному суспільстві.

– З якими амбіціями ідете у велику політику?
– В органи місцевого самоврядування ми хочемо завести чесних 

і незаплямованих підкилимними владними іграми молодих людей, 
аби чесною позицією, потужною енергією впливали на тих держав-
них мужів, для яких влада – це місце збагачення, а не турбота про 
рядових людей чи підприємців, які хочуть власною працею збага-
чувати наш край. Бо якщо в органах місцевого самоврядування і 
далі сидітимуть шахраї, то змін на краще ми не дочекаємось.

– А якими словами можна охарактеризувати Ваше полі-
тичне кредо?

– Воно просте і логічне, але не всі, на жаль, з ним погоджуються: 
влада повинна перестати красти, а бізнес має платити податки. Бо 
якщо говорити, що я хороший, але податків не платитиму, то звід-
ки тоді держава братиме кошти на зарплати медикам і педагогам, 
пенсії та соціальні виплати? Передбачаю іронічне запитання зло-
втішників, мовляв, починай із себе. Залюбки. Наша фірма щороку 
тільки за оренду паїв виплачує орієнтовно 8 мільйонів гривень і ще 
2,5 млн. грн. податків та відрахувань до бюджетів різних рівнів і 
різних державних фондів.

Розмовляв Тарас БОГДАНЮК

Вибори-2015

Відповідно до ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 43 Закону 
України «Про місцеві вибори» Пастушівська 
сільська виборча комісія постановляє:

зареєструвати кандидата на посаду сіль-
ського голови

Яремовську Світлану Любомирівну, 1964 р. 
н., освіта вища, проживає у с. Пастуше, головний 
бухгалтер Територіального центру соціального 
обслуговування, самовисування;

зареєструвати кандидатів у депутати Пас-
тушівської сільської ради:

Лупійчук Наталію Петрівну, 1980 р. н., прожи-
ває у с. Пастуше, тимчасово не працює, самови-
сування (Округ № 1);

Ксенича Михайла Миколайовича, 1950 р. н., 
проживає у с. Пастуше, пенсіонер, самовисуван-
ня (Округ № 2);

Худоб’як Тетяну Петрівну, 1995 р. н., про-
живає у с. Пастуше, працівник дошкільного на-
вчального закладу смт Заводське, самовисуван-
ня (Округ № 3);

Трояна Сергія Валерійовича, 1993 р. н., про-
живає у с. Пастуше, тимчасово не працює, само-
висування (Округ № 4);

Гайдук Надію Йосипівну, 1967 р. н., проживає 

у с. Пастуше, вчитель, школа- інтернат м. Чортків, 
самовисування (Округ № 5);

Задоровського Анатолія Степановича, 1978 
р. н., проживає у с. Пастуше, настоятель храму 
Івана Хрестителя с. Пастуше, самовисування  
(Округ № 6);

Дацюка Василя Семеновича, 1961 р. н., про-
живає  у с. Пастуше, начальник служби у справах 
дітей Чортківської міської ради, самовисування 
(Округ № 7);

Пущінську Надію Володимирівну, 1977 р. н., 
проживає у с. Пастуше, секретар Пастушівської 
сільської ради, самовисування (Округ № 8);

Швандера Андрія Богдановича, 1975 р. н., 
проживає у с. Пастуше, учасник АТО, самовису-
вання (Округ № 9);

Єдинак Галину Василівну, 1984 р. н., прожи-
ває у с. Пастуше, тимчасово не працює, самови-
сування (Округ № 10);

Стухляка Андрія Володимировича, 1981 р. 
н., проживає у с. Пастуше, тимчасово не працює, 
самовисування (Округ № 11);

Грудзінську Ольгу Володимирівну, 1965 р. 
н., проживає в смт Заводське, завідуюча клубом 
с. Пастуше, самовисування (Округ № 12).

Голова Пастушівської сільської виборчої 
комісії  О.ДОМБРОВСЬКА

Витяг з Постанови № 4 Пастушівської сільської виборчої комісії
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ПАСТУШІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 

ГОЛОВИ ТА КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ПАСТУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 43 Закону 
України «Про місцеві вибори» Базарська сіль-
ська виборча комісія постановляє:

зареєструвати кандидатів на посаду сіль-
ського голови: 

Тацій Надію Антонівну, 1968 р. н., освіта 
вища, проживає у с. Базар, головний спеціаліст 
відділу Держгеокадастру в Чортківському райо-
ні, самовисування; 

Шевчука Ігоря Михайловича, 1960 р. н., осві-
та вища, проживає у с. Базар, завгосп Чернівець-
кої школи «Гармонія», самовисування; 

зареєструвати кандидатів у депутати Ба-
зарської сільської ради:

Коршняка Андрія Івановича, 1967 р. н., про-
живає у с. Базар, тимчасово не працює, самови-
сування (Округ № 1); 

Гнатьо Василя Петровича, 1964 р. н., прожи-
ває у с. Базар, тимчасово не працює, самовису-
вання (Округ № 2); 

Холоднюк Марію Анатоліївну, 1991 р. н., 
проживає у с. Базар, помічник сімейного лікаря, 
самовисування (Округ № 3); 

Якибчука Бориса Любомировича, 1976 р. н., 
проживає у с. Базар, тимчасово не працює, само-

висування (Округ № 4); 
Кардинала Миколу Васильовича, 1982 р. н.,  

проживає у с. Базар, працівник ПАП «Січ», само-
висування (Округ № 5); 

Боднара Івана Миколайовича, 1932 р. н., 
проживає у с. Базар, пенсіонер, самовисування 
(Округ № 6); 

Корнака Івана Петровича, 1959 р. н., прожи-
ває у с. Базар, тимчасово не працює, самовису-
вання (Округ № 7); 

Сорочук Марію Володимирівну, 1961 р. н., 
проживає у с. Базар, секретар Базарської сіль-
ської ради, самовисування (Округ № 8); 

Турчак Ганну Володимирівну, 1957 р. н., про-
живає у с. Базар, бухгалтер Базарської сільської 
ради, самовисування (Округ № 9); 

Василишин Ганну Володимирівну, 1969 р. 
н., проживає у с. Базар, завідуюча Криволуцькою 
ЗОШ І ступеня, самовисування (Округ № 10); 

Конета Михайла Антоновича, 1957 р. н., про-
живає у с. Базар, тимчасово не працює, самови-
сування (Округ № 11); 

Стрілецького Петра Михайловича, 1982 р. 
н., проживає у с. Базар, тракторист ПАП «Січ» 
(Округ № 12). 

Голова Базарської сільської 
виборчої комісії     Г.МАТВІЇВ 

Витяг з Постанови № 4 Базарської сільської виборчої комісії
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ БАЗАРСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 
ГОЛОВИ ТА КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ БАЗАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

20 жовтня. Тривалість дня – 10.29. Схід – 7.28. Захід – 17.57.  Іменини святкує Пелагія

Голова партії «Добрий Самарянин» Володимир КРАВЕЦЬ: 
«Якщо в органах місцевого самоврядування і далі сидітимуть 

шахраї, то змін на краще ми не дочекаємось»
Представники політичної партії «Добрий Самарянин» зробили фурор у політичному житті Тернопільської області. Вони зробили неможливе: вперше активістам вдалося створити з 

місцевої партії одного з лідерів місцевих виборчих перегонів, які відбудуться 25 жовтня цього року.
«Добрий Самарянин» зареєстрував свої списки на вибори до Тернопільської обласної ради, до Збаразької райради, а також до муніципалітетів Тернополя і Збаража. 

Варто зазначити, що партія «Добрий Самарянин» – це винятково місцевий проект. Голова і члени партії – уродженці та жителі Тернопілля. Тому цілі та виборчі програми, які ставлять 
перед собою «самаряни», – винятково стосуються покращення добробуту та життя мешканців нашого краю. 

Голова партії «Добрий Самарянин» Володимир КРАВЕЦЬ – знаний на Тернопіллі аграрій. Його господарство носить таку назву як і політична сила. Як розповідає сам Володимир 
Васильович, його завдання змусити всіх поважати права простих громадян, розвивати економіку області, а також зробити з Тернопільщини процвітаючий край.
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Передвиборна агітація

21 жовтня. Тривалість дня – 10.26. Схід – 7.29. Захід – 17.55. Іменини святкує Таїсія

– Олександре Михайловичу, Вас як депута-
та, голову постійної депутатської комісії з 
питань бюджету Тернопільської обласної 
ради, активіста в культурно-духовному 
житті краю не оминула хвиля виборчої кам-
панії. Чому все ж вирішили балотуватись на 
посаду Чортківського міського голови? 

– Досвід – найкращий вчитель, тому,  вважаю, 
що мої знання і вміння (господарський, адміні-
стративний, бюджетний досвід) можуть бути ви-
користані на користь чортківської громади. Маю 
конструктивне бачення про роботу органу міс-
цевого самоврядування – міської ради, моя пе-
редвиборна програма та її втілення, якщо буде 
довіра чортківчан  – це увага до простої людини. 
Будучи депутатом ради обласного рівня, кожно-
го дня доводилося допомагати вирішенню про-
блем людей –  воїнів АТО,  сиріт,  хворих, мало-
забезпечених… Тому, упевнений, що мій досвід 
роботи сприятиме тому, щоби докорінно змінити 
систему, застарілу й корупційну, в усіх сферах 
життя міста.

– Перед кожними виборами лунають обі-
цянки та палкі клятви кандидатів у любові 
до країни та її громадян. Проте, обравшись, 
вони, на жаль, стають казнокрадами, бре-
хунами, демагогами. Фарбуються у різні 
партійні кольори, говорять красиві слова, 
обіцяють манну небесну та продовжують 
красти. А їхні казки – як снодійне для гро-
мадськості. Як переконаєте, пане Олексан-
дре, що Ваші обіцянки – не демагогія, не чер-
гова доза снодійного для людей?

– Я не обіцяю, я працюю! Обіцяти можна ба-
гато, проте людину судять не за поривами, а за 
щоденними справами. Я не гарантую для всіх 
рай, але впевнено стверджую, що зможу на-
дійно представляти інтереси громади. Скажу, 
що девізом всього мого життя є не обіцяти того, 
чого не зможеш виконати. Тому негативно став-
люся до політичного популізму і вірю, що народ, 
розбуджений Майданом, навчився відрізняти 
правду від брехні і приведе до влади людей 
діла, а не слова.

– До речі, про Майдан… Як відомо, Ви од-
ним із перших зібрали однодумців і поїхали 
захищати молодь, яку побили беркутівці на 
Євромайдані…

– Так… На Майдані загалом я пробув 27 днів. 
Уперше, разом із товаришами з Чорткова, поїха-
ли туди, коли вночі 30 листопада побили студен-
тів. Зранку, 1 грудня, ми – 46 осіб, уже стояли на 
місці, де вирішувалась доля української гідності. 
11 грудня, під час штурму вулиці Інститутської, 

людей було дуже мало. Молоді хлопці зі само-
оборони проявляли неабиякий героїзм, у них 
було чому повчитися! Утретє поїхав до столиці, 
коли розпочався наступ на вулиці Грушевсько-
го. Був у епіцентрі подій, коли там розпочалась 
справжня війна, тож одразу, разом з усіма, став 
на оборону Майдану. Основний спротив, та й 
найбільше загиблих було саме на Інститутській. 
У мене перед очима і донині стоїть картина, як 
виносять тіла тих людей. Ніколи не забуду, як 
орієнтовно за п’ять хвилин винесли сім хлопців. 
(Зітхає... – Авт.). Там орудував снайпер. У той 
час під обстріл міг потрапити будь-хто. Все було, 
як на війні! Молю Бога, щоби більше не гинули 
наші діти через бездіяльних керівників… А тому 
звертаюся до владних мужів: «Давайте працю-
вати так, аби втрата життя цих хлопців не пішла 
намарно. Щоб їхні матері, попри жаль та скорбо-
ту, пишалися, що саме їх сини привели Україну 
до кращого життя!».

– Олександре Михайловичу, що спонука-
ло Вас, керівника великого підприємства 
«Агропродукт» у минулому, піти в органи 
державної влади і взяти на себе ще й таке 
навантаження? Адже це додаткова відпові-
дальність і постійний клопіт…

– Так, я усвідомлював і усвідомлюю, що це – 
велика відповідальність, однак ніколи не боявся 
брати на себе зобов’язання. Своє покликання 
вбачаю у можливості допомагати людям, тому 
коли зрозумів, що як депутат, держслужбовець 
зможу зробити ще більше, вирішив балотувати-
ся. Сподіваюся, що довіру виборців виправдо-
вую. 

– Про клопіт… Чортківці мають неабия-
кі проблеми з питною водою… Чи зможете 
вирішити це питання, ставши градоначаль-
ником?

– По-перше, вода за графіком – це знущання 
над людьми. І взагалі, це нонсенс, щоб у ХХІ сто-
літті в місті, яке має потужний гідропотенціал, 
вода подавалася по годинах. Про її якість вза-
галі мовчу. Постійна вода у крані – це не заба-
ганка, це те, без чого не можна нормально жити. 
Можна, звичайно, довго говорити про застарі-
ле та зношене обладнання, про необхідність 
його заміни. Але ж говорять давно, та чомусь 
безрезультатно… Мене, як мешканця міста, як 
депутата обласної ради, ця проблема не може 
не хвилювати. Тому поставив собі за мету ви-
правити цю ситуацію. Потрібно вкласти кошти у 
модернізацію водоканалу і дати нашим краянам 
якісну воду цілодобово. Звісно, для цього треба, 
в першу чергу, навести елементарний порядок 

на підприємстві, вирішити проблеми заборго-
ваностей водоканалу, бо ж не секрет, що вони 
є і не у малих розмірах, а дальше – закотивши 
рукави, наполегливо працювати. 

– До Вас постійно звертаються люди зі 
своїми проблемами, бідами. Наскільки це 
важко? Чи Ви до цього звикли? 

– Є речі, до яких ніколи не звикнеш. Як, напри-
клад, коли батьки не мають змоги оздоровити чи 
пролікувати хвору дитину. Тому намагаюся зро-
зуміти всіх, хто звертається до мене за допомо-
гою. Питання, з якими звертаються до мене, без-
перечно, різної складності. Однак жодна людина 
ще не пішла від мене без допомоги. Є проблеми, 
які вдається вирішити самостійно, є такі, які ви-
рішую за сприянням колег. До мене звертаються 
жителі не тільки мого виборчого округу. І жодно-
му я не відмовив, мотивуючи це тим, що він «не 
мій виборець» та має свого депутата. Якщо ти 
депутат обласної ради – значить, взяв на себе 
зобов’язання перед мешканцями всього краю. 
Це моя тверда позиція. Однак ніколи не обіцяю 
того, чого зробити не в силах! 

– Скажіть, будь ласка, яким чином Ваш 
досвід на посаді голови постійної депу-
татської комісії з питань бюджету в май-
бутньому може вплинути на повноваження 
міського голови м. Чорткова?

– Що дав мені досвід роботи в бюджетній ко-
місії? Мені добре відомий бюджет, знаю, як фор-
мується дохідна частина, як мала б витрачатися 
видаткова частина бюджету. На сьогодні місто 
Чортків – це місто обласного значення і з 2015 
року, у зв`язку з прийняттям змін до Податково-
го і Бюджетного Кодексів, змінилася сама систе-
ма наповнення дохідної частини бюджету. Тому 
працюватиму, щоби податки, які наповнюють бю-
джет, сплачувалися в повному обсязі. 

Наприклад, один із нових податків – це 5 від-
сотків податку з реалізації підакцизної групи 
товарів (тютюн, алкоголь, пальне). Громада сьо-
годні має розуміти, що купуючи таку продукцію, 
повинна завжди вимагати чек – таким чином 
буде забезпечена сплата податку.

Є, безперечно, питання до видаткової части-
ни бюджету: багато коштів іде не за призначен-
ням… Країна хвора корупцією! Щоб мінімізувати 
її, потрібно вивести на світло прийняття рішень, 
незалежно якої сфери вони стосуються, осо-
бливо щодо розподілу бюджетних коштів. І я, 
першочергово, будучи на посаді голови міської 
ради, запропоную публічно надавати інформа-
цію про планування видатків і звіти про викорис-
тання коштів. Простіше скажу: пересічна люди-

на, житель міста матиме змогу зайти на сайт й 
прочитати про будь-яку сферу розподілу коштів. 
Прозора, публічна доступна інформація мінімі-
зує корупційні схеми. Будучи в обласній раді, я 
став одним із ініціаторів прийняття рішення про 
Порядок публічного звітування головних розпо-
рядників коштів.

