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Виходить з 1939 року

Вітання

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

У неділю, 5 жовтня, о 
13-й год. біля пам`ятного 
знака “Скорбота” в 
сквері навпроти “Лемків-
ської світлиці” відправ-
лятиметься панахида з 
нагоди 70-річчя пере-
селення українців з те-
ренів Польщі.

Запрошуємо всіх 
переселенців району 

та членів їх сімей.
Правління Чортківської 
районної громадської 

організації Всеукраїнського 
товариства “Лемківщина”

У неділю – День працівників освіти
Шановні освітяни, ветерани педагогічної праці!

З нагоди вашого професійного свята прийміть щирі 
вітання та глибоку вдячність за подвижницьку працю, 
вірність обов’язку, відданість ідеалам добра, правди і 
гуманізму. 

Ваша місія складна і почесна – ведучи своїх вихован-
ців дорогою пізнання світу, давати перші уроки чесності 
і справедливості, виховувати відповідальних, свідомих 
громадян України. Адже саме педагогічна мудрість і 
висока професійна майстерність є обов’язковою пере-
думовою формування інтелектуального і морального 
обличчя підростаючих поколінь.

Переконані, що лише об’єднавши зусилля органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, усієї 
педагогічної громади Чортківщини, зможемо створи-
ти належні умови для отримання учнівською молоддю 
високоякісної освіти, сформувати досконалу модель 
надання освітніх послуг на усіх рівнях – від дошкільної 
освіти до вищої школи. 

Бажаємо всім міцного здоров’я і невичерпної енергії, 
затишку й достатку в родинах, нових творчих здобутків 
в ім’я кращого майбутнього Української держави. 

Цьогорічного погідного й лагідного Першовересня 
схожі думки неодмінно «наздогнали» обидвох цих вчи-
телів – Лідію Едуардівну Совак, у котрої за плечима аж 
43 (!) роки педстажу, та її онуку – 19-літню Валенти-
ну Євгенівну Грубенюк-Голяк, цьогорічну випускницю 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського (його, до речі, молода вчителька закін-
чила з відзнакою й одразу вступила до Кременецького 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевчен-
ка, на українську філологію, де навчатиметься заочно). 

Ось тут, у своїй alma-mater, пе-
ребравши від бабусі не лише 
фах, а й робоче місце, юна вчи-
телька отримала в спадок четве-
ро «ластів`ят»-третьокласників. 
Два роки, від кумедних та розгу-
блених до серйозних і поважних, 
їх «вела» старша віком «друга 
мама», навчивши азів шкільної 
науки, засіявши дружбу з буква-
рем, ручками, зошитами та олів-
цями, подолавши незвіданість. 
А нині провадить вже молодень-
ка – немов старша подруга, ко-
трій дітвора охоче довіряє свої 
секрети й уподобання.

Лідією Едуардівною це теж до-
бре знане-пережите: адже сорок 
три осені тому прийшла, було, 
до школи 17-літньою юнкою і де-
сять років пропрацювала вожа-
тою (по-нинішньому педагогом-
організатором). Водночас 
навчала й математики. А потім 
– все класоводом. Не одинока 
вона у виборі життєвої стежки, 
адже там – ціла династія педаго-
гів: за плечима матері вчительки, 
Зиновії Миколаївни Грубенюк, що 

навчала дітей математики, 39 літ стажу; чоловіка, Івана 
Антоновича Совака, вчителя російської мови, – 32 роки 
(«тут, у школі, й зазнайомилися, і побралися, доленька 
шкільна!» – констатує жінка); сестри Галини Едуардівни 
Кушнір, педагога-організатора, – 29 літ. Ото разом і «на-
бігло» майже-майже до півтори сотні літ! Її ж стезю об-
рали теперішні колеги за фахом Марія Франківна Бойко, 
що навчає давидківське шкільництво рідній мові, Галина 
Євгенівна Мельничук – вчитель історії, а ще теперішня 
директорка школи Олена Богданівна Віват. 

З такого скарбу ну як-то, скажіть, не черпати сили й 
натхнення юній зміні?! «Маю семеро внуків, та Валя – то 
вроджена вчителька, – вдячно купається у спогадах п. 
Лідія. – Від четвертого класу, бувало, прибігала до мене 
і все: «Пишемо конспекти, пишемо конспекти!». Так і 
сталося...».

Перша вчителька кожному з нас запам`ятовується на 
все. Бо то – як отча хата, як рідний поріг, як вічна прав-
да: проста, висока й щира. Із цим відверто погоджують-
ся наші співрозмовниці: перша вчителька і носа витре 
за потреби, й засуне штани, і зашнурує черевика... І в 
підсумку поблагословить у майбутність. Такою до ни-
нішнього Першовересня для Руслана Бестелехмана, 
Єлизавети Вергун, Валентинки Семчишин та Анастасій-
ки Юрків була Л.Є.Совак, а тепер вже – В.Є.Грубенюк-
Голяк. 

Нині в Давидківській ЗОШ навчається 63 учнів (а 43 
осені тому шкільна будівля повнилася 286-ма (!) дитячи-
ми голосами). Наразі є тринадцятеро першокласників та 
одинадцятеро дев`ятикласників, майбутніх випускників. 
І школа вже вдруге здобула поміж своїх «посестер» пер-
ше місце в районі в рейтингу. Коли нинішні «першачки» 
закінчуватимуть школу, Україні повертатиме на 33-й рік. 
Дай, Боже, аби на той час держава наша спрагло по-
требувала і рук, і умів тих, хто нині сидить за шкільною 
партою...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Спадок

Позолоту крон й калини гроно 
осінь вже на школу прихиля

Ось ця широка стежка поміж високі й стрункі, вистояні літами дерева з прихистком розлогої 
крони над головою, а ще кілька просторих сходин до розчахнутого шкільного порога 

Давидківської ЗОШ І – ІІ ст., символізують оспіваний не раз шлях до Країни Знань. 
Саме такий, бентежно широкий та багатообіцяючий.У неділю, 5 жовтня ц. р., в 

приміщенні РКБК ім. К.Рубчакової 
відбудеться зустріч із кандидатами 
у народні депутати України від 
Народного Фронту Тетяною 
ЧОРНОВОЛ та Іваном СТОЙКОМ.

Поч. о 12-й год.
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На часі2

3 жовтня. Тривалість дня – 11.31. Схід – 07.01. Захід – 18.32. Іменини святкують Євстахій, Михайло

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2500 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 
(03552) 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАжЕНКО

Із сесійної зали

Партія ВО «Батьківщина» буде стояти разом з усіма, 
хто прагне захистити Українську державу та запустити справжні реформи. 

Наш ВибІР – це ПеРеМОга!

Віктор ШЕПЕТА  – за європейський вибір, 
перемогу над агресором і розвиток села

Віктор шеПеТа народився 25 лютого 1984 року у Чорткові. 
Батько, Михайло Семенович, понад 30 років працював у Чортків-
ському ПМК-258 мулярем та водієм; мати, Любов Іванівна, – бух-
галтером у сфері громадського харчування (уродженка села Ба-
бинці Борщівського району). Після закінчення школи здобув вищу 
освіту в Івано-Франківському інституті менеджменту та економі-
ки «Галицька академія» та Івано-Франківському національному 
технічному університеті нафти та газу. З 2003 року – член партії 
ВО «Батьківщина», через два роки очолив Чортківську районну 
партійну організацію. З липня 2006 року по грудень 2012-го був 
помічником-консультантом народних депутатів М.Сивульського та 
О.Сочки. З 29 травня по 22 вересня цього року очолював Чортків-
ську РДА. Звільнений указом Президента у зв`язку з прийняттям 
рішення балотуватися в народні депутати України від ВО «Бать-
ківщина». Був депутатом Тернопільської обласної ради. На даний 
час є депутатом Чортківської районної ради, де очолює фрак-
цію ВО «Батьківщина», обраний до складу виконавчого комітету 
Чортківської міської ради. Дружина Наталя працює у міській раді 
головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури та ка-
пітального виробництва. Разом виховують двох синів – Мар`яна 
(2008 р. н.) та Валентина (2011 р. н.).

Віктор Шепета – кандидат у депутати до Верховної Ради України в одномандатному виборчому окрузі 
№ 167, якого висунуто від Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина». 

Чому варто голосувати за Віктора ШЕПЕТУ?
ВІН Наш зеМЛяК, котрий не на 

слух знає проблеми краян, адже, про-
вівши не одну виборчу кампанію як ке-
рівник районного партійного осередку, 
побував майже в усіх селах свого ра-
йону. Має мамину родину у Бабинцях 
Борщівського району, а отже, знає та-
кож і проблеми наших сіл.   

ВиСТУПає за ПеРеМОгУ 
НаД агРеСОРОМ, щоб мати 
змогу дати гідну відсіч агресору, 
необхідно видати важке озброєн-
ня військам; за приєднання Укра-
їни до НАТО, очищення армії від 
зрадників, повернення Криму під 
контроль держави.

ПІДТРиМУє ПРОгРаМУ ПаРТІї СТОСОВНО РОзВиТКУ СеЛа. Зокрема, 
зарахування років праці самозайнятих селян до загального трудового стажу, 
встановлення справедливих закупівельних цін на молоко та м`ясо, відновлення 
роботи закритих сільських шкіл, лікарень, дитячих садків та збереження існую-
чих; розширення повноважень місцевих рад, пільгове кредитування для ферме-
рів, малих сімейних підприємств та особистих селянських господарств.

бОРОТиМеТьСя з КО-
РУПцІєю В УСІх гаЛУзях 
СУСПІЛьСТВа, зокрема, 
намагатиметься  привес-
ти законодавство у сфері 
діяльності судів, прокура-
тури, СБУ, міліції і держ-
служби у відповідність до 
стандартів та антикоруп-
ційних вимог Євросоюзу; 
виступає за перевірку від-
повідності витрат і вартості 
майна чиновників та членів 
їх сімей задекларованим 
доходам.  

ВІН – за ЛюСТРацІю. Ставши народним депута-
том, домагатиметься виконання Закону України про 
люстрацію.

Не ОЛІгаРх. Не має маєтків, бізнесу. Живе у 
міській трикімнатній квартирі в Чорткові, має авто-
мобіль.

У цей вирішальний час український народ має діяти впевнено, сильно, рішуче. 

Шановні освітяни! 
Ветерани педагогічної праці та молоді вчителі!

Першої неділі жовтня золотої осінньої пори вшано-
вуємо професію Вчителя. Як би не вирували політичні 
пристрасті в країні, куди б не закидала нас доля, є в 
житті речі, які ніколи не знецінюються, не тьмяніють, не 
забуваються. Це рідна земля, мамина любов і турбо-
тливий погляд улюбленої вчительки. І, на жаль, цьогоріч 
не у повній мірі відчуваємо врочисту мить вчительсько-
го свята через складну ситуацію в країні; щирі, теплі 
вітальні слова повинен отримати кожен освітянин, який 
запалив не одну іскорку знань і патріотизму, був стар-
шим другом і порадником для сучасників, які стоять на 
сторожі миру в Україні.

Відрадно, що освітяни Чортківського району завдяки 
тісній співпраці з Українською Греко-Католицькою Церк-
вою та Українською Православною Церквою Київського 
патріархату перші в області впровадили в кожному кла-
сі вивчення предмета «Основи християнської етики», 
розуміючи, що діти повинні долучатися до молитви. Ми 
переконані, що  основна мета духовного виховання – 
ввести Бога в реальне життя дитини і закласти у ди-
тячі душі моральні принципи громадянина й патріота. 
Для цього збільшено в навчальних планах число годин 
предмета «Захист Вітчизни».

З початку нового навчального року в школах району 
повився молодий пагін освітянського дерева – понад 
два десятки юних педагогів розпочали вчительську ді-
яльність. На заслужений відпочинок, віддавши глибу  
знань та умінь своїм учням, пішли 12 педагогів. 

В.Сухомлинський казав, що учитель готується до хо-
рошого уроку все життя... Така духовна і філософська 
основа нашої професії і технологія нашої праці: щоб 
дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле 
море світла. Тож нехай назавжди будуть вам притаманні 
одвічні якості – людяність, доброта, любов до дітей, до 
своєї справи. Нехай буде щедрою на ужинок виплекана 
багатьма поколіннями чортківська освітянська нива.

Бажаємо вам натхнення, стійкості в цей непростий 
час і здатності змінювати теперішнє і майбутнє на кра-
ще. А ще – міцного здоров’я, Божої опіки, оптимізму і, 
головне, мирного неба!

Слава Україні!

Процеси, що вирують у суспільстві зараз, війна на схо-
ді країни не могли не знайти відображення у роботі трид-
цять другої сесії депутатів райради шостого скликання, 
– хвилиною мовчання вшанували пам`ять земляків, що 
полягли на полі бою за нас з вами, – Дениса Громового 
та Романа Ільяшенка. У порядок денний депутати одно-
голосним голосуванням включили питання про надання 
дозволу на встановлення на будівлі навчального закладу 
меморіальної дошки на честь молодшого з воїнів-героїв 
– Романа. З таким проханням до сесійної зали зверну-
лася колективним листом школа-інтернат. Забігаючи на-
перед, скажу, що так само одноголосно депутати під-
тримали просьбу. Одностайно проголосували “так” за 
пункт третій питання спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Чортківського району – і цим 
рішенням віддали списану “Ниву” чортківським хлопцям-
волонтерам, котрі своїми майстерними руками повер-
нуть автомобіль до нормального стану й передадуть на 
передову у користування батальйону “Азов”. Ключі від 
ВАЗ-21310 заступник голови райради Любомир Хрустав-
ка вручив автомеханікам відразу ж, у сесійній залі. А ра-
йонний військовий комісар полковник Леонід Підручний 
закликав депутатів підтримати воїнів АТО особистою 
участю в обороні країни – і вручив просто в залі райради 
повістки на проходження медичного огляду, щоб згодом 
придатні до військової служби поповнили ряди загонів 
місцевої самооборони. Ще не один раз обговорювалася 
депутатами тема АТО та те, що з нею пов`язано. Так, по-
годжуючи пільги щодо оплати за навчання у районних 
комунальних школах естетичного виховання на 2014-
2015 навчальний рік, усі присутні депутати підтримали 
пропозицію профільної комісії на сто відсотків звільнити 
від оплати, окрім тих, хто користується такими пільгами 

завше, вихованців, батьки яких мобілізовані, та наполо-
вину зменшити оплату для дітей-біженців.

Першим у порядку денному сесії стояло питання про 
стан підготовки об`єктів соціально-культурної сфери до 
роботи в зимовий період. Доповідачем був перший за-
ступник голови райдержадміністрації Валерій Запухляк, 
а співдоповідали головні інженери газового господар-
ства й РЕМ Ігор Чепига та Сергій Протоковило. Проти на-
шої держави ведеться сьогодні не лише війна зброєю, а й 
війна економічна: сусідньою державою, колишнім постій-
ним імпортером в Україну такого енергоресурсу, як при-
родний газ, припинено його надходження, виставляються 
непомірні рахунки, а тому ми, щоб уникнути залежності 
від країни-агресора, маємо думати на перспективу й пе-
реходити на інші, альтернативні джерела енергії у своєму 
побуті. Саме тому в одному із підпунктів вищевказано-
го питання, що розглядалося, настійно рекомендується 
керівникам бюджетних установ та організацій “здійсни-
ти комплекс заходів з метою економії споживання при-
родного газу”. Зрештою, певні кроки у цьому напрямку 
вже зроблені, от і на цій сесії депутати вирішили надати 
дозвіл райлікарні на встановлення індивідуального опа-
лення з використанням твердих видів палива в примі-
щенні лікарні смт Заводське. Як заявив у своєму виступі 
перший заступник голови РДА Валерій Запухляк, у пла-
нах, що зараз активно розробляються, – перевести на 
твердопаливні котли й ряд інших приміщень. Населення 
Чортківщини також все частіше користується саме таким 
видом палива, по селах люди відновлюють пічне опален-
ня. Як повідомив газовик Ігор Чепига, це підтверджують 
показники їхньої служби, згідно з якими останні три роки 
спостерігається динаміка зменшення споживання газу. 

(Закінчення на 5-й стор.)

Дзеркало й рушій діяльності суспільства
26 вересня відбулася тридцять друга сесія районної ради. Сесійні засідання та питання, що на ньому 

розглядаються, – це як дзеркало, концентрація того, що відбувається надовкіл. 

Голова районної 
організації профспілки  

працівників освіти 
Володимир ТОРОНЧУК

Начальник відділу 
освіти Чортківської 
райдержаміністрації 
Ірина ГУЛьКА

Вітання

Розпорядження голови районної ради
Про скликання позачергової тридцять 

третьої сесії 
Чортківської районної ради VІ скликання

1. Відповідно до статті 46 закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» скликати поза-
чергову тридцять третю сесію Чортківської район-
ної ради VІ скликання 6 жовтня 2014 року о 10-й 
год. в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:          
2.1. Про звернення депутатів Чортківської районної 

ради Тернопільської області щодо діяльності ДП «Укр-
спирт» (Марилівське місцепровадження діяльності). 

3. На сесію районної ради запросити представників 
Тернопільської обласної ради та адміністрації, заступ-
ників голови районної державної адміністрації, керівни-
ків відповідних підприємств, сільських голів, керівників 
політичних партій та громадських організацій, засоби 
масової інформації.

2 жовтня 2014 р.                                           № 39 
 
заступник голови 
районної ради                                  Л.хРУСТаВКа  



ЗА ПАРТІЙНИМ СПИСКОМ:

№ 13 

юрій СТець – укра-

їнський політик та жур-

наліст. Народився 25 

грудня 1975 року в 

м. Чортків. Керівник 

управління інформа-

ційної безпеки Націо-

нальної гвардії України. 

З 2007 року – член наглядової ради «5-го каналу». На-

родний депутат 2007-2012 рр. 15 серпня 2014 р. склав 

депутатські повноваження і продовжив нести службу у 

складі Національної гвардії України на Донбасі.

№ 65 

Степан баРНа – депу-

тат Тернопільської облас-

ної ради двох скликань, 

громадський діяч, за-

ступник директора ТОВ 

«Протекшн-Груп». Наро-

дився 9 жовтня 1979 року 

на Чортківщині. З 2012 

року – член Конгресу місцевих і регіональних влад 

Ради Європи. Голова Тернопільської обласної органі-

зації Партії «Блок Петра Порошенка».

№ 67 

Ігор ПОбеР – політик, 

спортсмен. Багатора-

зовий чемпіон України, 

Європи та світу з боді-

билдінгу. Народився 17 

грудня 1968 року на Бор-

щівщині. З 2009-го року 

головний спеціаліст від-

ділу з питань фізичної культури і спорту управління з 

питань туризму, сім’ї, молоді та спорту Тернопільської 

ОДА. Голова Тернопільської обласної організації по-

літичної партії «Український Демократичний Альянс за 

Реформи» Віталія Кличка.

4 жовтня. Тривалість дня – 11.28. Схід – 07.02. Захід – 18.30. Іменини святкує Кіндрат

№ 41 (8483), 3 жовтня 2014 року
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Команда Партії «Блок Петра Порошенка» 

баРНа Олег Степанович, народився 18 квiтня 1967 
року в селі Нагірянка Чортківського району, де й прожи-
ває нині, освіта – вища, вчитель фізики, Білобожницька 
загальноосвітня школа, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА», суб’єкт висування – ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА». Дата реєстрації – 27 вересня 2014 р. 

башНяК Іван Степанович, народився 25 вересня 
1958 року в селі Кривче Борщівського району. освіта – 
вища, Борщівський міський голова, безпартійний, про-
живає в місті Борщів, суб’єкт висування – Радикаль-
на Партія Олега Ляшка. Дата реєстрації – 28 вересня 
2014 р.

гУСаК Сергій Іванович, народився 2 грудня 1964 
року в селі Вишеньки Бориспільського району Київської 
області, освіта – вища, фізична особа-підприємець, член 
Політичної партії “ПРАВИЙ СЕКТОР”, проживає в місті 
Чортків, суб’єкт висування – Політична партія “ПРАВИЙ 
СЕКТОР”. Дата реєстрації – 29 вересня 2014 р.  

заПОРОЖаН Іван григорович, народився 9 вересня 
1960 року в селі Богданівка Заліщицького району, осві-
та – вища, тимчасово не працює, безпартійний, прожи-
ває в місті Тернополі, самовисування. Дата реєстрації 
– 28 вересня 2014 р.   

зОЛОТиЙ Володимир Павлович, народився 7 серп-
ня 1965 року в селі Шипівці Заліщицького району, де й 

проживає нині, освіта – вища, голова СФГ «Чагор», до-
броволець, батальйон «Тернопіль-6», безпартійний, са-
мовисування. Дата реєстрації – 27 вересня 2014 р.   

КОзаК Тарас Мирославович, народився 1 травня 
1970 року в місті Дрогобич Львівської області, освіта 
– вища, президент, інвестиційна група «УНІВЕР», член 
Української республіканської партії, проживає в місті 
Тернополі, суб’єкт висування – Українська республікан-
ська партія. Дата реєстрації – 28 вересня 2014 р.   

МаКаРЧУК Людмила Дмитрівна, народилася 9 лю-
того 1968 року в місті Борщів, освіта – вища, другий 
секретар, Борщівський районний комітет Комуністичної 
партії України, член Комуністичної партії України, про-
живає в смт Скала-Подільська Борщівського району, 
суб’єкт висування – Комуністична партія України. Дата 
реєстрації – 26 вересня 2014 р.

Як відомо, раніше ЦВК зареєструвала п’ятьох 
кандидатів-мажоритарників по нашому округу: Ве-
ЛиЧКа Володимира Омеляновича (самовисування), 
НаВОЛьСьКОгО Івана Михайловича (самовису-
вання), ПРОцьКІВа андрія Васильовича (самови-
сування),  СТОЙКа Івана Михайловича (від політич-
ної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»), шеПеТУ Віктора 
Михайловича (від політичної партії Всеукраїнське 
об`єднання «Батьківщина»). 

Дванадцятеро кандидатів на одне депутатське крісло
Протягом останнього тижня Центрвиборчком зареєстрував ще сімох кандидатів  у народні депутати 
України по 167-му мажоритарному виборчому округу, куди входять Борщівський, Заліщицький і 

Чортківський райони. Зокрема на веб-сайті ЦВК значаться такі прізвища та основні відомості про них:

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ:
Округ № 167 

(райони: Чортківський, Борщівський, Заліщицький).

Олег баРНа – вчитель, громадський діяч. Наро-
дився 18 квітня 1967 року на Чортківщині. З 1991 
року – вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії. З 
1999-го року і до сьогодні – Голова правозахисної 
групи. 2002-2010 рр. – селищний голова с. Нагірян-
ка. Активний учасник Революції Гідності. Станом на 
сьогоднішній день – доброволець, командир взводу 
Збройних сил в зоні антитерористичної операції на 
cході України. Член партії «Блок Петра Порошенка».

Округ № 166 (райони: Теребовлянський, Бучаць-
кий, Гусятинський, Монаcтириський). 

Микола ЛюшНяК – під-
приємець, громадський ак-
тивіст. Народився 9 лютого 
1974 року в м. Бережани. 
Кандидат сільськогоспо-
дарських наук зі спеціаль-
ності кормовиробництво і 
луківництво. З 2002 року і 
до сьогодні директор ТОВ 
«Галич Агро-Стек» м. Тер-
нопіль. З 2010 року за-
сновник та генеральний 
директор агрофірми ТОВ 
«Золотники Агро».

Округ № 165 (райони: Тернопільський, Зборів-
ський, Бережанський, Козівський, Підгаєцький) 

Тарас юРиК – депу-
тат Тернопільської міської 
ради. Народився 9 грудня 
1980 року на Збаражчині. 
З 2005-го року член і спів-
засновник Тернопільської 
обласної організації «Фонд 
регіональних інвестиційних 
досліджень».  Член нагля-
дової (спостережної) ради 
ТОВ «Протекшн-Груп». Член 
партії «Блок Петра Поро-
шенка»

в Тернопільській 
області

Депутати Тернопільської обласної ради ще у 2013 
році зверталися до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства аграрної політики з ви-
могою звернути увагу на спиртову галузь Тернопіль-
щини. Враховуючи те, що дане питання залишається 
актуальним і сьогодні, й відповідні заходи не були вжиті 
Мінагрополітики.

– Сьогодні ми звернулись до наших однопартійців, 
народних депутатів від Партії «Блок Петра Порошенка», 
зокрема таких, як Руслан Князевич, Ірина Луценко та 
Ігор Побер, з вимогою забезпечити роботу всієї спир-
тової галузі області, а це 10 підприємств, зокрема такі, 
як Марилівський і Борщівський спиртозаводи, – під-
креслює депутат обласної ради Степан Барна.

Ця галузь економіки має вагомий вплив на форму-
вання валового продукту, виробляючи щороку до 15 
відсотків промислової продукції області. Прибуткова 
діяльність спиртозаводів впливає на ріст податкової 
бази регіону та соціально-економічний стан області в 
цілому. А для населених пунктів, де розміщені заводи, 
потужною є соціальна складова, в основі якої лежать 
робочі місця, заробітна плата, зайнятість молоді та 
сільського населення.

Знищена за часи правління регіоналів спиртова га-
лузь області негативно вплинула на фінансовий ресурс 
краю. Основні фонди спиртових заводів були переда-
ні на баланс державного підприємства «Укрспирт» без 
зняття із реєстрації в установленому порядку держав-
них підприємств. Якщо у 2009 році надходження від га-
лузі до зведеного бюджету області становили 49,5 млн. 
грн., то у 2012 році – лише 9,5 млн. грн.

Управлінська структура підприємства «Укрспирт» 
була змінена, що негативно позначилося на діяльності 
галузі в області. Виникли труднощі з вирішенням по-
точних питань, а це призвело до сповільнення всіх ви-
робничих та господарських потужностей.

Депутати обласної ради вимагали від Кабінету Міні-
стрів відновити попередню вертикаль управління спир-
товою галуззю, спиртові заводи залишити окремими 
юридичними особами.

– Вирішення цієї проблеми допоможе поліпшити рі-
вень керування та державний контроль за роботою під-
приємств спиртової галузі. Це питання гостро стоїть 
в низці тих, які впливають на соціально-економічний 
розвиток області. Якісна робота спиртової галузі на 
Тернопільщині дозволить створити нові робочі місця  і 
дати поштовх розвитку інфраструктури та збільшити 
бюджет, – наголошує голова «Блоку Петра Порошенка» 
в Тернопільській області Степан Барна.

Ольга МОЗГОВА

Спиртозаводи 
відновлять економіку 

області

Анонс

З кожним роком, відколи у 2010-му році Марилівський 
спиртозавод – найпотужніший в Україні, де виготовля-
ють до того ж найякісніший спирт, внаслідок реоргані-
зації галузі став просто одним із звичайних підрозділів 
ДП «Укрспирт», без права юридичної особи, падає еко-
номічна активність підприємства. Лише протягом остан-
нього року воно тричі зупиняло свою роботу, а з 9-го 
липня простоює безпричинно по сьогоднішній день. Тож 
такий стан речей явно не влаштовує колектив, який за-
жадав зустрічі зі своїм керівництвом, куди було запро-
шено народного депутата України І.Стойка, представ-
ників районної влади, пресу. Наслідком зібрання стало 
ініціювання скликання позачергової сесії районної ради 
на підтримку вимог марилівчан, поїздка ініціативної гру-
пи і керівництва району, області до Києва, де наш пар-
ламентарій пообіцяв влаштувати зустріч у міністерствах 
та можливість безпосереднього висловлення наболілих 
проблемних питань у Верховній Раді 7 жовтня, коли від-
будеться позачергова сесія останньої. Детальніше про 
це – читайте в наступному номері нашої газети.    

Спиртовиків дістало!
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Політична позиція

Влада завжди пояснювала свою не-
рішучість «небажанням суспільства», 
хоча його необізнаність була владі ви-
гідною.

З розв’язанням путінської агресії 
проти України кардинальним чином 
змінилися настрої в суспільстві щодо 
перспективи членства в НАТО. Нині від 
50 до 70 відсотків українців виступа-
ють за це. 

У той же час нинішня українська вла-
да намагається не помічати цих змін. 
Ми все ще чуємо сентенції на кшталт 
«членство в НАТО не є на порядку 
денному Уряду» або ж «підтримка в 
суспільстві є низькою» і т. ін. За цим 
проглядається небажання приймати 
історичні стратегічні рішення. 

Саме тому в країні виникла ідея про-
вести референдум за народною ініці-
ативою щодо приєднання до НАТО і у 
законний спосіб створено ініціативну 
групу. Однак ЦВК і адмінсуд часів Яну-
ковича під зрежисованим і надуманим 
приводом відмовили у реєстрації цієї 
групи. 

Супротивники цієї ідеї висувають 
різні причини типу: «нас там не чека-
ють» і т. ін. Це стара відмова влади, 
хоча в попередні роки і за мирного 
часу наш рух до Альянсу був досить 
енергійним.

У зв’язку з цим нагадаю деякі фак-
ти. Курс на членство в НАТО було про-

голошено у травні 2002 року за часів 
Л.Кучми і підтримано Верховною Ра-
дою у листопаді того ж року. В черв-
ні 2003 року Верховна Рада схвалила 
(конституційною більшістю) Закон про 
основи національної безпеки, яким 
закріплювався курс на членство в 
НАТО. У січні 2004 року уряд Янукови-
ча схвалив стратегію розвитку країни 
до 2015 року, якою проголошувалося 
отримання Плану дій щодо членства в 
НАТО (ПДЧ) у 2006 ! році і ...вступ до 
НАТО у 2008 році!!! Щоправда, свою 
програну президентську кампанію 
Янукович проводив під антинатівськи-
ми гаслами. І... програв!

У 2006 році в якості міністра за-
кордонних справ мені довелось вес-
ти переговори з керівництвом НАТО 
щодо запрошення до ПДЧ, яке мало 
відбутись восени 2006 року, але... 14 
вересня того ж року Янукович у Брюс-
селі заявив, що «українці не готові до 
ПДЧ»!?