– У культурній та інших сферах – на що 
Ви хочете звернути найбільшу увагу? 

– Віддавна своїми діями підтримую проекти у 
царині літератури, історичні і культурні надбан-
ня краю. Гордий, що започаткував видання жур-
налу «Золота Пектораль»  – не кожний обласний 
центр та і не кожне із великих міст України нині 
може похвалитися виданням на своїх теренах 
часопису такого рівня, а місто Чортків – може. 
Адже журнал вже встиг здобути заслужене ви-
знання у найдальших закутинах не лише нашої 
держави. Я був одним з ініціаторів обласного 
фестивалю мистецтв української, національної, 
патріотичної пісні «Червона калина», приуроче-
ний річниці з Дня народження Степана Чарнець-
кого, а також Покрові Пресвятої Богородиці у на-
шому районі. Всіх культурно-мистецьких заходів 
за моєї участі і допомоги відбулося багато – не 
перелічити! (Посміхається. – Авт.).

Ставши міським головою, прикладу максимум 
зусиль, щоби Чортків став туристичним містом, 
бо рекреаційна база – головна наша візитівка! 
Адже Чортків багатий на пам’ятники культури і 
архітектури, які сьогодні приваблюють числен-
них туристів із різних куточків України і світу.

Також потрібно звернути особливу увагу на 
парк відпочинку, бо там збирається молодь, 
наші діти: підвести усі комунікації (освітлення, 
доріжки, лавки), одним словом – створити зати-
шок для дітей, молодих матерів, старших людей; 
спільно з громадою міста висадити сквер Героїв 
Небесної сотні. Планів і задумів багато – дай їм, 
Боже, здійснитися!

Він пішов… Серйозний, розумний, простий і 
приємний у спілкуванні. Такі люди, як Олександр 
Стадник, потрібні нашому місту, нашій країні, 
потрібні нам! Адже саме вони нагадують нам 
про вічні цінності, спонукають нас боротися 
за свободу і мир, бути простішими душею і ві-
рити в здійснення бажань. Він той, хто усі свої 
сили віддає на боротьбу за світлі ідеї, за краще 
життя суспільства та за добріші, щиріші відно-
сини між людьми. І без таких у сучасному світі 
не було б руху вперед, не було би боротьби і ве-
ликих прагнень, які нам сьогодні дуже потрібні!

                                     Надія САСАНЧИН

Олександр СТАДНИК: 
«Ніколи не обіцяю того, чого зробити не в силах!»
Він уміє відповідати за свої вчинки, планувати своє життя, дотримуватися слова; він – відповідальний, безкомпромісний і принциповий, коли порушується буква Закону чи 

людяності; суворий до тих, хто нехтує інтересами громади і держави, з розумінням ставиться до потребуючих і нужденних. Готовий для забезпечення достойного життя 
мешканців Чорткова принести на вівтар свою щоденну працю, знання та досвід. Наполегливість, вольова позиція, небагатослівність, твердість у вирішенні багатьох 

питань забезпечили йому прихильність мешканців нашого краю, права яких він відстоює в обласній раді як депутат.  Мова – про Олександра СТАДНИКА.

– Забезпечити відкритість, прозорість та 
публічність роботи міської ради, особливо, що 
стосується прийняття рішень щодо земель-
них, майнових питань та використання бю-
джетних коштів.

– Створити привабливий інвестиційний клі-
мат, що забезпечить прихід інвесторів у наше 
місто, створення нових робочих місць, збіль-
шення надходжень в бюджет. Чортків стане 
містом комфортним для ведення бізнесу. 

– Здійснити ремонт водозаборів, водопро-
відної та каналізаційної систем із метою забез-
печення громади міста якісною питною водою.

– Освітлювати населений пункт у темну 
пору доби.

– Відремонтувати  дороги та тротуари.
– Контролювати якість надання комуналь-

них послуг мешканцям міста.  
– Реалізувати проект «Квітучий парк – не-

повторне і гармонійне місце для відпочинку». 
Сприяти максимальному озелененню міста з 
одночасним облаштуванням відпочинкових 
зон.

– Спільно з громадою міста облаштува-
ти сквер імені Героїв Небесної сотні, як вияв 
шани і збереження пам’яті про втрачені життя 
під час Революції Гідності та на війні з росій-
ським окупантом за мир в Україні. 

– Забезпечити покращення матеріальної 
бази в школах і дошкільних навчальних закла-
дах міста, обновити наявні спортивні майдан-
чики з метою створення належних умов для 
виховання здорового покоління. Діти – наше 
МАЙБУТНЄ!

– Запровадити іменні премії в галузі куль-

тури в різних номінаціях із метою підтримки 
творчих, дієвих людей.

– Провести ремонт дворів із облаштуван-
ням дитячих майданчиків.

– Провести реконструкцію та ремонт цен-
тральної площі міста і площі Ринок.

– Облаштувати комфортні зупинки громад-
ського транспорту, здійснити адаптацію міста 
для людей з особливими потребами. 

– Зберегти історичну спадщину, сприяти 
реконструкції Чортківського замку, як однієї зі 
складових туристичної привабливості міста, 
що дасть можливість збільшити відвідуваність 
Чорткова туристами. 

– Плідно співпрацювати з громадськими ор-
ганізаціями в плані реалізації ініціатив, які на-
правлені на покращення життєдіяльності.

– Забезпечити вирішення вічних екологіч-
них проблем – очисних споруд міста через за-
лучення коштів Державного бюджету з фонду 
регіонального розвитку та сміттєзвалища че-
рез прихід інвестицій на будівництво сміттєпе-
реробного заводу.

– Звітувати перед громадою міста за про-
роблену роботу через засоби масової інфор-
мації, на офіційному сайті міської ради або на 
громадських зібраннях щоквартально. 

Моя програма ДІЙ зрозуміла і цілісна. Вона 
спрямована на те, щоб об’єднувати, а не 
роз’єднувати, будувати, а не руйнувати, пере-
конувати, а не примушувати.

Моя програма ДІЙ для тих, хто вірить 
в перемогу чесності над брехнею, добра  
над злом, працьовитості над лінню! 
                         Олександр  СТАДНИК

Програма ДІЙ Олександра СТАДНИКА
Я йду на вибори, щоб гарантувати збереження курсу, який ми разом обрали, будучи з вами на Майдані! 

Це курс національної гідності, сильної та чесної влади у кожному місті, селі, у нашій країні. 
Це утвердження європейських стандартів у житті кожного громадянина та керівника. Я є прихильником трьох «п»: «порядність», «патріотизм», «професіоналізм»!

Із вірою в Бога, з надією у серці, з любов’ю до міста Я ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:
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Передвиборна агітація

– Гм, цікавитесь, чому цей хлопець досі 
мовчав, а тепер з`явився? – водночас роз-
мірковуючи, перепитує мій співрозмовник. 
– Тому, що вибори, тому що є що сказати. 
Тому що якраз сьогодні (бесіда відбувалась 
минулої п`ятниці, 9 жовтня – Авт.) рівно п`ять 
років, як працюю в Тернополі, очолюючи об-
ласне управління водних ресурсів. Тож і при-
чини для нашої розмови банальні – вибори, 
окреслення якихось життєвих віх.

– Отже, це інтерв̀ ю можна наректи на-
віть свого роду одкровенням?

– Гаразд. Балотуюсь до обласної ради по 
одному з округів м. Чорткова. Також балоту-
юсь і до міської ради, але вже по Тернополю.

– І на тих умовних терезах що пере-
важує? Де хотілось би отримати депу-
татство насамперед?

– Ой, питання хитре, ой хитре! Звичайно, 
для мене було б за велику честь виграти ви-
бори тут і там, але Чортків рідніший.

– Думаю, серце Ваше тут...
– Чортків рідніший, бо це моє рідне місто. 

Бо тут виріс, все знаю, тут минало моє ди-
тинство. Тут живуть мої батьки – від 1966 
року, це практично двічі по 50 літ! Були про-
позиції балотуватися в депутати по різних 
округах, але одна з партій запропонувала 
Чортків, і я з радістю схопився за це. Якось 
їхав, було спекотно, і бачу: молодь, мабуть, 
студенти, намагаються видобути воду з ву-
личної колонки, а вона не тече! Мене так вра-
зило – коли сам був таким пацаном, то вода 
там текла. І, мабуть, її треба відновлювати, 
щоб була доступна, – це одне з питань, що 
мене турбують. І чи виберуть мене депута-
том, чи не виберуть, буду про це піклуватись. 
Ну, а якщо вести мову про господарку, то 
очисні споруди – питання коли не номер один 
для Чорткова, то й не два. Це важлива річ – і 
водопостачання, і каналізовування.

– Тарасе Ярославовичу, Ви ось скром-
но замовчуєте, що вклали у Чортків 
та Чортківщину багато сил. Пригадую 
нашу співпрацю, коли Ви, очолюючи ЗАТ 
«Тютюн-Імпекс», частенько приходили 
до редакції, аби викласти на папір набо-
ліле, поділитися успіхами чи невдачами. 
Тоді багато що вмерло, в 90-ті роки.

– Важкі 90-ті роки...
– Коли б не сказати – лихі. Все до них 

є якийсь епітет – до тих 90-х. Але ж під-
приємство працювало!

– Ми боролись до останнього. Що маю 
на увазі? Нам вдалося пролобувати закон 
– простим хлопцям в непрості часи! – про 
обов`язкове використання українських тю-
тюнів транснаціональними компаніями. На 
жаль, той закон був рамковий, тобто його 
було прийнято (нам допомагав ряд депутатів 
Верховної Ради безкоштовно), проте він мав 
термін дії. Як тільки термін закінчився, галузь 
припинила своє існування. Тому що тютюн 
закордонні компанії і тягнуть з-за кордону – з 
Індії, Китаю, Лівану і т. д. До речі, мені пощас-
тило – працював і багато вчився в Індії, Шта-
тах. На жаль, тютюн – культура колоніальна, 
не підтримувана нашою державою, хоча в ін-
ших державах це дотаційна культура. Ну, та в 
нас проблеми не тільки з тютюном...

– Мене десь так пориває запитати ось 
що. Ви були головою Чортківської рай-
держадміністрації чотири роки. Це не-
мало?

– Це багато!
– По перебігу літ: що вдалося, а що – 

ні?
– Що вдалося зробити? По-перше, розпа-

ювання Ягільницького кінзаводу – нелегкий 
і надзвичайно болючий процес. А ще – від-
криття в районі двох дитячих будинків сімей-
ного типу, реставрація РКБК ім. К.Рубчакової 
– такий факт можна без перебільшення на-
звати доленосним. Дуже потрібне, та що там 
– просто необхідне, це – закупівля медичного 
обладнання та автомобілів швидкої допомо-
ги. Найбільше в мене, коли приїжджаю сюди, 
викликає радість, що у Чорткові завдяки 
моїм немалим старанням, а також старанням 
Олександра Стадника, який також прикла-
дався, працює єдиний безкоштовний басейн 
на території Західної України. Тут безкоштов-
но плаває 400 діток! Тому що ми займаємось 
різними-всякими питаннями, а попри все – 
нація має бути здорова. І вона буде такою, 
коли ми їй дамо спортзали, басейни, чисту 
воду і чисте довкілля. Добре, що такий ба-

сейн є. Там хороший керівник позашкільною 
роботою – Руслан Пироговський, він цим го-
рить також. А так по Чорткову – Хрест ми тоді 
встановили на горі Юрчинських – пригадує-
те? – до 1020-ліття Хрещення України-Русі. 
Добре, що стоїть, що не понищили вандали, 
бо час тепер непростий. Пригадую, була у 
нас тема правильна (як виявилося) – ми на-
магалися перевести споживачів тепла на 
енергоощадні котли ще в ті роки.

– А нині воно спливло за необхідність...
– Це як повітря вже, а не життєва необхід-

ність!
– Як же Ви передбачали це вже тоді?
– Вчився багато, читав багато, працював і 

тепер працюю дуже багато. Часу бракує, бо 
роботи багато, багато поїздок, тим більше, 
сім`я у Чорткові. Взагалі люблю Чортків, не-
давно спеціалістів по водному господарству 

привозив, показував їм Рудькову балку, тому 
що потрібно її відновлювати.

– Це перлина, чи, може, заголосно так 
сказано...

– Ні, таки перлина! Хлопці, які бачили ба-
гато об`єктів по світу, були вражені. А стан 
таких об`єктів потребує неймовірної уваги, 
тому що може виникнути безповоротна си-
туація. Обов`язок активних чортківчан – зна-
ти про ці речі. Багато в Чорткові змінюється, 
багато людей виїхало, виїжджає, яких я знав, 
– це зараз процес глобального руху в світі. 
Люди шукають де краще, а хотілось би, щоб 
їхали до Чорткова.

– Вважаєте це за негатив?
– Те, що люди можуть їхати, – позитив, те, 

що їдуть не з добра, – звичайно, негатив.
– А ще ж відтік умів...
– Ну, не тільки умів, а й продуктивної час-

тини населення, робочих рук. Це гірко.
– Тарасе Ярославовичу, знаєте, про-

стежується така традиція, чи що: ко-
жен новопризначений очільник району (і 
Ви не складали виняток) зазвичай водно-
час з приходом на посаду ставить за ви-
значальний меседж намір підняти якесь 
«лежаче» підприємство. Проте... Це про-
гресуючий процес, як вважаєте?

– Звичайно, кожен приходить і ставить 
максималістські завдання. Але для їх реалі-
зації має працювати економіка в цілому, не 
можна підняти щось в окремому районі. Хоча 
прагнути цього треба. На сьогодні, з точки 
зору набутого досвіду, вважаю обов`язковим 
залучення інвестицій, але не обов`язково 
іноземних. Бо всі говорять: «Залучимо іно-
земного інвестора, він збудує завод». Не 
треба розраховувати на «доброго дядька» 
– німця чи австріяка. Адже є маса людей, 
які працюють за кордоном, вони також ви-
силають в Україну гроші. Має бути довіра 
місцевих людей, які володіють заощаджен-
нями, для того, щоб утворювати акціонерні 
товариства. Наприклад, нас є сто акціонерів, 
ми склалися по $ 1000 і вже є $ 100 тис. Неве-
лике підприємство можна заснувати. Тобто, 
люди мають навчитися довіряти і державі, й 

собі. А завдання влади – не будувати міфічні 
плани, а займатися цією довірою і спонукати 
людей до таких дій. Це моє бачення. Тому що 
ми також, коли працювали за Ющенка, дуже 
багато пропонували інвесторам і земельних 
ділянок, й адресували подібні пропозиції. 

– А якщо не говорити про промислові 
підприємства, а, скажімо, про таке: наші 
люди їдуть на сезон до Польщі, на виро-
щування чи заготівлю садовини-городи-
ни. Чому в Україні, наділеній Богом таки-
ми ґрунтами, бракує садів?

– Ну, ситуація змінюється. Вже й на Терно-
пільщині маємо немало садів, та ще й яких 
– у Господарів з великої літери Петра Гадза, 
Олега Крижовачука, Миколи Пилипіва. Це ко-
лосальні об`єкти. А полуниці вирощують на 
Кременеччині. У нас на Чортківщині також є 
сад, посаджений в останні роки, це в районі 
Чорнокінців. Помалу щось рухається, а ми 
хочемо всього й відразу. І це правильно: не 
можемо ж ми жити триста років!

– Ви вже згадували десь про партію, 
яка запропонувала Вам балотуватися.

– Я не член партії, якось так мені пощасти-
ло, що до цього часу не перебував у жодній 
партії й не хочу вступати. Тобто, те, що мож-
на балотуватися без партійного членства, 

вважаю за плюс. Те, що мусиш бути канди-
датом в депутати від якоїсь партії, особисто 
мені не подобається, але що поробиш – такі 
закони. Я йду від Радикальної партії Олега 
Ляшка.

– Вважаєте, вона імпонує народові?
– Мабуть, народові щось підходить з того, 

що говорить Ляшко. А народ зараз обманю-
вати складно, тому що адмінресурс – це все 
штука зрозуміла, але не все підробиш, не 
все завуалюєш. Люди прагнуть висловити 
свою думку – і це добре, це правильно. Ось 
буквально днями Верховна Рада прийняла 
закон про те, що партії фінансуватимуться 
з держбюджету. Це, напевне, дуже добре, 
дуже правильно. Бо якась партія має олігар-
ха, а якась не має, тобто, вона меншовартіс-
на, у неї менші шанси. Але в принципі мені 
хочеться більше говорити про господарку, 
бо займаюся господаркою з ранку до вечора.