У січні 2008 року (після поразки ре-
гіоналів на позачергових парламент-
ських виборах) Президент, Прем’єр-
міністр і Голова Верховної Ради 
звернулись спільним листом до Генсе-
кретаря НАТО з пропозицією надати 
Україні ПДЧ. У відповідь на Бухарест-
ському саміті НАТО 3 квітня 2008 року 
було вирішено, що «НАТО вітає євро-
атлантичні прагнення щодо членства 

в НАТО України...» та «дійшли згоди, 
що... (Україна) стане членом НАТО». І 
далі: «ПДЧ буде наступним кроком для 
України та Грузії на їх шляху до член-
ства» (п. 23 Бухарестської Декларації). 
В серпні ц. р. Генсекретар НАТО Рас-
муссен, посилаючись на Бухарестську 
Декларацію, підтвердив, що «НАТО за-
лишає двері відкритими для України і 
визнає, що кожна країна має право на 
власне самовизначення».

Україна може реалізувати своє пра-
во на вступ до НАТО – це наш циві-
лізаційний вибір. Для цього потрібно 
внести зміни до законодавства щодо 
національної безпеки, вилучивши 
шкідливий позаблоковий статус та 
повернувши курс на членство в НАТО 
як стратегію зовнішньої політики. Від-
повідний законопроект я вніс ще 4 
березня ц. р. Чому влада зволікає і 

блокує голосування за цей закон – це 
питання, відповідь на яке може при-
вести до таємних домовленостей з 
Кремлем і за якими може стояти зра-
да національних інтересів України.

Єдиний шанс домогтися реалізації 
наших прагнень – це навести такі ар-
гументи для Президента, від яких він 
не зможе відмовитися. Найсильніший 
аргумент – це мільйони підписів укра-
їнських громадян з вимогою до Пре-
зидента призначити Референдум за 
вступ до НАТО.

Борис ТАРАСЮК,
міністр закордонних справ України 

(1998-2000, 2005-2007 рр.),
народний депутат України, 

фракція «Батьківщина»

Україна – курс на членство в НАТО
Російська агресія проти України ще раз засвідчила, 

що в сучасному світі жодна країна не здатна самотужки забезпечити власну 
безпеку. Як би не мілітаризувалася українська економіка, 

наш оборонний потенціал не буде достатнім 
проти російської воєнної машини. 

Всі наші сусіди по Східній Європі за останні п’ятнадцять років 
приєдналися до системи колективної безпеки НАТО і лише Україна, 
залишаючись під тиском Росії, не може забезпечити свою безпеку.

Як відомо, майже всі політичні сили залучили до сво-
їх передвиборних списків комбатів. Але хтось зробив це 
заради власного піару, а комусь ці хлопці потрібні з іншої 
причини. Бо хто краще за них може підказати, у який бік 
рухатися в плані ґрунтовних реформ в армії.

Саме з такою метою командири батальйонів йдуть до 
Верховної Ради у складі партії «Народний фронт». Не 
чекаючи дати голосування, вони вже почали роботу у 
спеціальному органі, створеному при партії, – Військовій 
раді. 

Нещодавно відбулося перше засідання ради, на якій 
військовослужбовці презентували план пріоритетних за-
ходів. Головний підсумок першого засідання – Україні 
необхідно якомога ширше залучати добровольчі ресур-
си. Бо саме батальйони, що сформувалися із патріотів-
добровольців, найкраще проявилися у бою. Отже, саме 
вони, на думку ініціаторів реформ, мають стати основою 
резервної армії України. 

Координатор Військової ради, відомий експерт Дмитро 
Тимчук не приховує: ситуація у Збройних силах України 
жалюгідна. Адже армію всі роки цілеспрямовано нищи-
ли. Не дивно, що звідти тікали найкращі кадри, а зали-
шалися переважно або нездари, або корупціонери.

І саме боротьбу з корупцією та очищення армії від ге-
нералів з купленими погонами військові експерти вважа-
ють одним із першочергових кроків, без якого подальші 
реформи не матимуть сенсу.

До другого засідання Військової ради комбати підготу-
вали чергову низку пропозицій. Зокрема, на їхню думку, 
слід вже зараз братися до розробки нової редакції Воєн-
ної доктрини України – документа, в якому викладені прин-
ципи безпеки держави. Бо стара доктрина передбачала, 
що Україна має позаблоковий статус і не має входити до 
жодних з військових союзів чи організацій. А сьогодні вже 
зрозуміло, що ці принципи слід переглядати. На думку 
Дмитра Тимчука, євроатлантичній інтеграції України аль-
тернативи немає. Отже, у Воєнній доктрині має бути чітко 
прописана стратегічна мета України – вступ до НАТО.

Другий пункт, який обговорювали на засіданні Військо-
вої ради «Народного фронту», – реформування сектора 

безпеки. Учасники зійшлися на думці, що потрібно ство-
рити єдиний координуючий орган у сфері національної 
безпеки і оборони. 

«Згідно із українським законодавством, таким органом 
на даний момент є РНБО. Проте аналіз діяльності Радбе-
зу показує, що його потрібно повністю переформатову-
вати і надавати більш масштабні повноваження», – вва-
жає командир батальйону «Миротворець», член команди 
«Народного фронту» Андрій Тетерук. 

Саме при РНБО в умовах військового або надзвичайно-
го стану має бути створений Головний командний центр, 
з якого б здійснювалося загальне керівництво військови-
ми операціями та мобілізаційними заходами.

«Такий центр необхідний. Адже одна з головних при-
чин наших провалів під час АТО полягає в тому, що різ-
ні міністерства та відомства майже не координувалися 
між собою. Отже, ця проблема буде розв’язана завдяки 
створенню такого єдиного командного центру», – під-
креслив Тетерук. 

Крім того, на думку учасників Військової ради, потрібно 
створювати загони територіальної оборони, особливо, у 
прикордонних районах, які будуть готові максимально 
швидко зібратися та дати відсіч ворогу. Для того, аби ці 
загони діяли максимально ефективно, вони мають бути 
навчені основам партизанської та диверсійної війни. А 

також – вправно володіти зброєю. До речі, питання до-
зволу володіння вогнепальною зброєю для громадян – 
одна з перших законодавчих ініціатив, яку внесуть ком-
бати після проходження до парламенту.

Нинішня війна довела, що жоден українець не може по-
чуватися безпечно. Отже, потрібно навіть у мирний час 
проводити «мілітаризацію» населення, справжній вій-
ськовий «лікбез». Щоб навіть наймолодші українці знали 
основи військової справи. 

Всі ці пропозиції – щодо створення нової редакції Во-
єнної доктрини України, внесення змін до законодавства 
щодо військової служби, мобілізаційної підготовки та 
мобілізаційних заходів, а також територіальної оборони 
– уже в роботі. Тож вже на першій парламентській сесії 
члени «Народного фронту» зможуть вносити відповідні 
законопроекти до зали Верховної Ради. 

Вікторія БУБНА 

На знімку: 
члени Військової Ради «Народного фронту» (зліва на-

право): Юрій Береза, Дмитро Тимчук, Арсен Аваков, 
Олександр Турчинов, Андрій Тетерук, Андрій Парубій, 
Михайло Гаврилюк

Комбати реформують українську армію
Якщо за 23 роки урядовці та генерали не змогли 
навести лад в армії, це мають зробити ті, хто 

ризикує життям на полі бою. А саме – командири 
батальйонів. Деякі з них вже почали цю роботу.



6 жовтня. Тривалість дня – 11.20. Схід – 07.06. Захід – 18.26. Іменини святкує Антон.

№ 41 (8483), 3 жовтня 2014 року

5Суспільство

Дата

А минулої неділі 
– знову велелюддя 
на тому ж місці: 25 
років НРУ, встанов-
лена й освячується 
нова відмітина на 
тлі поступу україн-
ської державності. 
Знову повертаємо 
голови за чорново-
ловим мисленням, 
зацитувавши на 
цей раз у мармурі 
його гасло «Укра-
їна починається з 
Тебе». З кожного із 
нас. Так виписано 
на символічній Кни-
зі пам`яті. Дежавю: 
знову на близькому 
обрії зоріють вибо-
ри, на цей раз пар-
ламентські. Вкотре 
зважуємо власні 
думи й прагнення: 
ох, не помилитись 

би! Бо кожна з помилок обертається для України, її 
людності непростими втратами...

Тут, біля вже двох пам`ятних дощок, стільки мовлено 
простих і образних фраз, де закодовано, по суті, нашу 
долю: «Світло довго блукає Всесвітами душ», «Жив всу-
переч багатьом істинам». То – про нього, одного з най-
помітніших громадсько-політичних діячів ХХ століття, 
основоположника розвитку демократії в Україні. Відтак 
злинає звідсіль, відбиваючись од пагорбів навкіл міста, 
духовний наспів – у співслужінні отців Андрія Мельника, 
Михаїла Левковича, Володимира Заболотного, Григорія 
Канака та Андрія Лемчука відправлено поминальну па-
нахиду. Вона водночас – і шана пам`яті Героям України 
новітньої доби, що склали буйні голови за її волю, за 
честь, за славу, за народ чи то на промерзлому Майда-
ні, чи в пекельно-жаркому іловайському «котлі»...

Відтак духовно-патріотична імпреза «Благослови, 
Ісусе, Україну» переміщується власне до зали РКБК. 
Й насамперед має слово на загал очільник районної 
організації НРУ Василь Яблонь. У нім – основні віхи 
чвертьстолітнього послідовного поступу. Домінанта 
ідеї національної демократії. Слова «Червоної калини», 
синьо-жовта барва, тризуб – все започатковувалося по-
руч з нами і в нас разом з Рухом. Ланцюг Злуки, Все-
український референдум 1991-го, де задекларовано 
незалежність України. На теренах району ті віхи посту-
пу «спалахували» мітингами та народними віче, де все 
більше вчувався голос народу, освяченням стрілецьких 
могил та могил борцям за волю України – у Шманьків-
цях, Звинячі, Чорнокінцях і т. д., відкриттям пам`ятника 
авторові національного гімну Степанові Чарнецькому, 
виходом з підпілля УГКЦ... Виступаючий перелічив іме-
на засновників Руху на теренах району – Олександра 
Степаненка, Володимира Мармуса, Романа Басараби, 
Олександра Казьви, Марії Кузик, Христини Яремчук, 
Павла Батрина, Богдана Сагана, Надії Процьків та ін., 
голів сільських осередків. Перший демократичний де-
путат до парламенту – висунутий Рухом Мирослав Мо-
тюк. Велелюдний мітинг чортківської громади 25 серп-
ня 1991-го й проголосоване міською радою рішення про 
демонтаж пам`ятника Леніну у Чорткові. Перші прези-
дентські вибори і програш в них В.Чорновола. Такі до-
речні й такі повчальні резюме доповідача щодо нашого 

всякчасного поборювання поміж демократами, що при-
кро сповільнює ходу в омріяне завтра...

Засіяні на загал зерна відвертої сповіді перед гро-
мадою збирав у жменю думок перший голова РО Руху 
Олександр Степаненко, декларуючи поняття єднос-
ті у розмаїтті й сумбуруючи в такій словесній форму-
лі бачення сьогочасся, закликаючи до цього лідерів 
національно-демократичних сил задля входження до 
вільного співтовариства європейських націй. Хроноло-
гію подій навколо Руху спробував викласти під «приціл» 
випробування майбутністю довголітній бранець засилля 
тоталітарного режиму Володимир Мармус.

Була й хвилина скорботи за тими, хто склав свої змаги 
на вівтар волі. Й змінилася вона миттєвостями увінчан-
ня заслуженими відзнаками співзасновників, активістів, 
ветеранів Руху різних поколінь, котрі разом з В.Яблонем 
припідносив персоналіям гордості спільноти Чортків-
ський міський голова Михайло Вербіцький. Що й казати: 
переважали в тім гурті люди старшого, трохи середньо-
го віку. Та всупереч всіляким недомовленостям втішну 
вість оголосила керівник депутатської групи Народний 
Рух України в Чортківській районній раді Тетяна Яблонь 
– про підсумки конкурсу поетичних та прозових творів 
юні до 25-ліття Руху, молодої порослі, котра переби-
рає з долонь старших віком предтеч вогонь боротьби та 

символ звитяги (до слова, твори переможниць конкурсу 
в номінаціях «Проза» й «Поезія» Ілони Поселюжної та 
Валерії Гуріної прозвучали в текстурі імпрези в автор-
ському виконанні). І – зацитувала вірша своєї посестри 
по команді, знаної в краї поетки Раїси Обшарської, де є 
рядки, покладені в заголовок цієї публікації.

А як щедротно добірного зерня любові й пошанівку, 
вірності началам, виплеканим Рухом – колискою на-
шої демократії, вистелено на тій сцені до стіп України-
матері! Скільки кинуто в гущу поглядів та думок високих 
і сильних, пристрасних слів із уст цілої плеяди талан-
тів – улюблених спільнотою солістів-вокалістів, читців 
та танцівників. Виплетено дзвінке, тужаве перевесло 
зі слів, звуків, почувань сердець. Спонукою замисли-
тись над нашою спільною подальшою долею стали ви-
співані у закличній тональності народною аматорською 
мішаною капелою бандуристів «Мрія» разом із залою 
направду народні перли – «Реве та стогне Дніпр широ-
кий», «Взяв би я бандуру», «Їхав стрілець на війноньку» 
та «Ой у лузі червона калина». І многоголосо – «Ще не 
вмерли України ні слава, ні воля!..».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Оксани СВИСТУН

«А Рух не вмер, він завжди буде»
Пригадується, як п`ять років назад, на урочинах з нагоди 20-ліття Народного Руху України (до слова, 

теж у переддвер`ї чергових виборів), душпастир Володимир Заболотний більш ніж образно закликав 
«до праці волової, до праці чорної» всіх, хто любить Україну, перефразувавши в такий спосіб ім`я титана 

демократії В`ячеслава Чорновола. Тоді лідерові Руху в публічному місці, на фронтоні 
РКБК ім. К.Рубчакової було освячено меморіальну дошку на честь його відвідин нашого міста 1998 року, 

в добу потужного розвою вольнолюбної національної мислі.

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

Депутат Олександр Степаненко, турбуючись, чи не 
спричиниться це до екологічної проблеми, запропону-
вав заслухати на черговій сесії представників лісового 
господарства району й обговорити перспективи, мож-
ливість такого кроку – масового використання дерева та 
продуктів з нього як джерела енергії.

Зараз ми переживаємо непростий для нашої країни, а 
отже, і для нас, час – час збройного конфлікту на сході, 
по суті, війни з сусідньою, колись братньою, державою. 
У цей період, коли наше суспільство потребує і прагне 
якнайбільшого згуртування і єдності, одностайності, з 
новою силою розгорається вогнище розбрату, що тліє 
ось уже 24-й рік, тут, у нас, в селі Сосулівка. Брат на 
брата, сусід на сусіда з лайливими словами, прокльо-
нами, кулаками. За що? За церкву, яку колись будували 
спільно їхні діди-прадіди. Не по-божому – за дім Божий. 
Інформацію щодо використання культової споруди у с. 
Сосулівка депутати заслухали на прохання свого колеги 
Володимира Заболотного. Виступали заступник голо-
ви РДА Іван Віват, а також духовний наставник греко-
католицької громади отець Володимир Заболотний. 
Якщо коротко, то суть проблеми така: ще у 2008-му 
році греко-католицька громада виграла Європейський 
суд з прав людини, перед цим отримавши позитивні рі-
шення судів першої інстанції, апеляційного, Київського 
господарського, згідно з яким культову споруду с. Со-
сулівка визнано власністю греко-католицької громади і 
зобов`язано райдержадміністрацію передати цю будів-
лю власникам. Та досі греко-католиків православна гро-
мада до храму не допускає. Віряни УГКЦ згідні на пого-
динну відправу, практику якої використовують 27 церков 
Тернопільщини. Чому досі не виконується рішення суду, 
чому правоохоронні органи не забезпечать дотримання 
законності, як примирити дві сторони конфлікту – запи-
тання, на які намагалися знайти відповідь депутати. Та 
рішення, здається, показав Своїм дітям Господь: восе-
ни одне й те ж дерево заплодоносило й розцвіло одно-
часно, що означає – неможливе в природі – можливе у 
Бога, непоєднуване поєднується, а отже, й сосулівчани 
можуть бути як одне ціле, об`єднані, а не роз`єднані під 
куполом одної Божої домівки Господньою любов`ю для 
усіх – і православних, і греко-католиків. Благо, перші 
кроки вже зроблені – цієї суботи поєднають свої долі 
воєдино двоє молодих людей цього села, представники 
двох сторін цього конфлікту.

Хоча того дня сесійна зала не тішила око наповню-
ваністю – на сесію прийшли 53 депутатів, а після пере-
рахунку станом на 12-у год. нараховувалося 43 депутати 
і свою роботу змогли продовжити лише після оголоше-
ної вимушеної перерви, коли кількість присутніх депу-
татів збільшилася до 47-ми, та питань, запропонованих 
на розгляд, було немало. З них, окрім вищезазначених, 
було прийнято до уваги й винесено позитивні рішення: 
звіт про виконання районного бюджету за І півріччя ц. р.; 
про внесення змін до районного бюджету на поточний рік 
(із доповненнями, згідно з якими відділ освіти РДА “ді-
литься” своїми коштами – 50 тис. грн. – з геріатрією у с. 
Пробіжна і стільки ж на ці потреби виділили з резервного 
фонду); про затвердження розпорядження голови район-
ної державної адміністрації; про затвердження розпоря-
джень голови районної ради; питання спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського 
району (окрім п. 4, в якому ТзОВ “ТРК “Сіті центр” проси-
ло продовжити термін проведення реконструкції будівлі 
колишнього кінотеатру “Мир” до 14 жовтня 2015 р.); про 
внесення змін до Програми зайнятості населення Чорт-
ківського району на період до 2017 р.; про зміни в складі 
комісії районної ради з питань поновлення прав реабілі-
тованих; про зміни в складі президії Чортківської район-
ної ради; про звернення депутатів Чортківської районної 
ради Тернопільської області (щодо відсутності гарячого 
харчування в частині загальноосвітніх закладів району, 
які знаходяться в зоні радіоекологічного контролю); про 
затвердження списку присяжних Чортківського районно-
го суду; про затвердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земельних ділянок, що нада-
ються в оренду ТзОВ «Радехівський цукор» на території 
Заводської селищної ради; про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок, що надаються в оренду ФО-П Мар’яну Адамо-
вичу Солтису для будівництва та обслуговування будівлі 
торгівлі на території Горішньовигнанської сільської ради. 
Також депутати заслухали інформацію прокурора району 
Богдана Іжука про стан дотримання законності та право-
порядку на території Чортківщини, та проект рішення з 
цього питання не підтримали.

Оксана СВИСТУН

Дзеркало й рушій 
діяльності суспільства

Із сесійної зали
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Прес-конференція

Позаминулого четверга, 25 вересня, Чорт-
ківський навчально-науковий інститут підпри-
ємництва та бізнесу ТНЕУ, який на часі очолює 
кандидат економічних наук, доцент Віталій Бу-
ратинський, вітав шанованих гостей, учасників 
проекту, зокрема: представників Міжнародно-
го фонду соціальної адаптації – президента 
фонду Володимира Рубцова та директора з 
розвитку Яну Козаченко (відрадно зазначити, 
п. Козаченко – наша землячка), а також – ре-
гіонального представника проекту «Україна 
– Норвегія» Равіля Гафарова; завідувача ка-
федри обліку в державному секторі економі-
ки та сфері послуг, доктора економічних наук, 
професора ТНЕУ Михайла Лучка; заступника 
голови Чортківської районної ради Любомира 
Хруставку, заступника керуючого справами – 
начальника відділу з гуманітарних питань ви-
конавчого апарату райради Тетяну Яблонь.

Розпочалася зустріч із сумної ноти – хви-
лини мовчання в пам’ять Героя України, ви-
пускника даного навчального закладу Ро-
мана Ільяшенка, котрий загинув, захищаючи 
цілісність нашої держави, в зоні антитеро-
ристичної операції на сході України. 

А відтак гості винесли на загал мету і за-
вдання проекту «Україна – Норвегія». Даний 
проект втілює в життя професійну перепідго-

товку звільнених у запас кадрових військовос-
лужбовців Збройних сил України й інших си-
лових структур, членів їх сімей та сприяння їх 
працевлаштуванню; його метою є зменшення 
впливу негативних соціальних наслідків еко-
номічних реформ і реформ оборонного сек-
тора України для звільнених у запас кадрових 
військовослужбовців і членів їх сімей та спри-
яння розвитку співпраці між двома країнами й 
ряд інших ціленаправленостей. 

Зміст проекту включає в себе комплекту-
вання навчальних груп за критеріями вистав-
леними норвезьким партнером проекту – Уні-
верситетом Нурланда; організацію курсової 
перепідготовки слухачів за обраними спеці-
альностями в обсязі 500 академічних годин.

Управління проектом в Україні здійснює 
Міжнародний фонд соціальної адаптації 
(Фонд МФСА) на підставі Договорів, укладе-
них Фондом з Університетом Нурланда (Ко-
ролівство Норвегія), який є безпосереднім 
його учасником.  

Слід зауважити, проект «Україна – Норве-
гія» реалізується з 2003 року й за 10 років 
свого існування став одним із наймасштабні-
ших міжнародних проектів на території Укра-
їни. Послугами даного проекту скористалися 
вже близько 5000 військовослужбовців і чле-

нів їх сімей. У період 2003-2007 рр. проект 
фінансувався Міністерством оборони Норве-
гії, а з 2008-го – Міністерством закордонних 
справ Норвегії. Відрадно, що ідея проекту 
викристалізувалася на Тернопіллі, а власне й 
у нас – на Чортківщині. 

 – Даний проект – це ключ до вирішення 
соціальних проблем, – запевнив п. Рубцов. 
– Ми обізнані з проблемами, які є в Україні, 
тому неодмінно разом долатимемо труднощі 
українців. 

 – Удвічі приємно, – зазначила п. Козачен-
ко, – що Фонд розпочав співпрацю з одним 
із вишів Чорткова, адже це моє рідне місто, 

а також – я власне зі сім’ї військовослужбов-
ця, тому знаю на власному досвіді: всі про-
позиції проекту є на часі мегаактуальними. 
Ми працюємо на перспективу. Норвегія – це 
новий вектор міжнародної співпраці з Чорт-
ківським навчально-науковим інститутом під-
приємництва та бізнесу ТНЕУ. Сподіваємося, 
що вона буде довготривалою, стабільною, 
перспективною й проект «Україна – Норвегія» 
успішно реалізовуватиметься в навчальному 
закладі Чорткова. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Прес-конференція проходила 27 верес-
ня. За вкраїнською традицією – із духмяним 
хлібом і квітами жовто-блакитних барв дер-
жавної символіки чортківчани вітали своїх 
захисників, своїх героїв: майора Сергія Єме-
льянова, лейтенанта Василя Кота, солдата 
Дмитра Оріха та ще кілька військовиків, да-
руйте, прізвища котрих ми зумисне з-за ва-
гомих причин не виносимо на загал. 

Розпочалася зустріч із вшанування памяті 
загиблих Героїв хвилиною мовчання. В часі 
розмови неодноразово зала зривалася щи-
рими вдячними оплесками в супроводі мно-
гоголосого: Слава Україні! Героям Слава! 

Запитання-відповіді з неабиякою стриво-
женістю соталися одне за другим, утворюю-
чи сувій прикростей та суму реальних подій 

кривавої війни, яка, на превеликий жаль, не 
те, що не вщухає, а чим далі більше розгор-
тається, несучи невимовний біль у кожну клі-
тину живого організму нашої держави. 

Інформація, котру передають ЗМІ, та 
справжня реальність подій на сході направ-
ду вкрай різняться. Близько 80 відсотків вій-
ськовиків, які відстоюють зі зброєю в руках 
цілісність й незалежність України, зі західних 
областей, хоча є чимало й східняків, які від-
дані своїй державі. Подивовує налаштування 
місцевого населення сходу. Ось до прикладу: 
колона наших армійців із бойовою технікою, 
отримавши певне завдання, розмістилася 
в одному з населених пунктів Донеччини. 
Мешканців селища майже не видно – похо-
валися. Хоча наступного дня, повиходивши зі 

своїх схованок, вони задавали нашим хлоп-
цям дивні запитання ще й з докорами: зачем 
вы сюда приехали? что вы здесь забыли? вы 
воюете, нас уничтожаете… Люди там в такій 
інформаційній блокаді, елементарного уяв-
лення не мають, що насправді відбувається; 
впевнені, що воює Західна Україна зі Схід-
ною. Це свідчить про повне зомбування з 
боку сепаратистів і Росії. 

А ось ще один вражаючий випадок. Їде ко-
лона наших військовиків, зауважили: сидить 
побіля дороги така собі непримітна бабуська, 
нібито помідорами торгує; одне відро в неї 
доверху заповнене, інше – порожнє. В ході 
руху нашої техніки ця бабулька починає пе-
рекладати, підраховуючи, по одній помідо-
рині в порожнє відро. А далі – комусь теле-
фонує з мобільного… Невдовзі нашу колону 
накрив шквал ворожого обстрілу. 

Було й таке: батальйон української армії 
змінює місце дислокації… Й ось на нашу час-
тоту зв’язку виходять чи то сепаратисти, чи 
то російські бойовики; заводиться шокуюча 
розмова: 

– Чого ви так довго їхали? – запитують су-
противники. 

– Як довго?! – у відповідь.
– Бо ми вже три дні на вас тут очікуємо… 
Це свідчить про те, що будь-яка інформа-

ція, необхідна ворогові, так би мовити, зли-
вається супротивнику. Ті військовики, котрі 
вступають у двобій із загарбником, деталь-
ною інформацією плану бойових дій аж ніяк 
не володіють, вони лише виконують постав-
лене «зверху» завдання. А отже, напрошу-
ється висновок: кому – війна, а кому – мати 
рідна; примостилося в зручних «тепленьких» 
кріслах наше «верховенство» (як-то кажуть, 
одна ложка дьогтю псує бочку меду), воює 
підлістю, і байдуже їм, що гине цвіт нашої на-
ції, що оповиті болем серця українців. 

Лише завдяки небайдужості нашого на-

селення, волонтерів українські вояки забез-
печені військовою амуніцією та необхідним 
спорядженням. А що ж держава?! Вона ви-
діляє надто малий відсоток допомоги укра-
їнській армії. Реальні втрати наших військо-
виків і техніки не оприлюднюються. Ось 
лише, до прикладу, втрати 51-ї механізованої 
бригади артилерійського самохідного диві-
зіону, котра потрапила під шалений обстріл 
у «іловайському котлі» (як тепер його наре-
кли). Приблизно 380 військовиків бригади 
числяться зниклими безвісти. З третього 
батальйону вказаної бригади (який налічу-
вав 400 армійців) із пекельного оточення ви-
йшли приблизно 28, проте це не означає, що 
решта – загиблі. Зафіксовані випадки, що 
сепаратисти переодягаються в форму укра-
їнської армії для проведення різного роду 
диверсій. У ближньому бою зустрічалися, так 
би мовити, очі в очі з ворогом (із бородатими 
чолов’ягами під іменем – кадирівці). При обо-
роні аеропорту Луганська наші вояки відби-
вали наступи сепаратистів, терористів і чітко 
визначеної явної російської армії бойовиків 
– десантників. Із оточення без чітких вказівок 
командування наші військовики виходили хто 
як міг, аби лишень не потрапити в полон і ви-
жити під шквальним обстрілом ворожої арти-
лерії. І припала на їхню долю шокуюча місія 
– витягувати з поля бою «двохсотих» і «трьох-
сотих», а скільки ще загиблих там знайшли 
своє останнє пристанище… Ті, хто вийшов з 
пекельності, потрапили тепер під «обстріл» 
звинувачень з боку «мудрого», «законослух-
няного» керівництва… 

Ще довго громада не відпускала своїх 
героїв, а вони знову на часі пакують споря-
дження і знову – на передову, в жахіття кро-
вопролиття… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ    

Саме спогади і бажання віддячити героям 
Небесної сотні за їхню жертву заради нас 
спонукали учнівський і педагогічний колек-

тиви Староягільницької школи до створення 
стіни пам’яті героям Небесної сотні. Задум 
жив ще від дня тих трагічних подій, та втілити 

задумане вдалося тільки 19 вересня. Лінійка 
-реквієм, приурочена відкриттю стіни пам’яті 
героям Небесної сотні, зібрала у стінах шко-
ли не тільки вчителів та учнів, а й велику кіль-
кість небайдужих односельчан. Хвилювалися 
всі. Найбільше діти, які хотіли ще раз звору-
шити серця односельців цією страшною по-
дією. І коли сльози бриніли на очах гостей 
та маленьких учасників лінійки, це було до-
казом того, що все вони робили правильно. 
Вони здатні переживати, співчувати, вболіва-
ти за долю України. Вони – наше майбутнє, 
наша надія. І варто було побачити дітей, які 
по-іншому тепер ставляться до Державного 
Гімну України, як маленькі першокласники, 
тримаючи ручки на серці, співали:

Душу й тіло ми положим 
За нашу свободу!
Такого моменту вірилося й віриться до сьо-

годні, що вони за свободу віддадуть усе.

Хвилюючим стало й те, що серед учасни-
ків дійства був військовослужбовець Руслан  
Катинський, котрий повернувся із зони АТО. 
Яке захоплення, гордість і вдячність відчува-
ли діти від того, що вони можуть поспілкува-
тися з героєм! Саме таким і є цей скромний, 
врівноважений, мужній і відважний хлопчина. 
Для наших підопічних ця зустріч стала дуже 
значеннєвою. Вони зрозуміли, що герой – це 
не хтось зі сторінки газети чи журналу. Це 
той, хто поруч: вчився в нашій школі, живе по 
сусідству, такий простий і звичайний – і по-
ряд з тим він – Герой.

Зі словами вдячності за працю з вихован-
ня патріотів України до присутніх звернув-
ся сільський голова Петро Ревуцький. За-
уважив, що дитина формується не тільки в 
школі, а великий вплив на неї мають батьки 
і середовище, в якому зростає. Староягіль-
ницька ЗОШ і є тим патріотичним підґрунтям, 
що дає крила справжнім патріотам. Втілити 
задум допомагали вчителі та батьки, яким 
особлива вдячність за матеріальну підтрим-
ку. Без їхньої підтримки, без їхнього розумін-
ня жодне починання не дійшло б логічного 
завершення.

Олександра ЯЦУК, 
вчитель української мови і літератури

Ви – наші Герої, Герої України! 
Лучилося в кожному подумі, в кожному висловлюванні чисельної чортківської 
громади, яка дощенту заповнила сесійну залу Чортківської районної ради, 

щоби зустрітися й поспілкуватися із земляками – учасниками бойових дій в зоні 
антитерористичної операції на сході України. 