– Розкажіть про своє управління.
– За п`ять років трансформувалися назва, 

функції, тому що для всіх це – меліорація. 
На слух начебто грубе слово, проте пере-
кладається як покращення. Ми в принципі 
зобов`язані щось покращувати. А по районах 
у нас міжрайонні управління водного госпо-
дарства. Минулого року ми стали першими 
в Україні з усіх показників – це вперше в іс-
торії нашого управління. Коли я прийшов, 
воно перебувало на 13-14-й позиціях, через 
рік стало десятим, ще через рік – сьомим, 
потім третім, а торік першим. У нас чудовий 
колектив – інженери, технічна інтелігенція, 
робітники прекрасні, віртуози своєї справи 
– говорю про механізаторів, бульдозерис-
тів, трактористів, кранівників. Це люди, які 
працювали і на будівництві укріплень в зоні 
ведення АТО. Учасникам АТО допомагаємо 
й тепер, зібрали десь на 150 тис. грн. різних 
речей. В основному спеціалізуємось на ви-
готовленні пічок-«буржуйок», минулого року 
передали їх 25, зараз будемо ще більше ро-
бити. А в своїй безпосередній роботі багато 
працюємо обіруч із аграріями, з тими ж сада-
ми, із сільськими радами, тим більше тепер, 
коли через посушливе літо така ситуація з 
водністю.

– Був намір заторкнути в нашій розмо-
ві й це питання.

– Ну, класика яка? Поки немає пробле-
ми, ніхто про неї не згадує. Тому піднімаємо 
питання про фінансування, про допомогу 
місцевої влади, сільських рад, бо поки все 
добре, ніхто про це не говорить. У разі підто-
плення починається шум, недостатньо води 
– теж шум. Мабуть, треба постійно, в стабіль-
ному режимі ці питання піднімати. Надіюсь, 
все буде гаразд, водність стабілізується. 

– Ви вже одну каденцію були депута-
том обласної ради.

– Обласної так. А ще був депутатом і ра-
йонної ради. Тобто, знаю, як працює рада, 
вже не новачок, а досвідчений депутат. Знаю, 
як працює система, не завжди правильно.

– Це плюс для кандидата, адже так?
– Це плюс в майбутнє. Якщо до мене звер-

татиметься простий громадянин, мені не до-
ведеться думати: почекай, я вивчатиму цю 
ситуацію. Знаю її, можу предметно людині 
сказати: те зробимо, те зробимо, а те – ні.

– А взагалі депутатська кар̀ єра у Вас 
від...

– З 90-х років. Не завжди балотувався, 
тому що різні виникали життєві обставини, 
але зараз реально наступила якась така зрі-
лість, що відчуваю в собі сили і політика, й 
господарника, можу впевнено з людьми го-
ворити. Хто захоче знайти моє ім`я у вибор-
чому бюлетені, знайде на 58-му виборчому 
окрузі, а хто шукатиме на 59-му, нехай ви-
бачає. 

– І насамкінець – радіус суспільності 
від Тараса Капусти.

– Щиро бажаю всім завжди вчитися – сам 
закінчив три вузи – знайшов час! (Сміється). 
А ще – багато читати і збагачуватися – не 
уявляю себе без читання книг! І – бути здоро-
вими – охоче товаришую зі спортом, щоран-
ку «намотуючи» на колеса велосипеда 14-15 
км навколо тернопільського ставу. Нація має 
бути розумна, розвинута, багато аналізу-
вати. Читачам газети – всього найкращого, 
чортківчанам – також.

Запитувала Анна БЛАЖЕНКО

Радіус суспільності від Тараса КАПУСТИ
Тарас Капуста – ім`я для чортківського електорату не нове і, хоча тепер не на слуху, проте й не забуте. 

Нині воно зійшло на небосхилі суспільності з новою ясністю. Чому? Про це й запитую у свого візаві насамперед.
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Сенсація!

– Яким чином було виявлено скарб? – підійшовши піс-
ля презентації, звернувся я до професора Івана Миронюка.

– Як ви знаєте, на полі української археології сьогодні 
працює багато любителів або, насправді, професійних шу-
качів старовини. Вони озброєні не тільки фаховими знання-
ми, а й модерною металошукаючою технікою. Одна з таких 
груп працювала влітку 2013 року в околицях Чорткова, яка 
за підказкою місцевого знахаря й натрапила на безцінні 
для науки речі на одному з орних полів. Нині вони знахо-
дяться в одній з приватних колекцій у Києві.

– Судячи з фотографій, навіть для непосвячених у 
справу людей, знахідки й справді вражають своїм висо-
кохудожнім як на ті часи оформленням, однак для нау-
ковця вони набагато більше говорять, аніж для просто-
го обивателя.  Розкажіть, будь ласка, що собою являє 
Чортківський скарб, – це запитання заадресував доктору 
історичних наук Ігорю Ковалю.

– Перелік речей Чортківського скарбу демонструє кла-
сичний загальноруський комплекс срібних прикрас, що 
сформувався до середини ХІІ ст. і був характерним для 
знатної городянки княжої доби. За своїм складом Чорт-
ківський скарб цілковито вказує на культурну орієнтацію 
власників дорогоцінних прикрас тогочасного волинського 
міського середовища. Всі ювелірні пам’ятки скарбу можна 
класифікувати за такими однотипними групами і самостій-
ними одиницями:

1. Срібний браслет, 
сплетений з чотирьох 
дротів з гладкими, ледь 
заокругленими кінця-
ми, на яких знаходилися 
овальні, майже шести-
гранні отвори, призначені 
для їх зімкнення.

2. Срібний браслет, що 
має пластинчасту, зі зву-
женими кінцями, форму. 
Виріб прикрашено оштам-

пованим орнаментом. Ідентичний орнамент мав браслет, 
виготовлений із бронзової бляхи, який знайшов археолог 
Я.Пастернак на Зо-
лотому Тоці в Дав-
ньому Галичі. Дві 
скісні лінії, перехре-
щуючись у центрі 
чотирикутної пло-
щини, побудованій 
кількома рядами 
вертикальних смуг, 
утворюють «Андріїв-
ський хрест». Обабіч 
середхрестя розмі-
щено чотири очка, які імітують майже рівнораменний хрест.

3. П’ять перснеподібних скроневих кілець, в яких один кі-
нець тричі відігнутий по колу в протилежний бік і на краю 
скручений у трубочку. Виготовлений зі срібла в техніці во-
лочіння дроту. Аналогічні ювелірні вироби відомі з дав-

ньоруських скарбів, 
знайдених у смт 
Чернелиця Городен-
ківського району на 
Івано-Франківщині, в 
с. Теліжинцях Старо-
синявського району 
Хмельницької облас-
ті та з розкопок го-
родища літописного 
Ізяславля. Художні 
пам’ятки такого типу 

датуються XII – першою половиною XIII ст. 
4. Срібні тринамистинні сережки так званого «київського 

типу». Виконані в техніці волочіння дроту, тиснення, паяння, 
зерні і сканні. Тринамистинні кульчики становлять найбільшу 
кількість ювелірних виробів у скарбах XII-XIV ст. На терито-
рії Галицько-Волинської Русі їх знайдено близько 60 екземп-
лярів. Кожне скроневе кільце сережок Чортківського скарбу 
має три намистини. Каркас з округлого в перетині дроту, 
один кінець яко-
го розклепаний, 
скручений в тру-
бочку й орнамен-
тований чотирма 
жолобками, дру-
гий ромбоподіб-
ний, з округлим 
отвором. Намис-
тини пустотілі, 
виготовлені з 
двох половинок, 
прикрашені кульками зерні та отворами, орнаментованими 
двома рядами сканного дроту. Загальноприйнятим датуван-
ням такого типу тринамистинних сережок «київського типу» 
в сучасній археологічній науці вважається ХІІ-ХІІІ ст. 

5. Два срібні перстені із зображеннями галок на щитках. 
У княжий період перстені належали до найчисленніших 

категорій прикрас, виготовлених у техніці черні. Віддавен 
їх носили як жінки, так і чоловіки. За формою щитка пер-
стені можна поділити на 
чотири типи: 1) круглі; 2) 
квадратні чи прямокутні; 
3) шестикутні; 4) щитки у 
формі квадрифолія. Один 
із перстенів Чортківського 
скарбу належить до пер-
шого типу. У більшості 
випадків вони литі, але й 
ковані. Буде правильніше 
визначити, що чортків-
ський перстень має ком-

біновану художню структуру, 
адже зображення птаха з 
обернутою головою в сторо-
ну свого хвоста не просто по-
міщене в круглий щиток, але 
його обрамлює ромбовидна 
геометрична фігура. Таємни-
ця цієї простої і разом з тим 
надзвичайно красивої ком-
бінації захована в рівновазі 
частин та цілого, у суворості 
геометричної побудови.

Другий чортківський пер-
стень також належить до першого типу. Художник змо-
делював фігуру галки у геральдичному стилі, повністю 
тотожному до зображення галки на галицьких перстенях 
і срібних браслетах-наручнях XII-XIII ст. Загальну висо-
ку тональність малюнка він підсилив розеткою із кринів 
плетивом лози, поміщеним у шістьох секціях щитка. Цілий 
ряд дослідників давньоруської металопластики вважає, 
що перстені з геральдичними звірами і птахами належали 
представникам боярських родів. Галка, поза всяким сумні-
вом, була геральдичною ідентифікацією галицького бояр-
ства.

6. Срібні колти (один – майже цілий і декілька фрагментів 
різної величини від парної прикраси жіночого головного убо-
ру) виконані в техніці черні. Тривалий час із території Західної 
України не було відомо археологічних пам’яток аналогічного 
типу. Вперше черневий колт виявили археологи в літопис-
ному Дорогобужі Рівнен-
ської області. Він належав 
до складу давньоруського 
скарбу. На лицевій стороні 
прикраси знаходиться зо-
браження грифона, а на 
зворотній – геометричний 
орнамент у вигляді плетін-
ки. Корпус срібного колта 
оточений рядом напаяних 
порожніх кульок. Пара кол-
тів із зображеннями грифо-
нів була також виявлена в 
с. Трепчому (Підкарпатське 
воєводство, Польща).

За характером художньої конструкції колти поділяються на 
чотири типи. Кожен із цих типів поділяється ще на підтипи – 
за застосуванням декоративних елементів та різноманітністю 
сюжетів. Чортківські колти належали до 4-го типу, де прикраси 
мають променеву оправу та вставний орнаментований щиток. 
Кожен промінь оправи обрамлений двома сканованими жгута-
ми з двох сторін і з’єднаний рубленим дротом. Внаслідок цього, 
на відміну від трьох, попередніх типів, чортківські колти мали 
двосторонню оправу. Такі ювелірні вироби до певної міри імі-
тували золоті променеві колти зі вставками, прикрашеними 
перегородчастими емалями. Ще однією особливістю унікаль-
них знахідок із Чорткова є виконання основного художнього 
зображення на черневому фоні. На обидвох вставках на них 
повторюється одне і те ж зображення – звір, який стоїть у про-
філь з піднятою передньою лапою. Крила його розпростерті».

– Повідайте, яку цінність для науки становлять зна-
йдені біля Чорткова знахідки. 

Прикраси з Чортківського скарбу мають широкі аналогії у 
багатьох скарбах Давньої Русі. Всі вони надійно датуються 
другою половиною XII – першою половиною XIII ст. Науко-
ва цінність скарбу полягає в тому, що він розширює знання 
української археологічної науки про художнє ремесло Пів-
денно-Західної Русі. Разом з тим, він доповнює літописні 
розповіді про таку трагічну сторінку нашої вітчизняної іс-
торії, як Батиєве нашестя на Галицько-Волинські землі у 
1240-1241 рр. Саме тоді, ймовірно, його й було закопано 
неподалік сучасного Чорткова.

До речі, невдовзі, у листопаді місяці на базі Києво-Моги-
лянської академії проходитиме наукова археологічна кон-
ференція, де, окрім іншого, слухачі матимуть можливість 
довідатися ще більше про Чортківський скарб.

Тему досліджував Роман ПАХОЛОК,
директор Чортківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. О.Барвінського, 
кандидат педагогічних наук

Чортківський скарб – визначна 
пам`ятка мистецтва княжої доби

Нещодавно мене запросили до Івано-Франківська на презентацію книги «Сучасна археологія княжого 
Галича і Галицької землі», яку написали викладачі Прикарпатського національного університету ім. Василя 
Стефаника: професор, доктор хімічних наук Іван Миронюк і археолог Ігор Коваль. Мені хотілося найбільше 

довідатись про археологічні пам`ятки рідної Теребовлі, адже останнім часом в інтернет-виданнях 
з̀ являється чимало повідомлень про знахідки звідти. Але яким приємним було моє здивування, 

коли побачив у монографії спеціальний розділ «Чортківський скарб 2013 року». 

Новинар
Ровесниця Незалежності України

Навіть якби церква в одному з найбільших сіл Чортківщи-
ни – Великих Чорнокінцях не була іменинницею буквально 
два дні тому, на Покрову Пресвятої Богородиці, все одно го-
ворити про неї нині – привід хоч куди. Оцей, найновіший за 
всю історію села храм (а їх було п`ять, та, всупереч різним 
віянням епох, парафія в 
лоні УГКЦ таки існувала 
в селі з ХVІІІ ст.) розпо-
чали будувати 21 серп-
ня 1991 року – немов в 
очікуванні Великодня 
нашого духу. А освячено 
церкву вже за неповних 
чотири роки по тому – 13 
жовтня 1996-го. Отож, 
наступної Покрови храм 
та його парафіяни свят-
куватимуть 20-ліття. До 
того ж, освячував церкву єпископ-ординарій УГКЦ Австралії, 
Нової Зеландії та Океанії Петро Стасюк, загостивши на чор-
нокінецьку землю вже вдруге – влітку того ж року в часі візиту 
вдарував новому храму Євангеліє. Відомості про візитацію 
й не тільки подає збірник «Бучацька єпархія УГКЦ. Парафії, 
монастирі, храми. Шематизм».

Господаря пізнати й по соломі
Ось так хазяйновито вона тюкується, а потому скиртуєть-

ся у ПАП «Дзвін» (с. Звиняч) на території фермського міс-
течка. І зберігається захищеною верхніми шарами значно 

довше, й «роз-
паковується» 
ефективніше, 
та ще й тішить 
око. І ось та-
ких, дбайливо 
споруд жених 
пірамідальних 
скирт уздовж 
за огорожею, 
витриманою у 

зелено-жовтих кольорах «дзвонівського» логотипу, – кілька-
надцять.

 
Нічний кінопоказ «Вишневих ночей»

Минулої неділі, напередодні 73-ї річниці УПА, телеканал 
1+1 в рубриці «Аргумент кіно» влаштував кінопоказ фільму 
«Вишневі ночі». Щоправда, приблизно о 2-й годині ночі (нехай 
дарує читач за вимушений каламбур!). Фільм за одноймен-
ною повістю Бориса Харчука особливо близький нам, чорт-
ківчанам, бо знімався 
на зорі Незалежності 
України (вийшов 1992 
року) власне у Чорт-
кові та окремі епізо-
ди – в с. Ягільниця 
(Салівка). То – хви-
лююча розповідь про 
трагічне кохання Ро-
мео й Джульєтти на-
ціонально-визвольної 
доби: зв`язкової УПА 
медсестри Калини та лейтенанта НКВС. Пригадую, одразу 
по тому, як фільм було змонтовано (відзнято кіностудією 
«Національно-культурний виробничий центр «Рось»), влітку 
1992-го, стрічку, як і було обіцяно, презентували в Чортко-
ві (тоді ще в більш-менш пристойному кінотеатрі «Мир») аж 
чотири рази. Представляли фільм автор сценарію Василь 
Портняк та режисер Аркадій Микульський. За домовленістю, 
якщо стрічка сподобається, потвердити це оплесками, зала 
щоразу буквально вибухала ними. Та прикро, що кіно такого 
штибу ТБ пропонує нам для перегляду зазвичай вночі...

Націоналізм по-скородинськи
Цьогорічного 8 жовтня йому, 

Степанові Стельмащуку – 
композитору, хоровому дири-
генту, фольклористу й педа-
гогові родом зі с. Скородинці, 
виповнилося б 90 літ. Нагада-
ти землякам про цю особис-
тість спонукав один з активних 
позаштатних авторів районки, 
теж хоровий диригент, знаний 
на Чортківщині, Петро Голі-
натий. Він і зазнайомив нас 
із вдарованою йому моногра-
фією про митця, котра поба-
чила світ торік у видавництві 
«Посвіт» в Дрогобичі. Надто 
приваблює у книжці розпо-

відь про випадкову «зустріч» С.Стельмащука із К.Марксом у 
Трускавці: минаючи пам`ятник, він мимохіть спаплюжив по-
няття величини тієї постаті, пояснивши своїй дитині, що то 
– «російський ксьонз з бородою». Скільки потому довелося 
йому писати пояснюючих записок в органах КДБ, а ректора-
тові Дрогобицького педінституту натужно витягувати свого 
доцента зі скрушної ситуації! Ось така вона, ціна істинного 
націоналізму...

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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 Ось і знову вступила на наш поріг золото-
чола осінь, свічками запалахкотіли берези, 
вбралися в золоті шати красені клени, чер-
воніє калина. Тихі, мрійливі, зажурені стоять 
ці осінні дні. Земля переливається всіма від-
тінками золота, а над нею – синє, чисте, без-
донне небо. 

У такий день зібралися на свято Пресвя-
тої Богородиці у Горішньовигнанському НВК 
батьки та учні. І здавалось, ніби прийшла Пре-
красна Діва Марія, яка розкинула над нами 
свій небесно-синій Омофор-Покров, щоби 
знову захистити нас, змусити замислитись 

над цінностями життя.
У виступах учнів звучало, що це свято 

християнське і національне, воно символі-
зує зв’язок поколінь, невмирущість героїчних 
традицій нашого народу. Діти просили: «Свя-
та Заступнице! Пречиста Діво! Ти оповий нас 
Покровом білим, І під опіку візьми Вкраїну, Не 
дай їй впасти знов на коліна!».

Галина ЧАЙКІВСЬКА-КІНЬ, 
заступник директора 

Горішньовигнанського НВК 
з навчально-виховної роботи

На Театральному майдані розклалося близь-
ко двадцяти наметів, у яких представники ви-
щих навчальних закладів Тернополя, Чернівців, 
Варшави та загальноосвітніх закладів області 
демонстрували наукові досліди й експерименти. 
Тут, в інтерактивній лабораторії під відкритим  
небом, кожен мав можливість  переконатися  в 
тому, що  наука – це аж ніяк не нудно і не важко, 
а навіть дуже захоплююче. До речі, координато-
ром Наукових пікніків у Тернополі є наша земляч-
ка –  чортківчанка  Христина Білінська.  

Серед інших учасників свої наукові досягнен-

ня презентували студенти  Чортківського дер-
жавного медичного коледжу, які займаються в 
гуртках фармацевтичної хімії, неорганічної хі-
мії, фізики під керівництвом викладачів Оксани 
Володимирівни Михайлюк, Наталії Богданівни 
Гусяк, Ольги Михайлівни Ірхи.

Глядачі не просто спостерігали за дослідами, 
а ще й цікавились явищами, ставили запитання 
і навіть виникали цікаві дискусії щодо причин їх 
виникнення.  

Наукові пікніки в Тернополі завершилися, а ми 
разом зі студентами-гуртківцями будемо продо-

вжувати пошук цікавого і корисного, щоб у на-
ступному році продемонструвати щось незвичай-
не, бо віримо, що меж для досконалості немає, а 
ще впевнені, що наш керівник і надалі підтримає 

нас у всіх наших креативних починаннях.  
 Наталія ГУСЯК, 

викладач хімії Чортківського
 державного медичного коледжу

Вибори-2015

Кандидат на посаду сільського голови 
по одномандатному виборчому округу № 34

(с. Шманьківчики, самовисуванець) 
НЕНЧИН Надія Петрівна

Народилася 12 лютого 1959 року. У 1978 році закінчила Копи-
чинецький технікум бухгалтерського обліку; у 1991 р. – Терно-
пільський фінансово-економічний інститут.

Жителька с. Колиндяни, працює бухгалтером сільської ради 
с. Шманьківчики.

Подаруймо добро своїм ближнім,
Донесімо його до людей – 
Світ тоді, може, стане менше грішним,
Як притисне добро до людей.

Ми, члени Української міжрайонної Чорт-
ківської територіальної організації глухих, 
складаємо щиру подяку Петрові Васильовичу 
Волошину за всебічну допомогу нашому това-
риству.

Петро Васильович, відчувши наш біль – 
біль нечуючих людей, котрі не в змозі почу-
ти шелесту трави та листя, пташиного співу, 
голосів рідних, близьких та друзів, взяв нас 
під свою опіку. П.В.Волошин разом зі своєю 
партією «Українська республіканська партія 

Левка Лук’яненка» часто відвідує нашу тери-
торіальну організацію УТОГ, буває почесним 
гостем на наших зібраннях і надає необхідну 
допомогу членам товариства, постійно пе-
редплачує для нечуючих інвалідів улюблену 
газету товариства «Наше життя», котру з не-
терпінням чекають, сподіваючись почерпнути 
більше цікавої інформації для себе.

Низько вклоняємось, дякуємо Петрові Ва-
сильовичу та членам партії УРП за добре сер-
це і щирість душі. Нехай Матір Божа охороняє 
всіх вас від бід, шле вам здоров’я, радість, 
терпіння та удачу!

Щиро – Світлана ЯЦКІВ, 
член Чортківського осередку УТОГ

На мою думку, це під силу Петрові Волоши-
ну з його багатим життєвим, професійним до-
свідом та командою однодумців Української 
республіканської партії Левка Лук`яненка. Він 
чітко усвідомлює, що треба змінювати в місті, 
і готовий починати ці зміни негайно.

Українська республіканська партія та кан-
дидат на посаду міського голови П.В.Волошин 
йдуть на вибори, щоби змінити наше життя та 
обличчя Чорткова. Ми хочемо бачити місто 
красивим, зеленим, освітленим та комфорт-
ним. 

Та нагальна проблема міста – це якість 
питної води. Адже від неї залежить здоров`я 
мешканців Чорткова. Це питання хвилює всіх 
і давно, а чинний міський голова досі її не ви-
рішив.

Знайомлячись з передвиборною програ-
мою кандидата на посаду міського голови 
Петра Волошина, я зрозуміла, що ця люди-
на знає, як здійснити реконструкцію системи 
водопостачання в місті, а також реорганіза-
цію житлово-комунального господарства. 
Мені імпонує те, що Петро Васильович хоче 
об`єднати всі комунальні служби міста, щоби 

працювати в інтересах людей і всі проблеми 
вирішувати комплексно в одній установі. Під-
тримую кожен пункт цієї програми. Зокрема, 
щодо розвитку освіти, культури, спорту і ту-
ризму. Влада так багато упустила в цьому на-
прямку. Моральне і фізичне здоров`я дітей та 
молоді нашого міста – в пріоритеті Петра Во-
лошина. Школам і позашкільним закладам він 
забезпечить належний рівень фінансування. 
Лише людина з величезним досвідом розуміє, 
що діти – то наше надійне майбутнє, і вклада-
ти в них потрібно по максимуму.

Ми прагнемо кращого життя, хочемо бути 
соціально захищеними, і тому вважаю, що 
кандидат на посаду міського голови Петро 
Волошин допоможе нам у цьому.

Шановні мешканці міста! Підтримаймо кан-
дидата на міського голову з надією на успішне 
розв`язання окреслених у програмі проблем.

Голосуйте за господарника, а не за популіс-
тів.

Алла ГОЛОВАТЮК,
член Чортківської організації ветеранів

Передвиборна агітація

Достойне життя 
від достойного кандидата

Цьогоріч кандидатів на посаду міського голови багато. 
Кожен іде до виборця зі своєю програмою дій. Наше місто має достатньо проблем. 

Але чи всі кандидати здатні їх вирішити і зробити з Чорткова 
сучасне європейське місто?

Опіки забагато не буває

Студентське життя

Наука – це цікаво і  просто…
Для студентів Чортківського державного медичного коледжу активний відпочинок 

давно став нормою, тому виїзд недільного ранку до Тернополя вони зустріли з 
ентузіазмом.  За сприяння директора  Любомира Степановича Білика студентська 

команда коледжу вперше взяла участь у Науковому пікніку, що проходив у Тернополі в 
рамках проекту «Scientific Fun – Наукові пікніки в Україні».  

Шкільні вісті

Пречиста Діво! 
Під опіку візьми Вкраїну!

Акція

Нехай у кожному 
            дворі
І біля кожної оселі 
Росте калина – 
     символ України.

З 1 по 25 вересня 
ц. р. з метою погли-
блення національно-
патріотичного та еко-
логічного виховання 
учнівської молоді, 
активізації роботи 
щодо примноження 
лісових багатств рід-
ного краю, охорони 
довкілля було прове-
дено акцію «Посади 
калину». В ній взяли 
участь гуртківці еко-
логічних гуртків пала-
цу дітей та юнацтва. 

Завдання, яке ста-
вили перед собою 
учасники конкурсу – 
це насадження кущів 
калини для озеле-
нення території на-
вчального закладу, 
а також прилеглих 
територій. Озброєні 
лопатами та відрами 
з водою, школярі приступили до роботи. За-
няття захопило дітей. Вони працювали ра-
дісно і з повною віддачею.

Тут проявилась мистецька уява, умілість 
рук і тепло сердець їх авторів. Хай милують 
око всіх працівників і гуртківців нашого на-
вчального закладу червонощокі грона ка-
лини.

Члени гуртка «Основи екологічних знань» 
навіть дали імена своїм деревцям і мало не 
щодень провідували їх, поливали та слідку-
вали за їхнім ростом і розвитком. Вони щиро 
впевнені, що тепло їхніх рук і щирі прагнення 
допоможуть вирости цим саджанцям. А учні 

з гуртка «Юні екологи» висадили 20 кущів 
калини. Гуртківці отримали велике задово-
лення, адже світ завдяки їхнім добрим ру-
кам став трішки кращим і зеленішим. Пере-
можців не було, адже працювали добре усі. 
А нагородою за виконану роботу стануть 
майбутні зелені насадження, що дарувати-
муть людям красу, затишок.

Патріотизм проявляється не лише у мітин-
гах і зібраннях, а й в уважній праці для свого 
рідного дому – для рідної України.

Лідія ЗЛЕПКО, 
керівник екологічних гуртків ПДЮ 

Посади калину
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Нещодавно Міністерство охорони здоров’я 
України повідомило тривожну інформацію 
про випадки захворювання на поліомієліт в 
Закарпатській області.

Хвороба дуже небезпечна, призводить до 
невиліковного паралічу.

Найуразливіші до поліомієліту діти віком до 
п’яти – рідше десяти років. Вірус від людини 
до людини поширюється через випорожнення 
та слину, заражені їжу та воду. Захворювання 
розпочинається як кишкова інфекція. У дитини 
болить живіт, підвищується температура. Якщо 
хвороба перебігає з ускладненнями, вражаєть-
ся центральна нервова система, в такому разі 
за кілька днів дитина перестає ходити, у важких 
випадках не може дихати і вмирає від паралічу 
горла.

В давнину це захворювання було дуже по-
ширене. Навіть всесвітньо відомий англій-
ський письменник Вальтер Скотт трирічним 
хлопчиком захворів на цю недугу і на все жит-
тя залишився кульгавим. А президент США 
Франклін Делано Рузвельт перехворів на по-
ліомієліт в 39 років, йому паралізувало ноги, і 
до кінця свого життя він змушений був корис-

туватися візком.
Але це було тоді, коли ще не існувало вак-

цини проти поліомієліту.
Останні декілька десятків років в багатьох 

країнах світу проводяться масові щеплення 
проти поліомієліту. І це дало змогу Європей-
ською комісією в 2002 році оголосити європей-
ський регіон (в т. ч. Україну) вільним від поліо-
мієліту. На жаль, Україні не вдалось втримати 
відповідний статус. Причина – низький показник 
вакцинації. Наслідки – за рівнем захворюванос-
ті на поліомієліт Україна є зараз однією з 13-ти 
найнебезпечніших країн світу. А якщо ще враху-
вати велику кількість мандрівників і нелегалів, 
які прямують до Європи через територію Украї-
ни, ситуація видається катастрофічною. Під за-
грозою зараження перебувають насамперед ті 
діти, чиї батьки відмовились від щеплень.

Щоб вирішити проблему і запобігти спалаху 
хвороби, потрібно зробити щеплення 95 відсоткам 
дітей віком до року. Так як ефективних ліків проти 
поліомієліту немає, надія тільки на вакцинацію.

Марія МАЗУРИК, 
викладач епідеміології Чортківського 

державного медичного коледжу

Пост здоров’я

Поліомієліт, або Хвороба, 
що породжує калік

Враховуючи непросту ситуацію в країні, яка 
зумовлює постійне недофінансування медич-
ної галузі, надання допомоги хворим потре-
бує всебічної підтримки. Завдяки медичним 
працівникам району, які завжди відзначалися 
високим професіоналізмом, відданістю об-
раній справі, терпінням, готовністю прийти на 
допомогу, зменшуються страждання хворих. 
А завдяки людям з добрим серцем, які вкла-
дають власні кошти на користь хворих людей, 
розвиток медичної галузі Чортківщини впев-
нено йде в майбутнє. Медичні заклади району 
постійно відчувають підтримку спонсорів, за 
кошти яких рік у рік проводяться ремонти та 
оновлення обладнання, покращується харчу-
вання хворих.

Жителі району щорічно здають по 5-10 кг 
картоплі, керівники сільськогосподарських 
підприємств виділяють зерно на виготовлен-
ня різноманітних круп, макаронів, наші хворі 
мають змогу харчуватися смачно й повноцін-
но.

Особливо хочеться подякувати від медич-
них працівників центральної комунальної ра-
йонної лікарні та жителів району, які лікуються 
стаціонарно, директорам приватних аграрних 

підприємств: В.М.Вислоцькому, В.С.Градовому, 
І.В.Фричу, П.О.Стефаняку, В.Є.Заболотному, 
М.Ф.Андрусику, В.В.Заліщуку, Є.М.Шкабару, 
С.Г.Данилишину, І.А.Войцишину, М.В.Горбаль, 
П.М.Чайці.

Ваша підтримка – свідчення небайдужого 
ставлення до проблем медицини в районі та 
розуміння непересічної важливості здоров‘я 
наших людей, і це добрий приклад для інших. 
Є ще багато підприємств, які мають змогу до-
помогти, але ігнорують таку можливість: ТзОЗ 
«Радехівський цукор», СВНВГ «Мрія», ТзОВ 
«Агрополіс», ПрАТ «Райз-Максимко», не кож-
ному в даний час дано так тонко відчувати 
чужі потреби зі сприйняттям їх за свої власні.

Від усього серця бажаємо вам здоров’я, 
злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою 
та достатку. Низький уклін за вашу натхнен-
ну й самовіддану працю, за вашу непохитну 
віру в майбутнє нашого краю. Хай Господь Бог 
сторицею віддячить за ваше розуміння, під-
тримку і за частку душі, подаровану жителям 
нашого району.

Роман ЧОРТКІВСЬКИЙ, 
головний лікар ЦКРЛ,

заслужений лікар України

Благодійність дійсно є найбільшим 
проявом людяності, гуманізму, бо саме 
завдяки цій здатності – безкорисливо 
прийти на допомогу іншим – у цьому 

світі не зникає добро. Про це свідчать 
факти про надання допомоги внутрішньо 
переміщеним особам, учасникам АТО та 

їх сім’ям мешканцями нашого району.

Червонохресна організація вбачає своє 
покликання допомогти тим, хто опинився в 
біді, коли спіткало стихійне лихо. А в тепе-
рішній час з’явився ще один новий напрямок 
роботи: переміщені особи зі зони АТО та сім’ї 
загиблих і поранених патріотів, які в цей час 
не шкодують свого здоров’я та життя заради 

миру в державі. Тож назріла потреба всім їм 
допомагати, а також потерпілим від збройного 
конфлікту на сході.

Минулого року ми вже відправляли допо-
могу у вигляді овочів (завдяки директору ПАП 
«Березина» B.Є.Заболотному). Така потреба 
виникла й тепер.

Тому сьогодні звертаємось до керівників 
сільськогосподарських та фермерських під-
приємств, а також всіх небайдужих людей із 
закликом про збір продуктів харчування та 
овочів (картоплі, буряків, моркви) для надан-
ня допомоги потребуючим.