Реквієм

«Мамо, не плач, я повернусь весною...»
Небесна сотня. Кривава рана України. Неоціненна плата за нашу незалежність. Більше сотні полеглих за волю 

України. Подібних сторінок в історії незалежної України ще не було – таких кривавих, жахливих і страшних. Все, що ми, 
сучасники, можемо зробити в даній ситуації, – НЕ ЗАБУТИ. Пам’яттю можемо віддячити їм за їхню Жертву. Переживати, 

повертатися ще раз і ще раз до цієї події, нагадуючи, яка ціна заплачена за наше сьогодення.

Міжнародний проект “Україна – Норвегія”

Лише у співпраці реалізовується позитив нашого майбуття
Саме таке твердження стало домінантою непересічної події – зустрічі учасників проекту «Україна – Норвегія», який стартував нещодавно вже й на Тернопіллі.
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Сільський час: on-line

(Закінчення. Початок подорожніх замальовок у № 40)

І зростати, й плодоносити їм треба...

Про меценатські спромоги братів Сенчуків до зустрічі 
з Андрієм Сенчуком ми вже були наслухані від селян: п. 
Олег – фермер, мовляв, трактора має і допомагає всім, 
дуже добрий чоловік, оре, культивує, сіє, одне слово, го-
дить в селянському ремеслі власним реманентом. Те ж 
саме засвідчив осібно й п. Андрій, доки ми бесідували 
з ним біля його ЮМЗ одразу після культивації одного з 
городів. А ще у господарстві нашого співрозмовника – і 
комбайн, і всіляке причіпне знаряддя. Та Андрій Сенчук – 
недарма ще й народний обранець, депутат Білобожниць-
кої сільради. Бо спрямовує розмову в громадське русло. 
Організував, каже, тут, в Мазурівці, збір і захоронення 
сміття. «Є у нас проблеми з клубом, – журиться. – Майже 
в аварійному він стані, вікна, двері прогнили, на підлогу 
небезпечно ставати. Ніби є клуб – ніби й немає», – роз-
водить руками. І те, що зі села Мазурівку вулицею зро-
били, ніхто людей не питав, – теж болить йому. Багато, 
мовляв, проблем через це: ні тобі спадщину від батьків, 
що в с. Мазурівка жили, на тих, хто начебто в Білобож-
ниці вже мешкає, переоформити, ні кредит якийсь, бо у 
базі даних Мазурівки як села немає.

Тут же зазна-
йомилися ми й 
із Юрієм Рекру-
тяком, керуючим 
Білобожницьким 
відділком ПАП 
«Дзвін». Мешкає 
чоловік одразу 
за переїздом і 
такий сад ви-
кохав на своїй 
господі! Цілих 
60 сотих пло-
щі. Там яблуні й 
груші, абрикоси 
й горіхи. Яблунь 
аж дванадцять 
сортів і стіль-
ки ж черешень. 
Зрілі та статечні 
дерева допо-
внюють моло-
денькі, ті, що 
лиш спинаються 
на ріст, що лиш 
снять плодоно-
сінням...

Край дороги журиться тополя
А біля клубу владно височіє могутня тополя, що пере-

бачила всього на своїм віку. Й оцю немилу серцю убо-
гість, котра так ятрить душу. В обшарпаній споруді «про-
писаний» ще й тамтешній ФАП – те засвідчує «тарифка» 
про його роботу праворуч у вікні, на простогін. Обходи-
мо навкілля, роздивляємось, аж тут сусід з обійстя на-
впроти, Роман Шевчук, вказує на чоловіка зі зустрічного 

робочого гурту: он, мовляв, і 
сам завклуба. Знайомимось: 
Сергій Мельник, на 0,5 ставки 
тутешній культуральний адмі-
ністратор і художній керівник 
водночас. «Та що там – не 
тільки два в одному дово-
диться суміщати, а й три, або 
й п`ять», – змахує той рукою. 
Погоджується: клуб не опоря-
джений, як має бути, та хіба в 
тім його вина? Якісь спонсо-
ри, мовляв, мають віднайти-
ся. «А ми, – каже, – як готуємо 
якісь міроприємства, то все у 
Білобожниці, в тамтешньому 
БК, бо ж мазурівські діти туди 
до школи ходять». Тим часом 

шумить собі про щось тополя у верховітті: журиться чи 
насміхається – хтозна...

Де прихисток Містичної Троянди

Автобусна зупинка в Мазурівці, кажуть, не так-то й дав-
но «перебралася» через гостинець справа наліво. А там, 
де була стара, селяни взяли та й поставили ще одну ка-
пличку Матінці Божій Містичній Троянді. Нам щастить: на 
обійсті поруч дає лад хатнім справам молода мама Іри-
на Корчинська. З синочком Дмитриком на руках і стає з 
нами до бесіди. Виявляється, фігурку Богородиці торік 
передав з Польщі до Мазурівки, на свою вітцівщину, ста-
ренький вже (віком під 90 літ) ксьондз Юзеф Білявський. 
Передав власне мамою п. Ірини, Лілією Лисай в часі її 
перебування в сусідній країні. Відтак закипіла робота: 
було запрошено майстрів будівельних робіт з Калинів-
щини, хто міг, долучився своєю працею. «Камінь привез-
ли з Білобожниці», – деталізує п. Ірина. Торік, у листопа-
ді, й освячено. Ось так і постала ще одна ошатна духовна 
споруда – надзвичайно доступна кожному, хто простує 

повз. Бо кожного благословить Своїм невичерпним дже-
релом любові Містична Троянда – Пречиста Діва Марія, 
що є найулюбленішою Божественною квіткою в садах 
Отця Небесного.

Оаза втіхи й подієвості
– Капці завжди у нас чисті, хоч і село, – охоче ділиться 

перевагою привітна працівниця прилавку у крамниці, що 

аж хизується навстріч усім, хто їде-мчить асфальтівкою 
поміж обійстя мазурівчан, не лише розкішною кованою 
брамою, а ще й квітучими оазами багатства барв та фі-
гурками садових персонажів. – Бо дорога в нас добра, 
лиш треба хоч кілька «лежачих поліцейських», аби трохи 
стримували «безшабашних» водіїв, – резюмує жінка.

Від 2003-го року в Мазурівці оцей магазин тутешньо-
го приватного підприємця Ігоря Бобка. Продавало райСТ 
споруду колишньої своєї крамниці, от і взяв її чоловік під 
свою опіку. Дедалі удосконалюється світ – відповідно за-
знає відрадних змін і цей торговельний заклад. А цьогоріч 
додався тут ще й напрочуд ошатний – та що там – таки 
розкішний! – бенкетний зал, де сміливо й вдало поєд-
налися сучасний та народний стилі. Хоча, як стверджує 
господар, не було задіяно тут жодного дизайнера: все те 
– справа рук і бачення п. Ігоря з синами, Андрієм та Рома-
ном, невісткою Наталею. І, звісно, дружиною Марією, з ко-
трою ми й познайомились, лиш вступивши до крамниці. 

Попід скошений дах, на сволоці, зорять крилами виши-
вані рушники. А поміж них – плетиво куль в обрамленні 
суцвіть маків, волошок, ромашок. Над входом – обереги-
домовички. Картини з народних мотивів. Молитва «Отче 
наш». Довгі столи зі скатертинами і стіл для молодих – 
адже тут гуляють весілля селяни з навколишніх сіл. А ще 
– хрестини та всілякі родинні свята. Бо тут все «дихає» 
родинністю.

Є у тім комплексі (інакше кількапрофільну споруду й 
не назвеш) ще один зал для проведення урочин, тро-
хи менший і «старший» за віком. А господар, напрочуд 
комунікабельний та креативний чоловік, і гадки не має 
спинятися на досягнутім. «Садок, криниця, хата – то ко-
жен зі «сильної» статі має зробити, – розмірковує вголос. 
– Те я вже зробив. Маємо трохи поля. І ставок, і млинок, 
і вишневенький садок, як у тій пісні співається, вже маю! 
(Сміється). Хочу зробити ще дитячий майданчик позаду 
будівлі – з гойдалками, ігровими атракціонами, всіляки-
ми принадами для малечі...

Направду Мазурівкою нас провадив Божий перст. Крізь 
видиво ранньої осені вдало проглядалися і усміх, і зажу-
ра сповитого своєю, лиш ним знаною таїною, села. Того, 
що озирається в минуле і задивляється в майбутнє.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Усміх і зажура по-мазурівськи
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9 жовтня. Тривалість дня – 11.09. Схід – 07.10. Захід – 18.19. Іменини святкує Іван. Всесвітній день пошти

7 жовтня, вівторок 8 жовтня, середа 9 жовтня, 6 жовтня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.55 Паспортний сервiс 
09.55 Перша шпальта 
10.35 Т/с Китайська 
скарбничка. “Китай на 
кiнчику язика”. “Гармонiя 
п`яти смакiв” 
11.40, 17.40 До Ради 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.20 Перша студiя 
14.05, 18.05 Час-Ч 
14.15 Нотатки на глобусi 
14.35 Як ваше здоров’я? 
15.30 Euronews 
16.05 Д/ф “Обурьтесь!” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.00 Про головне 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.15 Д/ф “Контингент. 
Єгипет. Нескiнченна вiйна 
на Сходi” ф. 8 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.30, 20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.35 “Чотири весiлля - 2” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати - 4” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка - 3” 
13.25 “Сiмейнi мелодрами” 
14.35 “Сiмейнi мелодрами”  
15.40 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
22.30 “Iнспектор Фреймут” 
00.35 Т/с “Розвiдка” (3) 
 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Сучi вiйни” 
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.05 Д/с “Страх у твоєму 
домi” 
14.20 “Судовi справи” 
15.40 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.45 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.40 “На часi” 
15.00 “Зона ризику” 
16.15, 20.30 “Пiснi нашого 
краю” 
16.30 “До речi, про речi” 
16.45, 19.40 “Тема дня” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 

12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.00 “Мелодiя двох 
сердець”, Бiлоножки 
14.00 Х/ф “Змова” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.00, 22.30 Акценти 
17.15 Живе багатство 
України 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.50 Х/ф “Ключ до дому” 

ICTV
06.35, 08.00 Т/с 
“Департамент” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.45 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. Менти-8” 
12.20, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.10 Т/с “Лiтєйний” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Депутат пiд 
прикриттям 
21.10 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.25 Х/ф “Код доступу” 

СТБ
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.40 “Зiркове життя. Дiти-
злочинцi” 
09.50 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 2” 
12.45 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
14.55 “Все буде смачно!” 
18.55 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
20.00, 22.50 “МастерШеф - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 05.55, 06.55 М/с 
“Пригоди Джекi Чана” 
06.35 М/с “Новi пригоди 
мисливцiв за привидами” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
11.55, 14.50, 21.45 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 23.45 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi 
00.45 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.20 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с “Карпов 3” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi 8” 

2+2
06.35 Т/с “Спецзагiн Кобра 
11” (1) 
08.35, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 00.00 “Люстратор 
7.62” 
09.40 Х/ф “Визволення. 
Вогняна дуга” (1) 
11.50 Х/ф “Визволення. 
Прорив” (1) 
13.45 Д/п “Вогняний 
екiпаж” 
14.25 Д/п “Невiльники 
Всесвiту” 
15.30 Д/п “Народженi 
вбивати” 
16.30, 19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
22.00 Т/с “Наркотрафiк” (2) 
00.10 Х/ф “Вогняний 
бiй” (3) 
02.05 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. Перша 
серiя (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.50 Доброго ранку, 
Україно! 
06.55, 07.30, 07.45, 08.25, 
08.40 Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.35 Країна on line 
08.55 Паспортний сервiс 
09.55 Слiдство. Iнфо 
10.35 Т/с Китайська 
скарбничка. “Китай на кiнчику 
язика” 4 с. “Смак часу” 
11.40, 17.40 До Ради 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Школа Мерi Поппiнс 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.20 Надвечiр`я 
15.20 Euronews 
15.55 Х/ф “Запрошення” 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Про головне 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.30, 20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.35 “Чотири весiлля - 2” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати - 4” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка - 3” 
13.25, 14.35 “Сiмейнi 
мелодрами” 
15.40 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
22.30 “Право на владу” 
00.45 Х/ф “Позамежжя” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Сучi вiйни” 
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.05 Д/с “Страх у твоєму домi” 
14.20 “Судовi справи” 
15.40 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.50 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.40 “Європа очима українця” 
15.15, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 21.15 “Тема дня” 
16.10 “Фабрика iдей” 
16.40 “Чудесний канал” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Соло” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Кевiн з пiвночi” 
17.00, 22.30 Акценти 
17.15 Живе багатство 
України 

УТ-1
07.00, 08.00, 18.30, 21.00 
Новини 
08.40 Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ 
15.00 Вiкно в Америку 
15.20 Euronews 
15.40 Х/ф “Гора Будди” 
17.40 До Ради 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.00 Про головне 
19.40, 05.10 Шустер Live. 
Буднi 
21.50 Д/ф “Контингент. 
Єгипет. Нескiнченна вiйна 
на Сходi” ф. 6,7 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.35 “Шiсть кадрiв” 
10.25 “Мiняю жiнку” 
12.10 Х/ф “Мiцнiй горiшок - 3: 
Вiдплата” 
14.50 “Хоробрi серця” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
21.20 Т/с “Свати - 4” (1) 
22.30 “Грошi” 
23.35 “Сказочная Русь” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Х/ф “Ромашка, 
кактус, маргаритка” (1) 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.45, 14.20 “Сiмейний суд” 
15.05 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Сучi вiйни” 
Прем’єра 
22.50 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Загубленi у часi” 
14.40 “Мамина школа” 
15.00 “Вiдвертi дiалоги” 
16.10, 20.10 “Пiснi нашого 
краю” 
16.25 “Чудесний канал” 
16.45 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.20 “Просто неба” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.40 “Тема дня” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “Час змiн” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства.
iнфо” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Золоте 
стремено” 
12.40 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Лос-Анжелесом 
без карти” 

17.00, 22.30 Акценти 
17.15 Живе багатство України 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.50 Х/ф “Лiтаюча 
гiльйотина” 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Х/ф “Скелелазка i 
останнiй iз 7-ої колиски” 
12.15, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.10 Х/ф “Паркер” 
16.55 Х/ф “Захисник” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Дiстало! 
21.20 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
21.35 Свобода слова 
00.30 Х/ф “Каратель. 
Територiя вiйни” (2) 

СТБ
05.50 “Вiкна-Новини. 
Спецрепортаж” 
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.40 Х/ф “Три плюс два”(1) 
10.35 Х/ф “З привiтом, 
Козаностра”(1) 
12.35 “Битва екстрасенсiв 14” 
15.00 “Все буде смачно!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.55 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
20.00 “Куб - 5” 
22.30 “Детектор брехнi - 6” 
23.30 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 05.55, 06.55 М/с 
“Пригоди Джекi Чана” 
06.35 М/с “Новi пригоди 
мисливцiв за привидами” 
07.00, 09.20 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 13.55 ШОУМАНIЯ 
11.55, 14.45 Т/с “Останнiй з 
Магикян” 
16.40 М/ф “Добриня Нiкiтiч 
i Змiй Горинич” 
18.00, 00.35 Репортер 
18.20, 23.40 Абзац! 
19.00 Ревiзор Дайджест 
21.35 Супермодель по-
українськи 
00.40 Х/ф “Мамо не горюй 2” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “А снiг кружляє” 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Карпов 3” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Таємниця 
перевалу Дятлова” (3) 