Наша адреса: м. Чортків, вул. С.Бандери, 
50, тел. 2-37-67.

Ірина СОЛЯНИК, 
голова районної організації Товариства 

Червоного Хреста України

Нерідко буває, що, 
будучи молодими, 
ми чомусь не замис-
люємось над тим, як 
пройдуть останні дні 
нашого життя. Часто 
старість пов’язана з 
невиліковними хво-
робами, самотністю, 
депресією, відчуттям 
покинутості, безпорад-
ністю у повсякденному 
житті. І чим менше ми 
про це думаємо, тим 
швидше зустрічаємось 
з проблемами догляду 
та полегшенням болю 
у своїх родинах, сім’ях, 
знайомих та особисто у 
своєму житті.

Виїзна служба БСМ 
«Карітас» м. Чортків 
з 2011-го по 2014 рр. 
спільно з Чортківською 
центральною кому-
нальною районною 
лікарнею здійснює 
проект «Рука допомо-
ги – догляд на заключ-
ному етапі життя за 
невиліковно хворими і 
людьми похилого віку, 
які залишилися без опі-
ки в Молдові та Україні». В рамках даного про-
екту нашими працівниками безкоштовно здій-
снюється хоспісна та паліативна допомога 
на дому (комплексна, високоякісної медична 
допомога для людей з онкологічними та сома-
тичними захворюваннями; полегшення болю 
та інших симптомів невиліковної хвороби, для 
забезпечення спокійного, комфортного та 
гідного життя пацієнта; допомога пацієнтам у 
соціальних, психологічних та духовних аспек-
тах їхнього життя, незалежно від віросповіда-
ння; підтримка у всіх сферах повсякденного 
життя для пацієнтів та їх родин; допомога у 
підтримці зв’язку з родичами в Україні та за 
кордоном). А з 2014 р. даний проект триває за 
підтримки партнерів з Карітас-Відня.

Обсяг роботи великий, а ось час та люд-
ський ресурс обмежені, саме тому вже про-
тягом кількох років працівники виїзної служби 
БСМ «Карітас» організовують волонтерські 
курси для людей різних соціальних та вікових 
груп, в яких взяли участь понад сто жителів 
міста Чортків. Деякі з них використовують на-
буті знання в особистих цілях, допомагаючи 
родичам чи близьким людям, інші застосову-
ють їх для відвідин пацієнтів виїзної служби, 
несучи до них у дім тепло, усмішку та допомо-
гу. Такими є і студенти 4-го курсу відділення 
«Початкова освіта» Чортківського гуманітар-

но-педагогічного коледжу ім.О.Барвінського: 
В.Борсук, Т.Дутка, Ю.Кріль. Не залишаються 
осторонь і студенти відділення «Соціальна 
педагогіка», котрі регулярно відвідують Ди-
тячий відділ інвалідів дитинства БСМ «Карі-
тас». Щира вдячність педагогічному та сту-
дентському колективам, особливо дирекції, 
за високе моральне виховання, формування 
жертовності у студентів, безцінну, нелегку та 
корисну працю.

Усіх бажаючих приєднатися до волонтер-
ського руху у сфері паліативної та хоспісної 
допомоги запрошуємо на Волонтерські кур-
си, які розпочнуться 21 жовтня о 17-й год. 
в приміщенні актової зали БСМ «Карітас». 
Пам’ятайте: кожен з нас іде по життю не один, 
потребує когось, чиєїсь руки, щоб опертися, 
відчути підтримку, радість життя. Коли ди-
тина маленька, вона потребує руки батьків, 
щоб впевнено робити свої кроки, а коли стає 
дорослою – потребує руки друзів, щоб іти по 
життю. Проте кожної миті людина потребує 
руки Бога, щоб жити щасливо, натхненно, з 
надією і в любові. Можливо, хтось потребує 
саме тебе!

Світлана МЕЛЬНИК, 
координатор волонтерів 

у БСМ «Карітас» м. Чортків

Чемпіонат області. 20-й тур. «КАМ» Бур-
дяківці (Борщівський район) – ФСК «Чорт-
ків» – 2:2. 

Внаслідок здобутої на виїзді бойової нічиєї 
наша команда зберегла за собою четвертий 
рядок турнірної таблиці. У неділю, 18 жовтня, 
чортківчани проведуть останню зустріч на 
своєму полі в рамках обласної першості про-
ти ДЮСШ Тернопіль. Опісля їм залишиться зі-
грати лише одну гру на виїзді проти грізного 
суперника – дострокового цьогорічного чем-
піона і володаря кубка області – теребовлян-
ської «Ниви».

Чемпіонат району
Перша група
24-й тур. Нагірянка – Шманьківчики – 1:9; 

«Калічівка» – Гор. Вигнанка – 1:4;
Базар – Поділля – 5:3; Шманьківці – Косів – 

2:0; Біла – Улашківці – 2:0; Ягільниця – Гадин-
ківці – 5:3; Бичківці – Звиняч – 1:0.

25-й тур. Улашківці – Базар  – 0:2; Поділля 
– Шманьківці – 2:3; Косів – Бичківці – 1:2; Зви-
няч – «Калічівка» – 5:2; Гор. Вигнанка – Ягіль-
ниця – 0:1; Біла – Нагірянка – 3:0; Гадинківці 
– Шманьківчики – 1:2.

Перед останнім туром відкритої першості 

району першу і другу команди у турнірній та-
блиці, відповідно Ягільницю і Шманьківчики,  
відділяє всього очко. Тож доля чемпіонства 
вирішиться у зустрічах Ягільниця – Звиняч і 
Шманьківчики – Горішня Вигнанка.

Друга група. Фінальний турнір
4-й тур.  Пробіжна – «Фортуна» Свидова – 

2:0; Заводське – Джурин – 2:1; Товстеньке – 
Ридодуби – матч було недограно.

5-й тур. «Фортуна» – Заводське – 1:1; Джу-
рин – Товстеньке – 7:3; Ридодуби – Пробіжна 
– 5:2.

За тур до фінішу змагань турнірну таблицю 
очолюють Ридодуби з 19-ма очками в активі. 
Однак досі нез`ясованою залишається доля 
недограного матчу 4-го туру між цією коман-
дою і Товстеньким, рішення щодо якого при-
йматиме КДК районної футбольної федерації. 
17 очок наразі у Джурина і 14 – у Заводського. 
Тож доля медалей вирішуватиметься в за-
ключних матчах сезону. Заводське на своєму 
полі прийматиме Ридодуби, Пробіжна – Джу-
рин, а в гості до Товстенького поїде аутсайдер 
– свидівська «Фортуна», яка, проте, уже всти-
гла зіпсувати настрій багатьом суперникам у 
швидкоплинному фінальному турнірі.  

Волонтерство

Віддаваймо часточку серця
«Ми маємо віддавати – давати у світ добро, милосердя, любов... 

Лікар, вчитель, письменник, робітник і навіть політик – то служіння іншим. 
Тільки тоді, коли ми віддаємо, стаємо багатшими» (Любомир Гузар).

Меценатство

І прийде віддяка сторицею
Лікарня – це установа, на яку з надією на зцілення та зменшення страждань 

дивляться тисячі людей. Щороку в центральній комунальній районній лікарні 
лікується від дванадцяти до тринадцяти тисяч пацієнтів.

Милосердя

Сила добра

Футбол

SOS

Нашої з вами допомоги потребує 17-річ-
ний Владислав Фарбота. Хлопець – мешка-
нець Чорткова, цього року поступив у вуз в 
Кам`янці-Подільському. Разом із радістю у 
дім прийшла біда – рак. Діагноз: пухлина лівої 
скроневої лобнопідкіркової ділянки голови. 
Передвісником був лише головний біль де-
кілька тижнів тому. 2 жовтня хлопця проопе-
рували, а 13-го лікарі підтвердили страшний 
діагноз: IV стадія. На сьогодні Влад бореть-

ся з хворобою у Феофанії – єдиній клініці в 
Україні, яка має можливість допомогти. Лі-
кування дороговартісне – лише на перебу-
вання у медзакладі необхідно 2,5 тис. грн. на 
день. В загальному сума – 150 тис. грн. 

«Приватбанк»  номер рахунку: 
5457082234160732

Фарбота Марина Геннадіївна
Просимо усіх небайдужих – допоможіть 

врятувати Влада!

Допоможіть врятувати Влада!



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.10, 18.55 Про головне 
09.45 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
10.20 Перша студiя 
11.20 Д/ф «Сербська 
енциклопедiя» 
11.40 Д/ф «Вiдмовся вiд 
завтрашнього дня» 
12.25 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15 Вiкно в Америку 
14.00 Т/с «Естонська РСР» 
14.35 Казки Лiрника Сашка 
14.45 Школа Мерi Поппiнс 
15.00 М/с «Друзi-янголи» 
15.15 Хто в домi хазяїн? 
15.55 Як це? 
16.30 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Зроблено в Європi 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.45 Т/с «Польськi свята» 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 04.35 
ТСН 
07.35, 08.35 «Маша 
i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля 4» 
10.50 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 9 
12.20 М/ф «Добриня 
Микитич i Змiй Горинич» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «СIМЕЙНI 
мелодрами - 6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 
00.00 Х/ф «Царство 
небесне» (2) 

ІНТЕР
05.00 «Подробицi тижня» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Ти будеш 
моєю» (1) 
11.20, 12.20 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
14.15, 16.15 «Чекай на мене» 
17.45, 18.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 
Прем’єра 
00.00 «День народження 
Iнтера. Спецпроект» 
01.05 Х/ф «Егоїст» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55 «Подорож гурмана» 
15.30 «Спiває Ярослав 
Гнатюк» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Cад.Город.Квiтник» 
17.15 «100 шедеврiв» 
17.30 «Подорож до моря» 
18.00 «Вишиванка» 
18.35 «Мова жестiв» 
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Програма телепередач12
20 жовтня, вівторок 21 жовтня, середа 22 жовтня, 19 жовтня, понеділок

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.20, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.45, 07.15, 08.15 Спорт 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.25 Ера будiвництва 
07.30, 23.25 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 ДебатиPRO 
11.25 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
14.45 Казки Лiрника Сашка 
14.55 М/с «Друзi-янголи» 
15.10 Хто в домi хазяїн? 
15.55 Музичне турне 
17.10 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 Вересень 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.30 З перших вуст 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.45 Телевистава «Повiя» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 9 
12.20, 21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «СIМЕЙНI 
мелодрами - 6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 Д/ф «Ми стали 
iншими» 
23.45 Х/ф «Лiга видатних 
джентльменiв» (2) 
01.50 Х/ф «Орел дев’ятого 
легiону» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 
11.55, 12.20 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.15 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
17.45, 18.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.30 Х/ф «Їх помiняли 
мiсцями» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 Д/ф «Павло Тичина» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Своє, українське» 
17.15 «Борщiв-тепло Подiлля» 
17.30 «Дiловий ритм» 
18.00 «Актуально» 
18.30 «День - як мить» 
19.30 Ток -шоу «Хто є хто» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

ICTV
01.25 Х/ф «Затяжний 
пострiл» (2) 
03.55 Т/с «Революцiя» 
05.05 Служба розшуку дiтей 
05.10 Студiя Вашингтон 
05.15 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Антизомбi 
11.05, 13.25, 23.30 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Т/с «Код Костянтина» 
14.35 Патруль 
самооборони 
15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Нюхач» 

СТБ
05.05, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.40, 15.55 «Все буде добре!» 
07.35 «Все буде смачно!» 
08.45, 18.25 «За живе!» 
09.55 «Зiркове життя. Зiрковi 
вiнчання» 
10.55 «Битва 
екстрасенсiв» 
12.40 «Україна має талант!-2» 
20.00, 22.50 «МастерШеф - 5» 
01.15 «Один за всiх» 
02.15 Х/ф «Айболить 66»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.05 Абзац! 
19.00 Хто зверху? - 4 
21.00 Х/ф «Заручниця 2» 
(2) 
23.00 Аферисти 
в мережах 
02.05 Служба розшуку 
дiтей 
02.10 ППШ - 2 
03.45 Україна чудес 
04.35 Зона ночi 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 15.30 Т/с «Загальна 
терапiя» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00, 05.25 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.20, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.00 Реальна мiстика 
13.00 Х/ф «Некрасива 
любов» (1) 
18.00, 04.30 Т/с «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. 
«Мальме» - «Шахтар» 
23.50 Подiї дня 
00.10, 02.55 Т/с «C.S.I.: 
Мiсце злочину маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Зброя, яка 
змiнила свiт» 
11.15 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.10 Х/ф «Новi Робiнзони» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорпiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
21.15 Х/ф «Двiйник» 
00.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.10 Х/ф «Пострiл у 
трунi!» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.20, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.45, 07.15, 08.15 Спорт 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.25 Тепло. Ua 
07.40, 23.25 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.10, 18.55 Про головне 
09.45 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
10.20 Вiйна i мир 
11.25 Вiкно в Америку 
11.55 Вересень 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
14.45 Казки Лiрника Сашка 
14.55 Хочу бути 
15.40 Як це? 
16.00 Надвечiр’я. Долi 
16.55 Свiтло 
17.35 Книга ua 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.30 З перших вуст 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.45 Телевистава 
«Камiнний хрест» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 9 
12.20, 21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «СIМЕЙНI 
мелодрами - 6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу» 

ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 
11.55, 12.20 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.15 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
17.45, 18.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.30 Х/ф «Термiнал» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «День - як мить» 
12.20 «У пошуках легенд» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Рожевi лебедi 
Василя Симоненка» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Мандри» 
18.00 «У народному стилi» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Земляки» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

ICTV
00.30 Х/ф «Залягти на дно 
у Брюгге» (2) 
02.20 Секретний фронт 
03.55 Т/с «Революцiя» 
05.05 Служба розшуку 
дiтей 
05.10 М/с «Том i Джерi у 
дитинствi» 
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.50 Труба мiстера 
Сосиски 
10.50, 13.25 Х/ф 
«Еволюцiя» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Турист» 
16.10 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Дiстало! 
21.30 Свобода слова з 
Андрiєм Куликовим 

СТБ
06.00, 15.55 «Все буде добре!» 
07.55 «Все буде смачно!» 
08.55, 18.25 «За живе!» 
10.05 «Битва екстрасенсiв 15» 
12.45 «Україна має талант!-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.50 «Хата на тата» 
23.30 «Детектор брехнi 7» 
00.50 «Один за всiх» 
01.55 Х/ф «На прiзвисько 
«Звiр»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 07.10 Kids Time 
05.57 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.15 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
13.50 М/ф «Людина павук - 2» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.55 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.30 Страстi за ревiзором 
23.30 Х/ф «З мене досить» 
02.50 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.30 Реальна мiстика 
13.15, 15.20 Т/с 
«Спадкоємиця» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрада» (1) 
21.00 Х/ф «Некрасива 
любов» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 
2: Сходження воїна» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35 «Облом.UA» 
08.35 «Помста природи» 
10.20 Т/с «Мушкетери» 
12.30 Х/ф «Супербрати Марiо» 
14.35 «Вайпаут» 
15.30 «Легенди кiкбоксингу» 
16.25 «Top Gear» 
17.30, 19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини «Спецкор» 
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.20 Т/с «Скорпiон» 
21.15 Х/ф 
«Найманець» 
00.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.10 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.20, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.45, 07.15, 08.15 Спорт 
06.50, 07.20, 08.20, 17.55, 
22.45, 23.20, 00.20 Погода 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.25, 23.25 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.10, 18.55 Про головне 
09.45 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
10.25 Подорожнi 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
14.45 Казки Лiрника Сашка 
14.55 М/с «Друзi-янголи» 
15.10 Хочу бути 
15.55 Фольк-music 
17.00 Богатирськi iгри 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 З перших вуст 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.45 Т/с «Польськi свята» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 9 
12.20, 21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «СIМЕЙНI 
мелодрами - 6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Свiт навиворiт 6» 
00.00 Х/ф «Король Артур» 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 
11.55, 12.20 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.15 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
17.45, 18.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
01.20 Х/ф «Лiтаком, 
поїздом, автомобiлем» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Земляки» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Подорож до моря» 
13.55 «Вишиванка» 
14.30 «Cад.Город.Квiтник» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Випробуй на собi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Зона ризику» 
18.15 «Немов сльозинка на 
щоцi землi» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Наодинцi з усiма» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Шляхами Тараса» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

ICTV
01.25 Х/ф «Основний 
iнстинкт» (2) 
03.45 Т/с «Революцiя» 
05.15 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Антизомбi 
11.05, 13.25, 23.30 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Т/с «Код Костянтина» 
14.35 Патруль 
самооборони 
15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Нюхач» 

СТБ
05.35, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.10, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Все буде смачно!» 
09.00, 18.25 «За живе!» 
10.15 «Зiркове життя. Я 
помираю без кохання» 
11.10 «Битва екстрасенсiв» 
12.55 «Україна має 
талант!-2» 
20.00, 22.50 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
23.55 «Один за всiх» 
01.05 Х/ф «Дорослi дiти»(1) 
02.30 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.20 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.05 Абзац! 
19.00 Половинки 
20.30 Х/ф «Янгол 
охоронець» 
23.00 Супермодель по-
українськи 
02.05 ППШ - 2 
03.35 Україна чудес 
04.25 Зона ночi 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 15.30 Т/с «Загальна 
терапiя» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 05.25 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.50 Зiрковий шлях 
10.20, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.00 Реальна мiстика 
13.00 Х/ф «Кульбаба» (1) 
18.00, 04.35 Т/с «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. 
«Динамо» - «Челсi» 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину маямi» (2) 
02.00 Х/ф «Цар скорпiонiв 
2: Сходження воїна» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 
7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «101 винахiд, якi 
змiнили свiт» 
11.15 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.10 Х/ф «Експедицiя до 
пекла» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Скорпiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
21.15 Х/ф «Бандитки» 
00.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.10 Х/ф «Вiдьма» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.35 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.10, 18.55 Про головне 
09.45 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
10.40 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
11.55 Д/ф «Висока кухня 
Сучжоу» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
14.55 М/с «Друзi-янголи» 
15.10 Школа Мерi Поппiнс 
16.15 Театральнi сезони 
16.50 Вiра. Надiя. Любов 
17.45 Чоловiчий клуб 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
22.40 З перших вуст 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 9 
12.20 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «СIМЕЙНI 
мелодрами - 6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.30 «Свiтське життя» 
23.30 Х/ф «Колiр грошей» (1) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.30 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Закоханi жiнки» 
11.55, 12.20 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.15 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
17.45 Ток-шоу «Стосується кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Iгри розуму» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Мандри» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.40 «У народному стилi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Влада таланту» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
18.00 «Мова жестiв» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Актуально» 
21.45 «Розкажи про героя» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

ICTV
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 20.25 Антизомбi 
11.05, 13.25, 23.30 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.35 Т/с «Код Костянтина» 
14.35 Патруль 
самооборони 
15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
21.30 Т/с «Нюхач» 
22.30 Що по телеку? 

СТБ
06.40 Х/ф «Диши 
зi мною»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.25, 00.30 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.00, 22.50 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють всi!-8» 
03.10 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.00, 19.00 Супермодель 
по-українськи 
18.00, 00.55 Абзац! 
21.00 Половинки 
22.20 Суперiнтуїцiя 
00.00 Стенд-Ап шоу 
01.55 ППШ - 2 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 05.20 Т/с «Загальна 
терапiя» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 04.35 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.20, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.00 Реальна 
мiстика 
13.00 Х/ф «Коли не 
вистачає кохання» (1) 
15.30 Т/с «Загальна 
терапiя 2» (1) 
18.00 Т/с «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.00 Х/ф «Я буду 
поруч» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: 
Мiсце злочину маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «101 гаджет, який 
змiнив свiт» 
11.15 Д/п «Пiдземнi 
мiста» 
12.10 Х/ф «Магма 
маямi» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Чорна 
дiра» 
21.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю-2» 
23.00 Х/ф «Засiдка» 
00.55 Т/с «Зоряна 
брама. Всесвiт-2» 
02.30 Х/ф «Кисневий 
голод» 

УТ-1
06.00, 07.00 Пiдсумки 
06.25 У просторi буття 
07.25 На слуху 
08.20 АгроЕра. Пiдсумки 
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.25 М/с «Друзi-янголи» 
09.55 Хочу бути 
10.30 Книга.ua 
11.45 Зроблено в Європi 
12.05 Д/ф «Замки Європи» 
13.00 Свiтло 
13.55 «Музика заради 
миру». Концертна 
програма до 70-рiччя ООН 
14.55, 01.20 Хокей. 
Чемпiонат України. 
«Дженералз» - «Донбас» 
17.25 Богатирськi iгри 
17.50 Чоловiчий клуб 
18.25 Гандбол. Лiга 
Чемпiонiв. «Мотор» (Україна) 
- «Ельверум» (Норвегiя) 
21.00 Новини 
21.40 На пам’ять 
22.10 ГОГОЛЬ FEST» 15 
22.40 Мегалот 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.10 «Сiмейний вердикт» 
07.05, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
09.00 «Свiтське життя» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00 «Маша i ведмiдь» (1) 
11.45 «Маленькi гiганти» 
14.15 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.35, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал 2015» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
23.15 «Що? Де? Коли? 2015» 
00.30 Х/ф «Остання 
людина на Землi» (1) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм (1) 
06.25 «Орел i Решка. 
Ювiлейний» 
07.10 «Чекай на мене. Україна» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.35 Х/ф «Любов та 
голуби» (1) 
11.40 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
12.40 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi» (1) 
16.05 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» (1) 
18.05, 20.30 Т/с «Лабiринти 
долi» 
20.00 «Подробицi» 
22.30 Великий бокс. 
Володимир Кличко - 
Брайант Дженнiнгс 
01.20 Х/ф «Наперекор 
судьбе» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
14.40 «Слiд» 
15.00 «Червона калина» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Смакота» 
18.00 «Цвiт Галичини» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

ICTV
02.50, 09.30 Секретний 
фронт 
03.00 Перехiд на зимовий час 
05.05, 06.50 Морськi 
глибини 
05.40 Факти 
06.00 М/с «Том i Джерi у 
дитинствi» 
07.40 Провокатор 
10.30 Антизомбi 
11.30 Дiстало! 
12.25, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.40 Iнсайдер 
14.40 Т/с «Нюхач» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Рiддiк» в 3D» (2) 
22.35 Х/ф «Хронiки 
Рiддiка» 

СТБ
08.00 «Караоке 
на Майданi» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
09.55 «Хата на тата» 
12.35 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
15.05 «Зваженi та щасливi - 5» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
00.00 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.57 Хто зверху - 3 
09.55 Ревiзор 
12.20 Страстi 
за ревiзором 
14.30 Хто зверху? - 4 
16.30 Т/с «Сашатаня» 
17.00 М/ф «Iндики: 
назад у майбутнє» 
19.00 М/ф «Рататуй» 
21.00 Х/ф «Людина 
павук 3» 
23.45 Х/ф «Жорстокi iгри 
2» (2) 
01.30 Х/ф «Заручниця 2» (2) 
03.20 ППШ - 2 
03.50 Зона ночi 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 
02.10 Подiї 
07.15 Т/с «Загальна 
терапiя» (1) 
08.50, 01.10 Вiдверто 
з Машею Єфросiнiною 
10.00 Зiрковий шлях. 
Субота 
11.00 Х/ф «Я буду 
поруч» (1) 
13.00, 15.20 Т/с 
«Лжесвiдок» (1) 
17.20, 19.40 Т/с «Моє 
кохане чудовисько» (1) 
22.10 Х/ф «Коханець для 
Люсi» (1) 
00.10 Зiрковий шлях 
03.00 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину маямi» (2) 
03.30 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.10 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 «Реал-Бодрiт» 
15.00 Т/с «Мушкетери» 
17.10 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю-2» 
19.00 Т/с «Диверсант» 
23.15 Х/ф «Чужi проти 
хижака-2» 
01.15 Х/ф «Розумний 
сумнiв» 
02.45 Х/ф «Iду 
до тебе» 

УТ-1
05.30, 21.00 Новини 
06.35 Крок до зiрок 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.15 Свiт on line 
08.40 Тепло.Ua 
09.10 Як це? 
09.50 Казки Лiрника Сашка 
10.05 М/с «Друзi-янголи» 
10.15 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Спогади 
11.30 Х/ф «Бабуся Бум» 
13.35 Н.Онука. Iнтерв’ю 
на даху 
14.00 Фольк-music 
15.05 Український корт 
15.50 Чоловiчий клуб. Спорт 
16.55 Д/ф «Жiнки-
солдати: побачити, що я 
посмiхаюсь» 
17.50 Театральнi сезони 
18.25 Т/с «Бiлявка» 
21.30 Прем’єр-мiнiстр 
України А.Яценюк про 
реформи 
21.40 Перша шпальта 
22.15 ГОГОЛЬ FEST» 15 
23.00 Вибори -2015 

1+1
05.15, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
06.00 «Сiмейний вердикт» 
06.55 «Що? Де? Коли? 2015» 
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.40 Мультфiльм 
09.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.20 «Iнспектор 
Фреймут 2» 
13.50 «Мiняю жiнку» 
15.10 «Чотири весiлля 4» 
16.40 «Розсмiши комiка» 
17.40 М/ф «Iлля Муромець 
i Соловiй-розбiйник» (1) 
19.20 «10 хвилин з 
прем’єр-мiнiстром» 
21.00 «Маленькi гiганти» 
23.30 «Свiтське життя» 
00.30 Х/ф «Яма» (1) 

ІНТЕР
08.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новини 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний» 
11.00 Орел i Решка. 
Незвiдана Європа 
12.20 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» (1) 
14.15, 16.20, 18.20 Т/с 
«Лабiринти долi» 
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
00.00 Х/ф «Пiймай мене, 
якщо зможеш» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.30 «Спортивнi меридiани» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Дивоцвiти» 
18.15 Д/ф «Вражаючий свiт 
тварин» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Бiлi хмари на тлi 
золотому...» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

ICTV
05.45 Факти 
06.10 М/с «Том i Джерi 
у дитинствi» 
07.05 Х/ф «Гонщик» 
09.25 Зiрка YouTube 
10.45, 13.15 Дивитись 
усiм! 
11.45 Труба мiстера Сосиски 
12.45, 15.45 Факти. Вибори 
13.50, 16.15 Х/ф «Прибрати 
Картера» 
16.20 Х/ф «Хронiки 
Рiддiка» 
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин 
з Прем’єр-мiнiстром 
України 
20.35 Х/ф «Робокоп» 

СТБ
07.45, 10.50 «МастерШеф - 5» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
09.55 «Караоке 
на Майданi» 
13.45, 15.35 «Х-Фактор - 6» 
15.15 «10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України» 
19.00 «Битва 
екстрасенсiв 15» 
21.15 «Один за всiх» 
22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
01.15 «Детектор 
брехнi 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 08.55 Kids Time 
05.55 М/с «Пригоди 
Джиммi Нейтрона» 
07.10 М/ф «Iндики: назад 
у майбутнє» 
08.57 Х/ф «З мене досить» 
11.10 Х/ф «Янгол 
охоронець» 
14.00 М/ф «Рататуй» 
16.00 М/ф «Ранго» 
18.00 Х/ф «Людина павук 3» 
21.00 Х/ф «Нова людина 
павук» (2) 
23.40 Х/ф «Жорстокi iгри 
3» (3) 
01.15 Х/ф «12 раундiв» (2) 
03.20 Україна чудес 
04.10 Зона ночi 

ТРК «УКРАїНА»

05.50, 19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
06.10, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 Подiї 
07.00 Реальна мiстика 
08.00, 11.10 Т/с 
«Лжесвiдок» (1) 
12.20, 13.15, 15.15 Т/с «Моє 
кохане чудовисько» (1) 
17.15 Х/ф «Коли не 
вистачає кохання» (1) 
19.40 10 хвилин 
з прем’єр-мiнiстром 
20.00 Iнформацiйний 
марафон. Вибори - 2015 
00.00 Зiрковий шлях 
01.50 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрада» (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.35 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Богатирi» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Хоробрi 
серця» 
16.00 «Зброя» 
16.50 Т/с «Диверсант» 
21.30 «Профутбол» 
23.00 Х/ф «Засiдка» 
01.00 Х/ф «Магма 
маямi» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам необхідно звернути 

особливу увагу на дисципліну. 
Пам’ятайте, що більшого успі-
ху можна домогтися, працюю-
чи в колективі з однодумцями. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не варто боятися змін і ак-

тивних дій. Краще прикласти 
зусилля, ніж пустити все на 
самоплив. Опинившись перед 
відповідальним вибором, ви-

являйте стриманість і корек-
тність у висловлюваннях. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Вам рекомендується виді-
лити зі всіх справ важливу і з 
усією властивою вам упертістю 
сконцентруватися на ній. На-
віть найскладніше питання не 
встоїть під вашим натиском. 

РАК (22.06-23.07)
Вам можуть доручити до-

сить складне завдання, якщо 

ви з ним впораєтеся, то це 
підвищить ваш авторитет. По-
чинайте діяти відразу, не упус-
каючи дорогоцінний час. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не поспішайте, й успіх буде 

на вашому боці. Вам необхід-
но доводити справу до кінця. 
Є шанс піднятися кар’єрними 
сходами. Будьте делікатніші 
при спілкуванні зі своїми дру-
зями, не вступайте в порожні 

суперечки. 
ДІВА (24.08-23.09)

Вам знадобиться вміння 
розслаблюватися і не звертати 
уваги на подразники, особливо 
- дрібні. Можливі несподіван-
ки, не завжди приємні. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Потрібно перемогти свої 

комплекси і страхи. Вас супро-
воджуватиме гарний настрій, 
можна сміливо втілювати в 

життя авантюрні плани, не по-
боюючись ускладнень. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Постарайтеся раціонально 

розподілити сили. Вас супро-
воджуватиме успіх у пошуках 
роботи або підробітку. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Якщо щось не буде виходи-

ти, постарайтеся не йти напро-
лом, відкладіть на кілька днів. 
Чим менше ви будете говорити 

про свої наміри і плани, тим 
швидше вони здійсняться. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Виявіть мудрість і обачність 

у своїх рішеннях, тому що від 
цього залежатиме подальший 
розвиток подій. Свої амбіції 
варто тримати у вузді. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Результативність ваших 

дій помітно зросте. Ви бага-
то чого встигнете зробити, 

однак не заганяйте себе в 
кут нескінченною роботою. 

РИБИ (20.02-20.03)
Має бути чимало госпо-

дарчих справ і турбот. Із 
близькими людьми можливі 
сварки, але не переходьте 
розумних меж, залишайте 
шанс для примирення. По-
старайтеся не відволікатися 
від важливого проекту на 
різні дрібниці та балаканину. 

ICTV
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Антизомбi 
11.00, 13.25, 23.30 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Код Костянтина» 
14.35 Патруль 
самооборони 
15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Нюхач» 

СТБ
05.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.45, 15.55 «Все буде добре!» 
07.40 «Все буде смачно!» 
08.50, 18.25 «За живе!» 
10.00 «Зiркове життя. 
Вiчне кохання» 
11.00 «Битва екстрасенсiв» 
12.45 «Україна має 
талант!-2» 
20.00, 22.50 «Зваженi та 
щасливi - 5» 
00.55 «Один за всiх» 
02.00 Х/ф «Гусарська 
балада»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 00.35 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.30 Х/ф «12 раундiв» (2) 
22.35 Хто зверху - 3 
01.35 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Т/с «Загальна терапiя» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.20 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
12.00, 22.00 Реальна мiстика 
13.00 Х/ф «Коханець для 
Люсi» (1) 
15.30 Т/с «Загальна терапiя 2» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Зрада» (1) 
19.45 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. «Днiпро» - «Сент-Етьєн» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «101 предмет, якi 
змiнили свiт» 
11.15 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.10 Х/ф «Повний газ» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00 Т/с «Скорпiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
20.20 «Хоробрi серця» 
22.10 Д/п «Знищенi вмить» 
00.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт-2» 
02.10 Х/ф «Чорна 
рада» 
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Проблема

Обопільно

Інвестором згаданого проекту виступає 
ТзОВ «Генеруюча компанія «Енергоперспек-
тива» з Кам’янця-Подільського. Нещодавно  
«Енергоперспектива» придбала у власність 
аварійні гідроспоруди колишнього гідромлина 
та греблі (вул. Білецька) і на їхній основі пла-
нує будівництво МГЕС зі створенням штучної 
водойми. 