2+2
06.00 “33 квадратних 
метри” 
06.25 Х/ф “Олександр 
Маленький” (1) 
08.30 Д/п “Знищенi за 
мить” 
10.30 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
11.30 Д/п “Сучаснi 
снайпери” 
12.30 Х/ф “Три днi поза 
законом” (1) 
14.30 Т/с “Гончi-3” (1) 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00 Т/с “Наркотрафiк” (2) 
00.00 Х/ф “Брати 
Грiмм” (2) 
02.00 Х/ф “Дорога 
на Сiч” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.50 Доброго ранку, 
Україно! 
06.55, 07.30, 07.45, 08.25, 
08.40 Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.55 Паспортний сервiс 
09.55 Уряд на зв`язку з 
громадянами 
10.35 Т/с Китайська скарбничка. 
“Китай на кiнчику язика”. 
“Секрети китайської кухнi” 
11.40, 17.40 До Ради 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.35 Фольк-music 
14.50 Книга ua 
15.20 Euronews 
15.45 Х/ф “Закохаймося” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.00 Про головне 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.30, 20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.35 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати - 4” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка - 3” 
13.25, 14.35 “Сiмейнi 
мелодрами” 
15.40 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.40 “Мультибарбара” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Сучi вiйни” 
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.05 Д/с “Страх у твоєму 
домi” 
14.20 “Судовi справи” 
15.40 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
22.50 Т/с “Кулiнар 2” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.40 “Будьте здоровi” 
15.10 “Час змiн” 
15.40, 19.40 “Тема дня” 
15.55, 17.15 “Пiснi нашого краю” 
16.10 “В об’єктивi ТТБ” 
16.30 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча 

година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма 
“Bon appetit” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Ланцюг” 
17.00, 22.30 Акценти 
17.15 Живе багатство 
України 
17.30 Культура 
i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
“Щоденник для батькiв” 
22.50 Х/ф “Замiна” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.45 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. Менти-8” 
12.20, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
14.20, 16.10 Т/с “Лiтєйний” 
18.45 Факти. 
Вечiр 
20.25 Громадянська 
оборона 
21.20 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
21.35 Т/с “Чужий 
район” 
23.25 Х/ф “Несамовитий” (2) 

СТБ
06.15, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
06.45, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.45, 23.50 Х/ф “Жiноче 
царство” (1) 
12.45 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
15.00 “Все буде смачно!” 
18.55 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.55, 22.50 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 05.55, 06.55 М/с 
“Пригоди Джекi Чана” 
06.35 М/с 
“Новi пригоди мисливцiв 
за привидами” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
11.55, 14.55 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 00.30 Абзац! 
19.00 Хто Зверху? 1 
21.10 Т/с “Воронiни” 
22.10 Х/ф “Стритрейсери” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.20 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с “Карпов 3” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Красуня 
Ляля” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент 
у законi 8” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.10 “33 квадратних 
метри” 
06.35 Т/с “Спецзагiн 
Кобра 11” (1) 
08.35, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 00.00 “Люстратор 
7.62” 
09.40 Т/с “Ментовськi 
вiйни-3” (1) 
16.30, 19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
22.00 Т/с “Наркотрафiк” (2) 
00.10 Х/ф 
“Слiд смертi” (2) 
02.05 Х/ф “Гетьманськi 
клейноди” (1) 
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УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.50 Паспортний сервiс 
09.55 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
10.35 Т/с Китайська 
скарбничка. “Китай на кiнчику 
язика” 7 с. “Нашi лани” 
11.40, 17.50 До Ради 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.15 Час-Ч 
13.40 Хочу бути 
14.00 Українського роду 
14.20 Вiра. Надiя. Любов 
15.20 Euronews 
15.55 Х/ф “Квiтуче мiсто” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
21.40 Шустер LIVE 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.35 “Чотири весiлля - 2” 
10.55 Т/с “Свати - 4” (1) 
12.25 “Розсмiши комiка - 3” 
13.25, 14.35 “Сiмейнi 
мелодрами” 
15.40 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.20 “Мультибарбара” 
21.45 “Вечiрнiй Київ “ 
23.20 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Сучi вiйни” 
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.05 Д/с “Страх у твоєму 
домi” 
14.20 “Судовi справи” 
15.40 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
22.40 Т/с “Кулiнар 2” 
00.45 Х/ф “Цiлуй дiвчат” 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.10, 20.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.25 “Чудесний канал” 
16.50 “Слiд” 
17.15 “Слово має народний 
депутат” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.40 “Актуально” 
20.00 “Думки вголос” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.10 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Знати бiльше 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Живе 
багатство України” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Чужа слава” 
17.00, 22.30 Акценти 
17.15 Живе багатство України 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.50 Х/ф “Кохаючись” (2) 

ICTV
06.35, 08.00, 09.15, 13.20, 
16.10 Т/с “Штрафбат” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.15 Х/ф “Поганi хлопцi” 
22.45 Х/ф “Поганi хлопцi-2” (2) 
 

СТБ
09.50 Х/ф “Торкнутися неба” 
11.50 Х/ф “Iндус” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
20.00, 22.50 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” 
00.25 “Куб - 5” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 13.55 ШОУМАНIЯ 
11.55, 14.50 Т/с “Воронiни” 
18.20 Абзац! 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Проект Перфект 
22.15 Герої та коханцi 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” 
21.00 Т/с “Карпов 3” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi 8” 

2+2
08.35, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Визволення. 
Битва за Берлiн” (1) 
11.30 Х/ф “Визволення. 
Останнiй штурм” (1) 
13.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
15.00 “Облом UA. Новий сезон” 
16.30 Т/с “ППС” (1) 
19.00 Х/ф “Бiла стрiла” (1) 
22.00 Х/ф “Пiд прицiлом” (2) 
00.00 Х/ф “Дiамантовi 
пси” (3) 
02.00 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”. Перша серiя (1) 

УТ-1
08.00 Шустер LIVE 
11.00 Подорожуй першим 
11.40, 18.00 До Ради 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
12.55 Свiтло 
13.35 Хочу бути 
13.55 Дитячi iсторiї. 
“Маленький прибулець” 
14.20 Українського роду 
14.35 Нотатки на глобусi 
14.50 Нацiональний вiдбiр 
на Мiжнародний конкурс 
сольних виконавцiв 
“Sanremo Junior 2015” (ч.2) 
15.50 В гостях у Д.Гордона 
16.50 Чоловiчий клуб. Бокс. 
Чемпiонат України. Фiнали 
18.30 Книга ua 
21.00 Новини 
21.40 Чоловiчий клуб 
22.10 Короткометражний 
фiльм “Салдатики” 
23.00 Вертикаль влади 
00.15 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi - 2” (1) 
09.00 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.10 “Свiтське життя” 
10.15 Х/ф “Поцiлунок долi” 
14.40 “Вечiрнiй Київ “ 
16.25 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка “ 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
21.20 “Вечiрнiй квартал. 
Прем’єрний випуск” 
23.30 “Квартал i його 
команда” 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
07.15 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 Програма “Чорно-бiле” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Сiм няньок” (1) 
11.45 Т/с “Терор любов’ю” (1) 
15.55 Т/с “Птаха у клiтцi” 
20.30 Концерт “Мiсце 
зустрiчi” 
22.30 Т/с “Серце матерi” (2) 

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

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
“Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Карпатське 
золото” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 Х/ф “Троянський 
спас” 

14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Дитячий х/ф 
“Розбiйники мимоволi” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Пiсенний фестиваль 
“Родина” iм. Н.Яремчука 
21.30 Х/ф “Велика 
порожнеча” 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
06.00 Дача 
06.25 Х/ф “Перегони 
“Гарматне ядро”-2” 
08.25 Дістало! 
09.30 Iнсайдер 
10.25 Громадянська 
оборона 
11.30 Депутат пiд 
прикриттям 
12.30, 13.00, 20.10 Т/с “Нiчнi 
ластiвки” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.10 Х/ф “Я - легенда” (2) 
00.10 Х/ф “Глибоке синє море” (2) 

СТБ
08.00 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.45 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” 
14.50 “Зваженi та щасливi - 4” 
19.00 “Х-Фактор - 5” 
22.15 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
00.55 “Детектор брехнi - 6” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Ревiзор 
10.00 Ревiзор Дайджест 
12.30 Уральськi пельменi 
14.45 Хто Зверху? 1 
16.55 Т/с “Останнiй з 
Магикян” 
18.50 М/ф “Роби ноги” 
20.40 М/ф “Iлля Муромець 
i Соловей-розбiйник” 
22.40 Стенд Ап Шоу 
23.30 Х/ф “Новорiчний 
шлюб” 
01.30 Т/с “Рiззолi i Айлс” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15, 09.15 Т/с “Iнтерни” 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Хочу до Меладзе 
13.00 Т/с “Чекаючи любовi” 
15.20 Т/с “ Чекаючи 
любовi” 
17.15, 19.40 Т/с “Удiвець” 
22.15 Х/ф “Чого хочуть 
чоловiки” 
00.20 Х/ф “Королева 
льоду” 
 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “33 квадратних 
метри” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30, 21.40 “Люстратор 
7.62” 
10.00 Т/с “Ментовськi 
вiйни-5” (1) 
18.00 Х/ф “Фанат” (2) 
19.50 Х/ф “Фанат-2” (2) 
22.25 Х/ф “Професiонал” (2) 
01.00 Х/ф “Дiамантовi пси” 
(3) 
02.35 Х/ф “Сон” (1) 

УТ-1
07.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.10 Як це? 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
09.50 Х/ф “Квiтуче мiсто” 
11.40, 18.00 До Ради 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
12.55 Православний вiсник 
13.35 Школа Мерi Поппiнс 
13.55 Дитячi iсторiї. 
“У пошуках свiтла” 
14.15 Фольк-music 
15.50 Дреди епохи 
16.15 Театральнi сезони 
16.50 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Подорожуй першим 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Моя країна 
23.00 Церемонiя вiдкриття 
кiнофестивалю “Покров” 

1+1
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi - 2” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.10 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт - 3: 
Танзанiя, Ефiопiя” 
12.30 “Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi” 
12.40 “Машинi казки. Маша 
i ведмiдь” (1) 
12.55 “Територiя обману” 
14.05 “Iнспектор Фреймут” 
15.50 Т/с “Байки Мiтяя” 
18.25 “Українськi сенсацiї” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.30 “Хоробрi серця” 
23.20 Х/ф 
“Мiцний горiшок - 4” (2) 

ІНТЕР
08.00 “уДачний проект” 
08.35 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
11.00 “Орел i Решка. 
Найкраще” 
12.00 Т/с “Птаха у клiтцi” 
15.55 Концерт “Мiсце 
зустрiчi” 
17.55 Х/ф “Час збирати” (1) 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Програма “Чорно-бiле” 
23.05 Т/с “Як вийти замiж 
за мiльйонера” (2) 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.15 “Крiзь призму часу” 
14.40 “Фiльм-дiтям” 
16.10 “Назбиране” 
16.25 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Мамина школа” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма “Справжня цiна” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 

12.00 Дитячий х/ф 
“Розбiйники мимоволi” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Культура i 
мистецтво” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiд” 
17.40, 21.30 Програма “Про 
кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
22.00 Х/ф “Вторгнення на 
Землю” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.45 Козирне життя на дачi 
09.10 Дивитись усiм! 
10.10 Х/ф “Поганi хлопцi” 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Чужий район” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Кров’ю i потом. 
Анаболiки” 
23.05 Х/ф “Пiсля заходу 
сонця” 

СТБ
08.05, 10.55 “МастерШеф - 4” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
15.10 “Х-Фактор - 5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 14” 
21.35 “Один за всiх” 
22.50 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж” 
23.55 Х/ф “Остання роль 
Рiти”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.55 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
10.50 М/ф “Роби ноги” 
13.00 1000 жiночих бажань 
14.00 Хто Зверху? 2 
16.00 Проект Перфект 
17.10 Т/с “Останнiй з 
Магикян” 
19.00 М/ф “Iлля Муромець 
i Соловей-розбiйник” 
20.40 М/ф “Три богатирi на 
далеких берегах” 
22.10 Х/ф “Ржевський 
проти Наполеона” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
08.50 Т/с “Чекаючи любовi” 
12.45 Т/с “Удiвець” 
16.50 Х/ф “Чого хочуть 
чоловiки” 
18.55 Футбол. Вiдбiрний 
матч до Євро 2016. Україна 
- Македонiя 
21.00 Хочу до Меладзе 
23.00, 06.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
23.30 Великий футбол 
00.30 Т/с “Мент у законi 8” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.30 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
07.00 “Маски-шоу” 
09.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
10.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “Бушидо” 
14.00, 23.15 “Богатирi” 
15.00 Х/ф “Перстень 
Нiбелунгiв” (1) 
19.00 Х/ф “Професiонал” (2) 
21.30 “Профутбол” 
00.15 Х/ф “Пiд прицiлом” (2) 
02.00 Х/ф “Богдан-Зiновiй 
Хмельницький” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04). 
Іноді доведеться займатися 

одноманітними, але необхідними 
справами. Весь час відкладати 
їх не продуктивно, адже вони на-
копичуються. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не переживайте, якщо не 

встигнете завершити справу в 
строк. Не варто починати нових 
справ, спочатку об’єктивно оці-
нюйте поточні. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Важливо правильно вибрати 

стратегію. Ви зможете упоратися 
з усіма справами, навіть із такими, 
до яких все ніяк не доходили руки. 
Постарайтеся діяти за велінням 
почуттів, але не забувайте й про 
розум, і все у вас вийде.

РАК (22.06-23.07) 
Якщо ви думаєте, що всі нові 

починання занадто складні і не при-
несуть потрібного результату, то з 

таким настроем багато чого не домо-
жешся. Вам не перешкодить додати 
у своє світовідчування оптимізму. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Вам будь-яка мета по плечу. 

Можна позаздрити вашій пра-
цездатності, заповзятливості 
й упевненості в собі. Вас по-
мітить і оцінить по достоїнству 
начальство. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вас очікують різноманітні по-

дії, які можуть значно просунути 
вас кар’єрними сходами. Будьте 
уважні, розподіляючи сили й час: 
вони знадобляться вам не тільки 
на роботі, а й удома. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
Ви прагнете виділитися з 

юрби, діяти не по шаблону. По-
старайтеся не допускати прояву 
егоїзму стосовно колег по робо-
ті й близьких людей, не будьте 
дріб’язковими. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Не намагайтеся боротися з 

обставинами, зараз час плисти за 
течією. Розслабтеся і прийміть всі 
події такими, які вони є. Ви навряд 
чи вільні щось змінити зараз. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12) 

Вам необхідно зосередити 
увагу винятково на питаннях, 
пов’язаних з роботою. Важливо 
бути гранично коректним при 
спілкуванні з начальством і не 

зазнаватися перед колегами. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01) 
Важлива розмова з началь-

ством закінчиться позитивними 
результатами. Будуть вдалі по-
їздки у відрядження, але не варто  
призначати важливі зустрічі. 
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02) 

Вам важливо усвідомити і при-
йняти вчинки, які зроблять близькі 
люди. Навіть якщо ви не у всім з 
ними згідні. Ваш гарний настрій 

може бути зіпсований чужими 
конфліктами, постарайтеся не 
приймати цю ситуацію близько 
до серця. 