Посадовці міської ради, котрі представляли 
«Енергоперспективу» в ході слухань, як і самі 
власники генеруючої компанії, характеризу-
вали проект як такий, що отримав або ближ-
чим часом неодмінно отримає усі необхідні 
дозволи, а себе – як відкритого і цивілізова-
ного інвестора, налаштованого на діалог та 
порозуміння з громадою Чорткова.

Однак далеко не на всі запитання присутніх 
на слуханнях представників громадських ор-
ганізацій було отримано бажані відповіді – зо-
крема щодо впливу проекту на природне до-
вкілля. А тому зійшлися на тому, що ближчим 
часом керівники «Енергоперспективи»  – як, 
зрештою, то і належить зробити за чинним за-
конодавством – офіційно повідомлять у міс-
цевій пресі про свої наміри та екологічні на-
слідки проекту. А вже особливо зацікавлені в 
отриманні додаткової  інформації громадяни 
направлять генеруючій компанії свої запити.

Формальний результат громадських слу-
хань не важко було спрогнозувати. Оскільки 
в аудиторії кількісно переважали працівники 

апарату міської ради, котрі вочевидь усі як 
один прониклися особливо зворушливою до-
вірою до намірів «Енергоперспективи», біль-
шість голосів була віддана за те, аби дати 
«добро» проектові МГЕС у Чорткові.

Представники ЕГО «Зелений Світ» на слу-
ханнях повідомили про те, що організація за-
галом вітає розвиток малої енергетики із ви-
користанням поновлюваних джерел енергії. 
Саме такі джерела повинні зменшити залеж-
ність від екологічно шкідливих джерел енергії 
із використанням викопного палива, зміцнити 
енергетичну безпеку країни та сприяти еко-
номічному становленню місцевих громад. У 
той же час ми вважаємо, що розвиток малої 
гідроенергетики у краї повинен відбуватися  
на принципах мінімізації екологічної шкоди. 
Тут варто нагадати, що згідно з національним 
законодавством усі без винятку ГЕС вважа-
ються екологічно небезпечними об’єктами, 
стосовно яких обов’язковим є проведення 
державної екологічної експертизи.

Ми звертали увагу на те, що більшість рі-
чок краю є надмірно зарегульована шляхом 
створення каскадів штучних водойм, серед 
них: Серет, Збруч, Нічлава, Тупа. Створення 
гребель супроводжується низкою негативних 
для довкілля наслідків через фрагментацію 
річкових екосистем, порушення водного та 
твердого стоку. Це згубно відбивається на 
екологічному стані: зменшується біологічне 

розмаїття, водність річок, втрачається їхня 
спроможність до самоочищення. 

На Сереті у даний час вже діють чотири 
ГЕС: Янівська, Скородинська, Більче-Золо-
тецька та Касперівська. Найбільш екологічно 
дружньою серед них може вважатися Янів-
ська, збудована ще у міжвоєнний період, – 
завдяки тому, що при її спорудженні не було 
повністю перекрито річкове русло і не створю-
валася штучна водойма. Усі інші МГЕС, спо-
руджені на Сереті за радянськими проектами, 
продемонстрували постійне наростання нега-
тивних екологічних наслідків. 

Серед можливих проектних рішень ЕГО 
«Зелений Світ» пропонував розглянути такі: 
відмову від створення ГЕС греблевого типу із 
повним перекриттям річкового русла, відпо-
відно – відмову від створення штучної водо-
йми та частковий демонтаж старих гідротех-
нічних споруд з кардинальним зменшенням 
висоти перепаду рівнів води, застосування 
екологічно дружніх типів турбін з малою 
швидкістю обертання, створення умов для 
переходу риби через гідротехнічні споруди 
(наразі проектом не передбачено). ЕГО «Зе-
лений Світ» також вважав за доцільне пере-
дачу інвестору в тимчасове користування 
вільної земельної ділянки у прибережній за-
хисній зоні Серету вище та нижче МГЕС – для 
проведення на ній заходів із благоустрою та 
повернення річкової долини до природного 

стану.
ЕГО «Зелений Світ» пропонував також 

власникам «Енергоперспективи» забезпечи-
ти вільний доступ до інформації про вплив 
проекту на довкілля, а також – належний фор-
мат участі громадськості у прийнятті рішень. 

Невдовзі після слухань ми розмістили у 
місцевій пресі текст «Позиції ЕГО «Зелений 
Світ» щодо проекту спорудження малої ГЕС 
на річці Серет». Жодного відгуку на нього від 
«Енергоперспективи» досі не надійшло. Такий 
от наразі маємо «діалог та порозуміння»…

27 серпня ми надіслали на офіційну адресу 
«Енергоперспективи» запит на інформацію, в 
якому просили надати матеріали оцінки впли-
ву на навколишнє середовище проекту бу-
дівництва МГЕС. Згідно із законом відповідь 
на запит повинна надаватися впродовж п’яти 
днів. Минуло півтора місяця – і жодної відпо-
віді. Таку от, даруйте, «відкритість та цивілізо-
ваність» наразі демонструє наш інвестор.

Що ж, можливо пошта погано ходить до 
славного міста Кам’янця-Подільського? Спо-
діваючись, що наш запит просто не потрапив 
на очі адресатові, нещодавно ми надіслали 
його повторно. 

А що ж далі? А далі – якщо відповіді знову не 
отримаємо – попросимо вас до суду, панове… 

Олександр СТЕПАНЕНКО,
координатор ЕГО «Зелений Світ»

Чому «цивілізований інвестор» ховається від діалогу 
та запитів про надання інформації?

Гадаю, не усім краянам відомо, що у липні цього року у Чортківській міській раді відбулися громадські слухання за проектом спорудження малої гідроелектростанції (МГЕС) на 
річці Серет у межах Чорткова. Не так багато мешканців міста зголосилося до участі у слуханнях в гарячу пору відпусток та городніх клопотів. Особливо якщо врахувати, 

що повідомлення про них не було завчасно оприлюднено в офіційних міських засобах розголосу, як того вимагає закон і Статут  територіальної громади Чорткова. 
Тож можна припускати, що інформація про предмет та рішення отих слухань виявиться цікавою.

Дана проблематика не раз і не два озву-
чувалася на сторінках районки. Лише цього-
річ ми поверталися до неї як мінімум двічі. 
Мова – про Джуринськослобідківську водо-
йму, точніше, про занедбаний стан, в якому 
вона нині перебуває. Останній раз ми пору-
шували тему в № 31 від 14 серпня ц. р. Так 
ось, невдовзі після цієї  публікації, орендар 
водойми І.Мізерота подав редакцію газети і 
автора матеріалу – кореспондента районки 
О.Свистун до суду, звинувативши нас у по-
ширенні, на його думку, неправдивої, не-
достовірної інформації. А також просив суд 
стягнути з відповідача моральну шкоду в 
розмірі 5 тис. грн. Ми ж у свою чергу подали 
заперечення, не визнаючи зазначений по-
зов у повному обсязі, оскільки переконані, 
що ні в чому позивача не звинувачували, а 
викладене безпосередньо автором є не що 
інше, як оціночні судження, за які відповід-
но до чинного законодавства ніхто не може 
бути притягнутий до відповідальності. Крім 
того, позивач просить визнати недостовір-
ною і спростувати інформацію, авторство 
якої належить не відповідачам. До честі 
сказати, активну позицію в цьому питанні 
займає громада Джуринської Слобідки та 
громадські активісти. Зокрема, на першому 
відкритому судовому засіданні були присут-
німи близько двадцяти сільчан. Двічі слу-
хання справи переносилося. Перший раз – 
через клопотання відповідачів, оскільки за 
кордоном перебував юрист НСЖУ, який на-
даватиме нам правову допомогу; й останній 
– на прохання позивача, котрий, крім цього, 
вирішив подати на нас до суду ще й за пу-
блікацію «Ловися, рибко, велика й малень-
ка!», яка вийшла з друку у травні ц. р., аби 
об`єднати дві справи докупи. Мовляв, у ній 
немає жодного слова правди. Що ж, гадає-
мо, у цій справі, слухання якої призначене 
на 29 жовтня ц. р., cуд прийме все до уваги і 
винесе рішення згідно з чинним законодав-
ством. Та мова сьогодні піде про дещо інше.

Минулого вівторка, 13 жовтня, за про-
позицією народного депутата О.Барни 
відбулася нарада за участю голови рай-

держадміністрації М.Сташківа, першого 
заступника голови РДА В.Запухляка, пред-
ставників правоохоронних структур, грома-
ди с. Джуринська Слобідка, фахівців різних 
служб все з того ж питання – до райдержад-
міністрації як до орендодавця звернулася 
громада на чолі з сільським головою з про-
ханням розірвати договір оренди земель 
водного фонду. 11 серпня ц. р. комісією у 
складі представників обласних контролю-
ючих структур, створеною головою облдер-
жадміністрації за депутатським зверненням 
О.Барни про перевірку надання дозволів 
на оренду водних об’єктів у межах області, 
було запротокольовано ряд порушень умов 
договору, якою також було дано аналогічну 
рекомендацію. На думку завідуючого юри-
дичним сектором апарату РДА В.Коцюка, 
висновків лише однієї комісії недостатньо, 
адже є ситуація, яку ми бачимо наяву, а є ще 
і юридична сторона справи. До того ж, згідно 
з прийнятими змінами у законодавстві, від-
недавна земельними ресурсами поза меж-
ами населених пунктів розпоряджаються не 
районні, а обласні держадміністрації. В ході 
наради з`ясувалося, що якщо знайдеться 
підтвердження того, що дана водойма мала 
суто меліоративне призначення, то її, як за-
значили окремі присутні учасники наради, 
взагалі не можна було надавати в оренду. 

Парламентарій О.Барна був категорич-
ним у цьому відношенні: пройшло два міся-
ці з часу виїзду комісії на місце і озвучених 
нею відповідних висновків, а «віз і нині там»; 
потрібно систематизувати усі факти доку-
пи, хронологічно – хто за що відповідав, які 
було задокументовано порушення право-
охоронними чи то контролюючими органа-
ми, адже наяву – злочин і хтось за це має 
відповісти. 

Наступного разу з даного питання учасни-
ки наради вирішили зібратися найближчого 
понеділка.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Пристрасті навколо 
Джуринськослобідківського 

ставка

Засторога

Як свідчить до-
свід спеціалістів, 
причиною трагедій 
найчастіше стає ха-
латність господарів. 
Самовільне втру-
чання в цілісність 
газових приладів і 
внутрішньобудин -
кових газопроводів, 
використання га-
зових приладів не 
за призначенням, 
нехтування пере-
віркою тяги та недо-
тримання в належ-
ному стані систем 
димовідведення та 
вентиляції, користу-
вання несправним і 
застарілим газовим 
обладнанням – це основні порушення, 
яких припускаються споживачі. Порушу-
ючи елементарні правила безпеки корис-
тування газом, абоненти власноруч ство-
рюють загрозу собі, своїм рідним і сусідам.

Аби вкотре наголосити про газову без-
пеку, нагадуємо: витікання газу в примі-
щенні та неправильне його горіння, а та-
кож самостійний ремонт газових приладів 
можуть призвести до нещасного випадку; 
приміщення, де встановлена газова апа-
ратура, повинно регулярно провітрюва-
тись; газове обладнання повинно прохо-
дити планове технічне обслуговування, 
сервісний профілактичний огляд.

Правила безпеки забороняють: корис-
туватися газовими приладами за відсут-
ності тяги; самовільно втручатися (про-
водити ремонт) у систему газопостачання; 
дозволяти дітям дошкільного віку корис-
туватися газовими приладами; залишати 
без нагляду працюючі газові прилади.

Слід пам’ятати: прилади та газове об-
ладнання, в яких не забезпечена герме-
тичність і які мають несправну автомати-
ку безпеки, а також несправні димоходи, 
вентиляційні канали та їх оголовки, не-

гайно будуть відключені від газопоста-
чання, з метою попередження нещасних 
випадків і вибухів газу в побуті. Абонент 
зобов’язаний забезпечити безперешкод-
ний доступ до помешкань із встановлени-
ми газовими приладами для їх експлуата-
ції.

Невиконання елементарних правил ко-
ристування газом у побуті може призвести 
до аварійної ситуації або отруєння чадним 
газом.

Чадний газ – продукт неповного згорян-
ня природного газу – є небезпечним для 
життя і здоров’я людини. Він без кольору, 
без запаху, навіть невелика його концен-
трація в повітрі може призвести до смер-
тельного отруєння.

Перші ознаки отруєння чадним газом: 
головний біль, запаморочення, головокру-
жіння, слабкість, біль в м’язах ніг.

При відчутті вказаних ознак негайно по-
трібно перекрити крани перед газовими 
приладами, провітрити приміщення, ви-
кликати аварійну службу за тел. 104.

Адміністрація Чортківського УЕГГ

Газ і небезпека
Під час використання газу в побуті з початку цього року 

в Україні станом на березень місяць сталося 24 нещасних випадки, 
внаслідок чого 46 людей постраждало, 23 загинуло.
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

земельна ділянка

Армія

Вважати недійсними:

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

найму квартирантів – перевага нада-
ється сімейним. Тел. 098-628-83-82.

послуги

Міграційна служба інформує

Подяка
Громада і настоятель Церкви Святого 

Апостола Андрія Первозваного м. Чортків 
(мк.-рн. «Золотарка») Української Право-
славної Церкви Київського Патріархату 
Тернопільсько-Бучацької Єпархії вислов-
лює щиру подяку за надану щиросердечну 
матеріальну та фінансову допомогу у по-
будові каплички і розбудові Церкви: Жан 
Полю Прюдому – директорові ПАП «Нива-
Біла», В.П.Шматьку – Білівському сільсько-
му голові, B.C.Градовому – директорові 
ПАП «Дзвін», Є.М.Гевку, П.І.Бровку та всім 
жертводавцям і фундаторам.

Хай Бог посилає здоров’я міцного на 
многії літа. Хай книга небесна за вас 
пам’ятає і доля приносить достатку без 
ліку!

Благодійні справи завжди повертаються 
до людини сторицею, адже добрий вчинок 
уособлює в собі любов, турботу, добро.

Шановні краяни!
В Управлінні Пенсійного фонду України в 

Чортківському районі щоденно функціонує 
«гаряча» телефонна лінія для надання ви-
черпних консультацій з питань пенсійного за-
безпечення за номером телефону 2-18-60, з 
понеділка по четвер: з 8-ї до 17-ї год. 15 хв.; у 
п`ятницю: з 8-ї до 16-ї год. Обідня перерва: з 
13-ї до 14-ї год.

приватизована земельна ділянка площею 10 
сотих у районі Бердо, біля річки. Ціна договірна. 
Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57. 

2-кімнатна квартира у м. Чорткові по 
вул. Шевченка, кв. 62, третій поверх, загаль-
на площа – 50 кв. м, індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. Тел. 067-275-24-07. 

квартира біля «Околиці». Загальна пло-
ща – 120 кв. м. Дачна ділянка – кооператив 
«Білочка». Земельна ділянка – біля газової 
заправки. Тел. 067-133-08-83.

будинок у Чорткові по вул. Верхній Со-
нячній (біля автостанції). Земельна ділянка і 
будинок приватизовані. Підведено всі комуні-
кації. Тел. 096-258-88-00. 

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

Тел. 098-628-83-82. 

надаю послуги електромайстра.
Тел.: 098-898-34-63, 050-233-77-62 (Михайло).

паспорт серії КС за № 272401, виданий 14 серпня 
2003 р. Личаківським РВЛМУУМВС України у Львів-
ській області на ім`я: ШАЛІК Юлія Петрівна.

посвідчення дитини з багатодітної родини серії 
АС за № 021864, видане Ковельською РДА 16 верес-
ня 2011 р. на ім`я: ШАЛІК Анна Русланівна.

втрачено статут релігійної громади Свідки Єгови в 
місті Чорткові, зареєстрованого розпорядженням го-
лови обласної державної адміністрації від 10 лютого 
1998 року за № 44.

посвідчення учасника війни серії В-ІІІ за № 
530045, видане 21 червня 1997 р. УПСЗН Чортків-
ської РДА на ім`я: ДЖУМАГА Ольга Петрівна.

пенсійне посвідчення серії ААЕ за № 144126, ви-
дане 25 березня 2010 р. на ім`я: ФЕДУСЬ Данія Во-
лодимирівна.

Колектив Чортківського гуманітар-
но-педагогічного коледжу імені Олек-
сандра Барвінського висловлює щире 
співчуття викладачам коледжу Андрію 

та Лілії Гірчакам з приводу смерті їхньо-
го батька. Поділяємо біль та горе вашої 
сім’ї. Світла йому пам’ять.

Нехай земля буде йому пухом.

Колектив Чортківського гуманітар-
но-педагогічного коледжу імені Олек-
сандра Барвінського висловлює щире 
співчуття викладачеві коледжу Ірині 

Григорівні Клим з приводу смерті її бать-
ка. Поділяємо біль та горе вашої сім’ї. Світ-
ла йому пам’ять.

Нехай земля буде йому пухом.

На роботу в ресторан потрібні 
помічник кухаря та офіціант. 

Хороша заробітна плата.
Тел.: 097-340-92-82, 050-536-33-95

Чортківський об’єднаний міський військо-
вий комісаріат проводить прийом громадян 
України віком від 18 до 40 років, які виявили 
бажання проходити військову службу в Зброй-
них Силах України та інших військових фор-
муваннях за контрактом: у Тернопільській 
області (м. Чортків в/ч А1915, м. Бережани в/ч 
А1461, м. Тернопіль в/ч А1769) та в інших міс-
тах України за бажанням. Є вакансії для жінок 
на посади: санітарний інструктор, радіотеле-
графіст, кухар, пекар.

Згідно із Законом України на військову 
службу за контрактом приймаються грома-
дяни України: придатні за станом здоров’я; 

мають вищу, професійно-технічну або базову 
загальну середню освіту.

Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання – від 2800 

грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– пільги при вступі у вищі навчальні заклади 

України;
– соціальний та правовий захист військо-

вослужбовців і членів їх сімей згідно з чинним 
законодавством України.

Звертатись за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 40. 

 Тел. 2-14-64. 

Військова служба за контрактом
Відділ освіти Чортківської районної дер-

жавної адміністрації оголошує конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки приміщень хар-
чоблоків закладів освіти Чортківського райо-
ну.  Конкурс відбудеться 27 жовтня 2015 року 
об 11-й год. за адресою: Тернопільська обл., 
м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 20. 

Претендентам необхідно подати наступні 
підтвердні документи: 

– заяву на участь у конкурсі за встановле-
ною формою;

– копію установчого документа претенден-
та;

– копії кваліфікаційних документів оціню-
вачів, які працюють у штатному складі і яких 
буде залучено до проведення оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до про-

ведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо-
бистими підписами, а також копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів;

– копію сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України;

– інформацію про претендента (документ, 
який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним, з незалежної оцінки 
майна, у тому числі подібного майна тощо).

Документи приймаються до 26 жовтня 
2015 р. за адресою: 48500, м. Чортків, вул.
Ст. Бандери, 20. Тел. (03552) 2-16-93, 2-14-08, 
2-15-01; e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

За даними Державної служби статистики 
України величина індексу споживчих цін по 
Тернопільській області у вересні 2015 року 
по відношенню до серпня 2015 року станови-
ла 104,1%, з початку року – 146,4%, по Україні 
– 102,3% та 141,4% відповідно. Дані по Укра-

їні – без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції.

Головне управління статистики 
у Тернопільській області

Оголошення

Статистика

25 жовтня в Україні відбудуться вибори де-
путатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів. Аби не втратити можливість 
здійснити волевиявлення, приведіть до ладу 
свій паспорт громадянина України.

Міграційна служба нагадує про необхід-
ність своєчасного оформлення паспорта 
громадянина України, у тому числі у зв’язку 
зі зміною прізвища, імені, по батькові, вкле-
ювання у паспорт фотокарток по досягненню 
відповідного віку. Зробити це можна у підроз-
ділі міграційної служби чи Центрі надання ад-
міністративних послуг за місцем реєстрації.

Для зручності громадян територіальні під-
розділи міграційної служби працюватимуть 
в неділю у день виборів, однак відкладати 
паспортні питання на останній день все ж не 

варто.
Взяти участь у виборах 25 жовтня не змо-

жуть вимушені переселенці. Відповідно до 
ЗУ «Про місцеві вибори» виборець, який на 
день волевиявлення перебуває за межами 
населеного пункту, в якому проживає, участі 
у місцевих виборах не бере. Не застосову-
ється до цієї категорії громадян положення 
щодо можливості тимчасової зміни місця го-
лосування виборця (ЗУ «Про Державний ре-
єстр виборців»).

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМСУ 

в Тернопільській
області

До виборів приведіть 
до ладу свій паспорт

візьму в оренду дво- або трикімнатну 
квартиру з меблями. Тел.  067-351-79-69 (Іван).

У жовтні поточного року на території Чорт-
ківського району проводиться місячник добро-
вільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових 
матеріалів і спеціальних засобів до органів 
внутрішніх справ. Мета заходу – запобання 
незаконному обігу зброї та суттєве зниження 
здійснення тяжких злочинів.

Обов’язковій здачі в міліцію підлягають 
зброя і боєприпаси, що знаходяться у неза-
конному користуванні. Сюди відноситься і 
знайдена на місцях боїв Другої світової війни 
зброя військових зразків, і та, яка залишила-
ся онукам або дітям від родичів, так як після 
смерті власника її зберігання незаконне.

Громадяни, які добровільно здали зброю, в 
цей період мають можливість зареєструвати її 
на своє ім’я, за умови, що вона не є краденою і 
не використовувалася в будь-яких криміналь-
них цілях.

Крім того, всі, хто добровільно здав у мілі-
цію зброю, боєприпаси та вибухові речовини, 
які незаконно зберігалися, звільняються від 

кримінальної та адміністративної відповідаль-
ностей.

Згідно із санкцією ч. 1 ст. 263 КК України, за 
носіння, зберігання, придбання, виготовлен-
ня, ремонт, передачу чи збут вогнепальної 
зброї (крім гладкоствольної мисливської), бо-
йових припасів, вибухових речовин або вибу-
хових пристроїв без передбаченого законом 
дозволу, передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від двох до п’яти 
років. 

Отож, зважте на власну безпеку і безпеку  
інших людей. Подбайте про те, щоб уникнути 
кримінальної відповідальності. 

З питань здачі зброї, а також її придбання 
чи реєстрації та спецзасобів звертайтеся в 
службу дозвільної системи Чортківського РВ 
УМВС України в Тернопільській обл. або за 
тел. 2-12-45. 

Валентин ЮРЧАК, 
начальник Чортківського райвідділу 

внутрішніх справ

Міліція інформує

Подбайте про те, щоб уникнути 
кримінальної відповідальності       

Фіскальна служба інформує

Відповідно до п. 57.5 ст. 57 Податкового ко-
дексу України (далі – ПКУ) фізичні особи-плат-
ники податків повинні сплачувати податки і збо-
ри, що встановлені ПКУ, через установи банків 
та поштові відділення.

Коли зазначені особи проживають у сільській 
(селищній) місцевості, вони можуть сплатити 
податки і збори через каси сільських (селищ-
них) рад за квитанцією про прийняття податків 
і зборів, форма якої встановлюється централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує, державну податкову і 
митну політику.

Пунктом 287.5 ст. 287 ПКУ встановлено, що 
фізичними особами у сільській та селищній міс-
цевості земельний податок може сплачуватися 

через каси сільських (селищних) рад за квитан-
цією про приймання податкових платежів. Фор-
ма квитанції встановлюється у порядку, перед-
баченому ст. 46 ПКУ.

Форму квитанції про прийняття податків і збо-
рів, що може використовуватись фізичними осо-
бами у сільській (селищній) місцевості для спла-
ти податків і зборів, у тому числі земельного 
податку та орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності, через каси 
сільських (селищних) рад, затверджено нака-
зом Міністерства фінансів України від 17 серпня 
2015 р. за № 714 «Про затвердження форми Кви-
танції про прийняття податків і зборів».

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ

Сплата земельного податку через каси 
сільських (селищних) рад

оренда
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СЕРЕДА
21 жовтня

+5 ... +9

ЧЕТВЕР
22 жовтня

+4 ... +7

П`ЯТНИЦЯ
23 жовтня

Золотавої осені соковитими гронами 
червоної калини 19 жовтня завітає 

щедрий 60-річний ювілей до дорогого 
й турботливого сина і зятя, чоловіка 

і батька, люблячого дідуся
Богдана Анатолійовича 

РОСОВСЬКОГО
зі с. Джуринська Слобідка. 

Літа біжать, 
   мов бистрі коні –
Вже їх минуло 60! 
І вкрили сріблом 
              Ваші скроні, 
Й не оглянутися назад.
Ви звикли лиш добро 
                   чинити,
Дітей виховувать в труді,
Тож хай Ваш 
   Ангел-Хоронитель 
Буде заступником 
                      в житті.
Сьогодні щиро Вам бажаєм

Здоров’я, щастя і тепла.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає 
На многії та благії літа. 

З любов’ю та повагою – 
мама, теща, дружина, донька і зять, 

син і невістка, онуки. 

Дорогу маму – патріотку України –
Павліну ГОЛИК 

із с. Полівці
         вітаємо з Днем народження.

Низький уклін Вам, міцного здоров’я, 
Божих ласк і благословення!

 Мамі
Повертай, повертай, ні на що не зважай,
До свого рідного дому.
В любий свій край, серце болем не край,
В такий милий, знайомий.
Додому прийди, прийди, відчини
Двері широко, охоче.
Матір стареньку візьми, обніми,
Витри заплакані очі.
Колись тебе колисала вона,
Вона тебе колись колисала.
Ніжні тобі підбирала слова,
Пісню стиха співала.
З нею ходив у квітучі поля
І там бачив безмежнії ниви –
Там пахуча рілля, родюча земля
І хлібів золотистії гриви.
Неповторний у небі жайворонка спів,
І соловейка голос такий незрадливий.
Ти завжди їх чути, чути хотів,
Й від того співу був ти щасливий.
Мені зелені сади шепочуть: прийди,
Повертайся до знайомої брами,
Матір стареньку похилу знайди,
І там голос почуєш рідної мами.
Мамо моя, мамо моя, любая ненько,
Ви вже стали старенькі,
Мамо моя, любая мамо,
Як я скучив, скучив за Вами.
...І в простір летить безжалісно час,
Як же дальше буду жити без Вас,

Без рідної мами.
З повагою і любов’ю – діти, 

онуки і правнуки.

Найщиріші вітання в цю чарівну 
жовтневу пору лунають для найкращої 
бабусі, найдобрішої мами та дружини

Надії Михайлівни ДАНЬО,
яка 19 жовтня святкуватиме 

50-річний ювілей.
Ювілей у Вас 
   щасливий нині, 
Добрий, мудрий, 
  щедрий ювілей.
В ньому все – 
робота, друзі, 
                 рідні, 
Радість 
  найдорожчих 
         Вам людей. 
Прийміть найкращі 
                    наші побажання, 
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання 
Звучить для Вас ще сотню літ.
Хай роки золоті, ніби в казці, пливуть, 
Сумувати за цим не годиться.
Хай здоров’я вони і добро принесуть,
А задумане хай усе здійсниться.
Щоб весна не спішила у літо,
Ну, а осінь – у купіль зими,
Щоб у щасті зуміли прожити 
З Богом в серці і разом з людьми.
Хай Бог милосердний 
                 з високого неба 
Дарує все, чого тільки треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі і многії літа.

З любов’ю і повагою – онук 
Олежик, донька Ліля, зять 

Саша, чоловік Зеновій 
і вся родина.

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм 
дорогого чоловіка, 

люблячого татуся і дідуся
Остапа Михайловича ФАРІОНА

зі с. Білий Потік.
Хай роки ідуть, 
                     а чоло не сивіє,
Онуки ростуть, а лице молодіє,
Хай радість приносять 
                      Вам діти й онуки.
Хай Бог милосердний 
                 з високого неба
Дарує усе, чого Вам треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі многії та благії літа.

З повагою – дружина Оксана, 
син Михайло, донька Зоряна, 
невістка Галя, зять Микола, 

онуки Максимко, Вікуся, 
Юлечка.

Осінньої пори, коли пахнуть налиті 
яблука в садах, святкує 16 жовтня свій 

День народження донька, сестра
 і хрещена мати

Надія Іванівна БІЛАНИК
зі с. Білобожниця.

Скільки років Тобі – 
               не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю,
Ми із тими 
         роками вітаєм,
Що постукали 
            в душу Твою.
Хай до ста, а може, 
             ще і далі
Йдуть не оглядаючись 
                          літа.
Хай Матінка Божа, 

                                        Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов’ю і повагою – 
мама, тато, сестра Оксана з 

Італії та похресниця Віта.

У цей чудовий осінній день 16 жовтня 
святкує 30-річний ювілей 

Михайло Ігорович ЛОТОЦЬКИЙ
з м. Чорткова.

День сьогодні – 
  особливий день! 
І коли щороку 
      він приходить,
Серце – 
наче сповнене пісень, 
Світ, здається, – 
сповнений мелодій.
Хай ніколи у Твоїх очах 
Чиста й світла 
   радість не згасає,
Щоб не було горя навіть в снах,
Хай Господь здоров’я посилає.
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з Тобою.
Хай в житті Твоїм Він кожну мить
Обдарує ласкою святою.
Береже від болю і біди,
Посилає щастя й долю світлу.
Щоб життя прекрасне назавжди
Ніжною трояндою розквітло.

З любов’ю – дружина Тетяна, синочки 
Міша та Саша, мама Іванка, 

тато Ігор, брат Сергій, 
братова Ліля, племінник 

Славік, бабуся Орися.

Доброчинність

Щороку «МРІЯ Агрохолдинг» виділяє зна-
чні суми коштів на соціальні проекти, освіту, 
медицину, спорт, а також на підтримку місце-
вих громад, їх культурні та духовні потреби. 
Велику увагу «МРІЯ» приділяє церковним гро-
мадам, адже у селах найчастіше саме храм є 
осередком духовного життя. 

Храм Пресвятої Трійці у с. Товстеньке 
Чортківського району споруджено на місці 
дерев’яної церкви ще у 1846 році. На рестав-
рацію святині Агрохолдинг виділив 60 тисяч 
гривень. Коштом «МРІЇ» всередині храму вже 
проводять штукатурні та малярні роботи. 

Сільський голова Борис Качмарський каже, 
що до праці активно долучається молоде по-

коління: «Молодь церкви не оминає, відвідує 
постійно, допомагає, скликає інших селян і 
заохочує долучатись. У храмі регулярно від-
буваються молодіжні зустрічі, проводиться 
просвітницька робота з дітьми, діє хор та 
спільнота «Марійська дружина». 

За словами представника Агрохолдингу в 
цьому районі Івана Стецька, «МРІЯ» постій-
но співпрацює з громадою села, підтримує не 
лише коштами, а й технікою. Нещодавно Ком-
панія також допомогла перекрити дах у місце-
вому дитсадку. 

Христина КУЛІНЕЦЬ

Старовинну церкву 
на Тернопільщині реставрують 
коштом Агрохолдингу «МРІЯ»

Чарівної пори щедрий світанок, 
увінчаний гронами пишної калини, 

загостить із пригорщами найпалкіших 
зичень, усмішок і в’язанкою золотавих 

осінніх сонячних променів 
до шанованої людини – 

Марії Володимирівни ГОРБАЛЬ 
з нагоди Дня ї ї народження. 

Жіноча доля 
 вишита любистком,
Калиною і хрестиком 
                  доріг...
Зачудувалося 
              життя, 
і жовтень урочисто
Щирі вітання засила 
          на Ваш поріг.
Нехай зозуля Вам 
     кує багато літ
За Вашу працю, 
                    доброту і вміння.
Подяка Вам від нас за те,
Що проявляєте до всіх
І доброзичливість, 
                     і щирість, і терпіння.
Хай Вам у всьому помагає 
              молитва Божа «Отче наш»,
І хай до серця пригортає
Господня Мати Вас.

З повагою – колектив 
Джуринськослобідківської 

ЗОШ І – ІІ ступенів. 

20 жовтня ц. р. у РКБК ім. 
К.Рубчакової відбудуться 
урочистості з нагоди відзна-
чення 25-ї річниці створення 
осередку Народного Руху 
України в Чорткові «Україна 
починається з Тебе».

У програмі:
– історико-мистецький екс-

курс;
– покладання квітів до мемо-

ріальної дошки В.Чорноволу;
– перегляд документально-

го відео про зняття пам’ятника 
Леніну в Чорткові.

Запрошуємо 
всіх бажаючих.

Поч. о 16-й год. 30 хв.
Оргкомітет