РИБИ (20.02-20.03)
Досить вдалий період для рі-

шучих дій і реалізації глобаль-
них планів. Настає ваша зоряна 
година, коли збувається все, 
що ви просили в долі. Тільки 
важливо не зазнатися й не за-
дерти носа. 

17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Bon 
appetit” 
22.50 Х/ф “Мiжсезоння” (2) 

ICTV
06.40, 08.00 Т/с 
“Департамент” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.35 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. 
Менти-8” 
12.20, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.10 Т/с “Лiтєйний” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Iнсайдер 
21.15 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
21.30 Т/с “Чужий район” 
23.25 Х/ф “Голiвудськi 
копи” 

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.30, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.30 Х/ф “Аварiя - дочка 
мента” (1) 
10.35 Х/ф “Торкнутися 
неба” 
12.35 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
14.55 “Все буде смачно!” 
18.55 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
20.00, 22.50 “Зваженi та 
щасливi - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 14.00 ШОУМАНIЯ 
11.55, 14.55 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 23.55 Абзац! 
19.00 Хто Зверху? 2 
21.00 Т/с “Воронiни” 
00.55 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 17.10, 
21.00 Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Карпов 3” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” 
21.40 Футбол. Вiдбiрний 
матч до Євро-2016. 
Бiлорусiя - Україна 
23.40 Т/с “Мент у законi 8” 
 

2+2
08.35, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 00.00 “Люстратор 
7.62” 
09.40 Х/ф “Визволення. 
Напрямок головного 
удару” (1) 
12.45 Х/ф “Гаряча точка” (1) 
14.25 Д/п “Безсмертя” 
15.30 Д/п “Народженi 
вбивати” 
16.30 Т/с “ППС-2” (1) 
19.00 Т/с “ППС” (1) 
22.00 Т/с “Наркотрафiк” (2) 
00.10 Х/ф “Акуловосьминiг” 
(3) 
02.05 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. Друга 
серiя (1) 
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Різне10
Засторога Генерація

Хворі на стенокардію найчастіше скар-
жаться на стискаючі болі за грудиною, які 
виникають під час ходіння, особливо на ву-
лиці, як правило одразу ж після виходу з 
дому, зникають під час зупинки й відновлю-
ються при подальшій ходьбі, особливо коли 
людина поспішає. Ви також можете відчути 
біль у плечах, руках, шиї, щелепі або спині. 
Біль може з’явитись після прийому їжі. Гнів 
і стрес також можуть викликати напад сте-
нокардії. Поява болю в грудях при переході 
від теплого до холодного середовища сиг-
налізує про наявність стенокардії. Симпто-
ми, зазвичай, тривожать протягом декількох 
секунд або хвилин, але в цілому не більше 
15 хвилин і зникають після відпочинку або 
прийому ліків, біль припиняється.

Основним фактором ризику розвитку сте-
нокардії є: куріння, надлишкова вага, недоси-
пання, фізична активність, високий кров’яний 
тиск, високий рівень холестерину в крові.

Важливо розуміти, що коли будь-які з пе-
рерахованих умов присутні одночасно, то ри-
зик розвитку стенокардії буде значно вищий.

Якщо у вас присутній біль за грудиною з 
описаними вище особливостями, вам слід 
звернутись до лікаря для консультації щодо 
встановлення діагнозу стенокардії. Існує 
багато захворювань, що мають схожі симп-
томи. Лише консультація лікаря-терапевта 
або кардіолога, який врахує загальний стан 
здоров’я та профіль факторів ризику, зможе 
підтвердити діагноз.

У випадку, коли почався напад стенокардії, 
слід негайно припинити фізичні зусилля. Є 
люди, які схильні терпіти біль та продовжу-
вати займатись своїми справами. Це небез-
печно. Вам слід сісти чи лягти. Якщо біль не 
проходить, потрібно прийняти нітрогліцерин. 

Прийом слід робити за деякими правила-
ми. Як вже згадувалося, нітрогліцерин ви-
пускається у різних формах. Для негайної 
допомоги слід використовувати простий 
нітрогліцерин. Таблетка містить 0,0005 г 
(0,5 мг). Бувають також капсули по 0,5-1 мг 
та аерозоль для сублінгвального (під язик) 
використання з фіксованим дозуванням 0,4 
мг в дозі. За рахунок своєї дії нітрогліцерин 
розширює судини не тільки у серці, а й у 
всьому тілі, і може викликати швидке зни-
ження артеріального тиску. У цьому випадку 
ви можете відчути різку слабість та запамо-
рочення. Тому нітрогліцерин слід приймати у 
положенні сидячи бо лежачи. Таблетки кла-
дуть під язик і тримають її там 40-60 с. до 
повного розчинення.

Початкова доза нітрогліцерину повинна 

складати 1/2 таблетки. Краще за все при-
йняти першу дозу поза приступом у присут-
ності лікаря, щоб визначити індивідуальну 
переносність.

Нітрогліцерин слід приймати з інтервалом 
5 хвилин до повного припинення болю, але 
не довше 15 хвилин (3 прийоми). У разі по-
вного припинення болю протягом цього часу 
ви можете прийняти ще 1 таблетку через 15 
хвилин після закінчення приступу та припи-
нення болю. Якщо вам знадобилося викорис-
тати 3-х та більше таблеток нітрогліцерину 
або цей приступ за силою та тривалістю від-
різнявся від попередніх приступів, потрібно 
звернутись до лікаря. Якщо біль за грудиною 
триває довше 15 хвилин при лікуванні, вам 
слід негайно викликати швидку допомогу.

На жаль, нітрогліцерин має неприємні 
побічні ефекти, такі як головний біль, шум 
у вухах, запаморочення. Через це деякі па-
цієнти починають уникати його прийому. Це 
невірно і небезпечно. Слід використовувати 
мінімально ефективну дозу та регулярно до-
тримуватись призначеного лікування. Це до-
зволить скоротити потребу у нітрогліцерині.

У випадку, якщо у вас стався напад сте-
нокардії, який: розвинувся під час звичного 
фізичного навантаження або у стані спокою; 
не проходить при прийомі ліків та припинен-
ня навантаження; триває довше 15 хвилин, 
ви повинні викликати швидку допомогу, 
тому що у вас є ризик розвитку нестабільної 
стенокардії або інфаркту міокарда.

Біль при інфаркті міокарда сильніший і 
триваліший, ніж звичайно, та не проходить 
від прийому нітрогліцерину. Крім того, може 
бути нудота, задишка, спітніння, навіть блю-
вання. В цих випадках потрібно викликати 
швидку допомогу, щоб потрапити до лікарні 
якомога швидше.

Для хворих з гіпертонічною хворобою 
хочу нагадати, що з 31 серпня ц. р. понов-
лено пілотний проект щодо запровадження 
державного врегулювання цін на лікарські 
засоби для лікування осіб з гіпертонічною 
хворобою. Згідно з ним йде виписка з від-
шкодуванням вартості медичного препарату 
на 90 відсотків наступних препаратів: енала-
прил, лізіноприл, метапролол, бісопролол, 
небіволол, амлодипін, ніфідіпін, а також ком-
бінованих препаратів: еналозид, ліпразид.

Запрошуємо усіх хворих з даною патологі-
єю відвідати сімейних лікарів для отримання 
препаратів лікування гіпертонічної хвороби.

Ярослав ФІЛІНЧУК, 
кардіолог

Змагання проводились у трьох вікових 
категоріях: 2001-го, 2002-го та 2003-го 
рр. народження та молодші. Приємно, 
що переможцями та призерами “Збо-
рівської битви” став ряд чортківчан. Зо-
крема переможцем в бігу на 400 м – На-
стя Пецкович з Давидківців (2003 р. н.). 
Срібними призерами на стометрівці у 
своїх вікових групах (відповідно 2001-й 
і 2003-й р. н.) стали Євген Гаврилишин 
з Білобожниці і білівчанин Назар Свири-
да. Бронзову сходинку в наймолодшій 
віковій групі з бігу на 400 м посів і од-
носельчанин останнього – Віталій Про-
копів. Срібний успіх продемонструвала 
наша команда хлопців й у естафеті  – 4 
х 100, честь якої захищали Назар Свири-
да, Євген Гаврилишин, Дмитро Наконеч-
ний і Юрій Павлінський (двоє останніх з 
Давидківців). 

Що характерно, усі наші переможці та 
призери – з сільської місцевості. Саме 
тренерський хист відомого у наших кра-
ях та поза його межами досвідченого 
педагога і наставника Валерія Больша-
кова зумів розкрити потенціал юнаків та 
дівчат з глибинки.

*    *    *
А тижнем раніше старт новому легко-

атлетичному сезону дала першість об-
ласті серед команд ДЮСШ, де традицій-
но юні чортківські легкоатлети неодмінно 
в призах. 

Старша вікова група: Віктор Сенчук 
(біг 100 м) – І місце; Віталій Кульба (біг 
800 м) – І місце; Віра Попик (біг 1500 м) 
– ІІ місце; Христина Вітушинська (біг 100 
м) – ІІ місце.

Середня вікова група: Ольга Пилипець 
(стрибки в довжину) – І місце; Христина 
Паньків (біг 800 і 1500 м) – І місце; Со-
фія Лесик (біг 100 м) – І місце; Валентин 
Біскуп (біг 1500 м) – ІІІ місце. Команда 
середньої вікової групи Чортківської 
ДЮСШ посіла й І загальнокомандне міс-
це.

Молодша вікова група: Євген Гаврили-
шин (біг 100 і 200 м) – І місце, (стрибки 
в довжину) – ІІ місце; Тетяна Шептицька 
(стрибки в довжину) – ІІ місце, (біг 100 
м) – ІІІ місце.

Наостанок додамо, що чортківчани Ві-
ктор Сенчук і Христина Паньків готують-
ся у складі збірної команди області юна-
ків та дівчат до першості України з легкої 
атлетики, яка невдовзі відбудеться в Кі-
ровограді. Тож побажаємо їм перемог!  

З багатьох країн світу в Україну надходять 
різні промислові та продовольчі товари, з 
якими може бути завезений капровий жук. 
Походить він з Індії.

Поширений: Європа, Азія, Африка, аме-
риканський континент, Австралія та Океанія. 
Вогнища його виявлено в колишніх респу-
бліках СРСР – Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан, Росія (Краснодарський край). 
Капровий жук пошкоджує понад 100 видів 
різної продукції, особливо зернової, м`ясної, 
молочної та лісової, а також солод, сухі дріж-
джі, джутову мішкотару. Основна небезпека 
капрового жука полягає в тому, що він ба-
гатоїдний і має високу пристосованість до 
несприятливих умов (температур, нестачі 
їжі, перенаселення). У той час його личинки 
впадають в стан діапаузи (сплячки) – пере-
стають рухатися, харчуватися, дихати. Тоді 
вони стійкі до отрутних препаратів (пести-
цидів та фумігантів). Цей стан може тривати 
3 роки. Дорослий жук невеликого розміру – 
довжина тіла 1,8-3 мм, ширина 0,9-1,7 мм, 
тіло опукле, зверху блискуче від світлого до 
темно-коричневого кольору, не літає. Ли-
чинка довжиною 4-5 мм, жовтувато-бурого 
кольору. Самка відкладає 65-130 яєць на 
різних продуктах, тарі, які при перевезен-
ні можуть транспортуватися в різні місця 
та країни. Шкідник дає за рік 2-3 генерації. 
Пошкоджені продукти личинками капрового 
жука стають зовсім непридатними, отруй-
ними як для людських, так і для тваринних 

організмів.
Для своєчасного ви-

явлення необхідно ре-
гулярно проводити об-
стеження зерносховищ, 
складів на гуртовнях, 
транспортних засобів, в 
яких зберігаються і яки-
ми завозяться імпортні 
товари. При обстеженні 
слід оглядати тріщини в 

стінах, підлозі та павутиннях.
Засоби боротьби – це насамперед огляд 

та експертиза підкарантинних матеріалів, 
які надходять із зон карантинного обмежен-
ня. Також завезення всіх видів продукції з 
країн розповсюдження капрового жука за 
дозволом Державної ветеринарної та фіто-
санітарної служби України і фітосанітарного 
сертифіката країни-імпортера.

При виявленні капрового жука в товарах, на 
автомашинах та складах зберігання продукції 
проводять їх знезараження під поліетилено-
вою плівкою методом фумігації фостоксином, 
магтоксином та бромистим метилом.

За виявлення ознак повідомляйте Дер-
жавну фітосанітарну інспекцію у м. Чортків 
по вул. Кн. В.Великого, 31, тел. 3-18-51.

Юрій СТРОЦЕНь, 
провідний фахівець – агроном відділу 

фітосанітарних процедур державної 
установи «Тернопільська обласна 

фітосанітарна лабораторія»

Першовересня мав я можливість з 
учнями 7-а класу Чортківської школи-
інтернату впродовж уроку бесідувати на 
військово-патріотичну тему – і насампе-
ред про військові ліцеї. Нинішній десяти-
класник Львівського державного ліцею з 
посиленою фізичною підготовкою ім. Ге-
роїв Крут Василь Дереш, до того ж, ста-
ранний учень, вийшов зі стін цієї школи, 
закінчивши у 2013 році 8 класів. Батьки 
хлопця – Мирослав Васильович та Ольга 
Степанівна задоволені навчанням та ви-
хованням сина. На фоні цього іноді жах-
ливе сприйняття деякими батьками самої 
розмови про школу-інтернат і військовий 
ліцей є необізнаністю. І часто військо-
ві ліцеїсти – завтрашні курсанти вищих 
військових навчальних закладів ЗС Укра-
їни подають добрий приклад колишнім 
однокласникам. Не раз у Чорткові мав я 
ситуативні розмови з матерями, а вони 
підсумовували: «А я тоді вас не послу-
хала, аби мій син вступав до військового 
ліцею... А він тепер п`є спиртне, смалить 
цигарки, краде в бабусі гроші...». Не лі-
нуюся повторювати й сьогодні: шановні 
мами, бабусі, сприяйте своєму синові, 
онукові стати військовим, надійним за-
хисником держави Україна! Бо це потріб-
но! Чортківська школа-інтернат щороку 
має кандидатів на військових ліцеїстів та 
курсантів, але ж конкурси, відомо, для 
того, щоб прийняти кращих, сильніших 
знаннями, фізичною підготовкою, дис-
циплінованістю. Не бійтеся дозволити 
своєму синові, онукові вступати, адже 
підготовка до цього його дисциплінує і 
слугує за приклад самоорганізованості 
для його однокласників. 

Нерідко цікавляться вступом до вій-
ськових ліцеїв дівчата. Так, і представ-
ниці «слабкої» статі після закінчення 9-го 
класу можуть вступати до Коропецького 
військово-спортивного ліцею. Відомо, 
що у 2012 році вісімнадцятеро дівчат піс-
ля 9-го класу вступили до цього вишу. 
Як виявилось з бесіди, у згаданому 7-а 

класі ЗОШ-інтернату є кандидати на 
вступ до Прикарпатського військово-
спортивного ліцею у м. Надвірна, що на 
Івано-Франківщині, на 2015 рік. Нехай же 
їм пощастить і вистачить терпіння навча-
тися там чотири роки. 

Дещо про курсантів вищих військових 
навчальних закладів, уродженців Чорт-
ківщини: Олег Мальований, Володимир 
Дюк, Ярослав Ганиш, Андрій Мальова-
ний, Андрій Івахів, Ярослав Гайовський, 
Олександр Фрич, Володимир Паскевич, 
Іван Федорців.

Дбаймо про нашу військову силу – 
українську армію, пропагуймо її героїв!

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, уповноважений 

райвійськкомату

Небезпечний шкідник – 
капровий жук!

Пост здоров`я

Що варто знати про стенокардію
Стенокардія або грудна жаба – одна з форм ішемічної хвороби серця. 

Виникає, коли серце не отримує достатню кількість збагаченої киснем крові 
через коронарні артерії (кров надходить до серця через дві основні артерії – 

права коронарна і ліва коронарна артерії).

Кажуть люди добре слово
І це – про військових ліцеїстів, які вчаться на військових офіцерів. 

«А чому б і ні?» – думаю собі. Вони ж добровільно й свідомо зробили 
цей крок, хоч і не завжди в сім`ях таке рішення підтримувалося. 

У багатьох учнів залишилися нездійсненими такі мрії...

Легка атлетика

Переможці «Зборівської битви»
У цьому славному з часів Хмельниччини древньому місті минулих вихідних 
відбувся всеукраїнський турнір з легкої атлетики з однойменною назвою, 

участь у якому взяло 12 команд з Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької 
і Тернопільської областей, в тому числі і нашого Чорткова.
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Юстиція інформує

Соцзахист інформує

На постійну роботу 
у ТОВ “Ваврик і К” 

потрібні працівники 
– налагоджувальник, 

тістороб, 
зав. господарством
Тел. 095-041-71-04

Відповідно до Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
постраждалі громадяни, в тому числі і діти, 
мають право на щорічне оздоровлення.

Організація санаторно-курортного ліку-
вання постраждалих громадян здійснюється 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 березня 2013 року за № 261 
«Деякі питання організації громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи».

Пріоритетним напрямом оздоровлення 
осіб та потерпілих дітей є забезпечення їх 
санаторно-курортними путівками відповідно-
го профілю лікування.

Обов’язковою умовою отримання санатор-
но-курортної путівки у наступному році є 
подача пакета документів до управління со-
ціального захисту населення до 15 жовтня 
поточного року та перебування на черзі за 
місцем реєстрації. Заяви, подані з пору-
шенням строку, приймаються для взяття по-
страждалих осіб чи потерпілих дітей на облік 
для забезпечення путівкою у 2016 році.

У 2014 році виявили бажання реалізувати 

право на безкоштовне санаторно-курортне 
лікування та оздоровлення 47 дітей, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, 9 дорослих громадян, віднесених 
до категорії І та II, і 3 батьків з дітьми. Де-
партаментом соціального захисту населення 
Тернопільської ОДА доведено графік заїзду 
постраждалих осіб на 2014 рік, згідно з яким 
району було передбачено 35 путівок, з них: 
для оздоровлення дітей у складі груп – 30 пу-
тівок, для дорослих І та II категорії – 5 путівок 
та для дітей за путівкою «матері і дитини» – 1 
путівка.

Видача путівок постраждалим громадянам 
на санаторно-курортне лікування проводить-
ся з врахуванням медичних рекомендацій та 
з порядковим номером на обліку для отри-
мання путівки за нозологією захворювання.

Потерпілі діти шкільного віку в складі груп 
направляються в санаторно-курортні заклади 
у супроводі вихователів. Формування груп ді-
тей проводиться управлінням соціального за-
хисту населення за місцем реєстрації дітей.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації

До Порядку державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2013 року за № 868 «Про за-
твердження Порядку державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і По-
рядку надання інформації з Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно» (далі 
– Порядок), Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 серпня 2014 року за № 337 
внесено ряд змін, зокрема доповнено Поря-
док пунктом 491.

Згідно з цією нормою у разі проведення 
державної реєстрації права власності з ви-
дачею свідоцтва на індивідуальні (садибні) 
житлові будинки, садові, дачні будинки, гос-
подарські (присадибні) будівлі і споруди, при-
будови до них, що розташовані на території 
сільських рад та закінчені будівництвом до 5 
серпня 1992 року, заінтересованою особою 
може бути особа, за якою закріплені особові 
рахунки в погосподарських книгах відповід-
них сільських рад.

Для проведення такої реєстрації заявник 
подає:

– документ, що підтверджує виникнення, 
перехід та припинення речових прав на зе-
мельну ділянку.

Документом, що підтверджує виникнен-
ня, перехід та припинення речових прав на 
земельну ділянку, може також вважатися рі-
шення сільської ради щодо передачі (надан-
ня) земельної ділянки у власність або корис-
тування;

– виписку з погосподарської книги, яка на-
дається виконавчим органом сільської ради, 
сільським головою (у разі, коли виконавчий 
орган не створений) або відповідною архів-
ною установою;

– технічний паспорт на об’єкт нерухомого 
майна (у разі, коли у виписці з погосподар-
ської книги відсутні відомості про технічні ха-
рактеристики об’єкта нерухомого майна).

Дану реєстрацію права проводить відділ 
державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно реєстраційної служби районного 
управління юстиції за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 40. Тел. – 2-02-18.

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник районного управління юстиції

2-кімнатна квартира в центрі міста по 
вул. Шевченка. Є індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. 

тел. 096-258-88-00. 

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

тел. 096-468-82-42.

терміново житловий будинок з сутери-
нами на 2 входи по вул. О.Кобилянської. За-
гальна площа – 154 кв. м, житлова – 84 кв. 
м. Чотири кімнати, в сутеринах кухня-їдальня 
площею 23 кв. м. Плиточка, тепла підлога, 
автономне опалення, камін, своя свердло-
вина. Ремонт, євровікна, двері. Господарські 
будівлі (сараї, гараж), сад, приватизована 
земельна ділянка 8,5 сотих. Є державні акти. 
Можливий обмін на 1- або 2-кімнатну кварти-
ру з доплатою. Ціна договірна.

тел.: (03552) 2-27-18,
067-712-19-94, 097-029-93-75.

ПОТОМСТВЕННА ЗНАХАРКА ТА ЦІЛИТЕЛЬКА НАДІЯ
Вишіптує будь-які захворювання шкіри. Звільняє від усіх видів причини (навіть зробленої на 

смерть), зурочень, чаклунства, переляку, родинного прокляття, вінця безшлюбності, самотності, 
відкриває шлях у справі, особистому житті. Старовинними молитвами безпомилково вишіптує різні 
захворювання. Бажаєте, щоб у вашому домі настали мир і спокій? Мрієте про матеріальний добро-
бут? Приходьте до ясновидиці та потомственної знахарки Надії. Вона поставить вам захист від 
недуг. Якщо хочете позбутися пияцтва, приносьте спідню сорочку. Від безпліддя – три сирих яйця і 
чисту пелюшку. Не ладиться господарство, неврожай на городі – сіль і пригорщу землі з двору. Не-
має злагоди у сім’ї між чоловіком та дружиною, батьками та дітьми – несіть три свічки. Страждаєте 
від самотності – приносьте замок із ключем. Дітей із заїканням, енурезом, нервовим тіком, напа-
дами чорної хвороби слід приводити дорослим. Людям, які страждають на імпотенцію, простатит, 
аденому передміхурової системи – принести пачку солі. Хто страждає на захворювання суглобів, 
брати 0,5 літра води. У лікуванні використовуються гіпноз і ворожіння. Не кодує.
Індивідуальний прийом –  40 грн. Дні прийому: з 3 по 11 жовтня; з 9-ї до 18-ї год. 
за адресою: м. Чортків, вул. пітушевського, 11/2. тел.: 096-99-19-578, 066-58-52-359.

Дорожньо-транспортні пригоди за кіль-
кістю травмованих і загиблих в них людей 
стоять чи не найпершими у списку нещас-
них випадків і трагедій, які, на жаль, вже 
давно стали невід’ємною частиною нашо-
го повсякденного життя. 

Сумну статистику наслідків дорожньо-
транспортних пригод доводиться спосте-
рігати і в цьому році. В Україні кожні 10 
хвилин трапляється автопригода, кожні 
півтори години гине людина. 

Основна причина погіршення ситуації 
на автошляхах – грубе ігнорування вимог 
Правил дорожнього руху водіями та пішо-
ходами, низька культура взаємовідносин 
між ними. Тому вирішення цієї проблеми 
залежить передусім від рівня нашої осо-
бистої відповідальності, ставлення до ін-
ших учасників дорожнього руху. Стоячи 
в черзі на “світлофорі”, ви дозволили ко-
мусь поперед себе виїхати з двору. Інший 
пригальмував на “моргаючому” сигналі 
світлофора і пропустив пішоходів.  Начеб-
то дрібниці, але все добре починається 
з них і взаємоповага між учасниками до-
рожнього руху рятує людське життя. Але 
буває по-іншому, здавалось би, незначне 
перевищення швидкості, ігнорування сиг-
налів світлофора, порушення правил об-
гону, раптовий вихід на проїжджу частину 
дороги  закінчується непоправним лихом. 

Найцінніше в людини – життя. Тож за-

ради того, щоб не обривалося воно надто 
рано, щоб поменшало отих страхітливих 
вінків на узбіччях доріг, треба зовсім не-
багато – дотримуватись правил поведінки 
на дорозі. 

Необхідно, щоб батьки, вчителі навчи-
ли дітей нормам безпечної поведінки на 
вулицях та дорогах, в транспорті, а ми, 
дорослі, стали прикладом неухильного їх 
дотримання. Священнослужителі, неза-
лежно від релігійної конфесії, нехай звер-
нуться до серця кожного парафіянина про 
необхідність берегти як своє життя, так і 
життя інших.  

 Звертаюсь до вас з надією та вірою в 
те, що ви зумієте піднестись над своїми 
емоціями. Культура взаємовідносин по-
винна стати невід’ємною нормою нашої 
поведінки у процесі дорожнього руху, а 
дисципліна і повага до діючого у цій сфері 
закону, основою якого є Правила дорож-
нього руху, –  рисами вашого характеру. 
Без цього неможливо відвернути біль і 
страждання, важкі втрати від дорожньо-
транспортних пригод. Хіба ж розумно ри-
зикувати життям своїм та інших людей? 
Мабуть, ні. Бо ж кожного з нас вдома че-
кають рідні та близькі. 

Хай щастить вам на дорогах!
Володимир ЗИГРІЙ, 
начальник ВДАІ з ОАТ 
Чортківського району 

Тривожне повідомлення про смерть на-
дійшло днями до працівників Чортківсько-
го райвідділу міліції: 31-річний мешканець 
району зізнався у ненавмисному вбивстві 
товариша.

Трагедія трапилася на полюванні. Ком-
панія з п’яти чоловіків, озброївшись мис-
ливськими гладкоствольними рушниця-
ми,  вирушила постріляти диких качок 
на місцевих водоймах. Однак мисливцям 
того дня не щастило. Об’їздивши декіль-
ка озер,  вони так і не вполювали жодної 
дичини. Отак переїжджаючи від однієї во-
дойми  до іншої, в полі один із мисливців,  
помітивши лиса, вирішив стріляти в зві-
ра просто з автівки. Попросив товариша, 
котрий сидів поряд за кермом, опустити 
скло на дверцятах, і, незважаючи на усю 
небезпеку діяння, вистрілив. 

Куля не влучила в ціль, однак вже за 
мить чи то через вибоїну на дорозі, чи 
через необережність мисливця у пово-
дженні зі зброєю, рушниця ще раз рап-

тово вистрілила вже в салоні авто. Куля 
потрапила водію просто в груди. Автівку 
вдалося спинити. Усі гуртом почали на-
давати допомогу пораненому товаришу, 
однак рана виявилася смертельною – чо-
ловік помер на місці пригоди. 

Трагедія вкотре доводить, що зі зброєю 
слід поводитися дуже обережно. А горе-
мисливцю тепер доведеться відповіда-
ти за скоєне. За даним фактом відомості 
внесено до Єдиного реєстру досудового 
розслідування. Відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 1 статті 119 Кри-
мінального кодексу України (вбивство, 
вчинене через необережність), яка перед-
бачає обмеження волі на строк від трьох 
до п’яти років або позбавлення волі на той 
самий строк.

СЗГ УМВС України
в Тернопільській області

(mvs.gov.ua)

Про оздоровлення громадян Чортківського 
району, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у 2015 році

Про зміни до Порядку державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Чемпіонат району
Перша група
Пропущені матчі 14-го туру. Улашківці – 

Росохач – 3:0; Біла – «Калічівка» Чортків – 
3:0; Ягільниця – Гор. Вигнанка – 0:3; Звиняч 
– Шманьківці – 0:3; «Динамо» Заводське – 
Косів – 3:0; Шманьківчики – Поділля – 3:0.

22-й тур. Шманьківці – Косів – 1:0; Гор. Ви-
гнанка – Поділля – 0:2; «Калічівка» – «Дина-
мо» – 0:3; Росохач – Звиняч – : –; Улашківці 
– Ягільниця – 3:0; Шманьківчики – Біла – 5:5.

Друга група. 22-й тур
Зона «А». Базар – Джурин – 3:0; Ромашівка 

– «Максимум» Чортків – 5:3; Ридодуби – Ско-
родинці – 3:0; Бичківці – Нагірянка – 3:0; Сви-
дова – Білобожниця – 0:3; Сосулівка – Милів-
ці – 0:0; Палашівка – вихідний. 

Зона «Б». Залісся – Вел. Чорнокінці – 3:0; 
Колиндяни – «Кристал» Заводське – 1:4; 

Тарнавка – Пробіжна – 3:0; Товстеньке – 
Угринь – 3:2; Коцюбинчики – Гадинківці – 0:3; 
М.Чорнокінці – «Зоря» Товстеньке – 3:3.

Для команд зони «Б» першість району уже 
завершилася. А ось у зоні «А» відбудеться ще 
два тури. Тільки одну пропущену зустріч за-
лишилося зіграти у Першій групі.

Чемпіонат області
ФСК «Чортків» – ФК «борщів» – 0:1. 

Пропустивши «гол у роздягальню» наприкін-
ці першого тайму, наші футболісти так і не 
змогли бодай досягти нічиєї. Не грав у цій 
зустрічі лідер атак чортківчан Андрій Шпак, 
травмувався ще раніше й інший форвард – 
Корнелій Троян. Цієї неділі на наших хлопців 
чекає у Теребовлі непросте випробування лі-
дером першості – місцевою «Нивою». Та їм, 
гадаємо, до снаги дещо зіпсувати настрій 
без п’яти хвилин чемпіонам Тернопілля. 

Футбол

ДАІ звертається

Будьте ввічливими на дорозі
Усі ми тією чи іншою мірою – учасники дорожнього руху. Відтоді, як людство 

винайшло автомобіль, життя багатьох людей пов’язане з дорогою, 
яка завжди є джерелом небезпеки. Зробити автошляхи нашої країни 

безпечнішими як для водіїв, так і для пішоходів – 
завдання кожного громадянина держави. 

Трагедія

Необережне поводження зі зброєю 
призвело до трагедії

Колектив дошкільного навчального закладу 
№ 1 висловлює щирі співчуття діловоду Світлані 
Петрівні Рибак з приводу трагічної смерті її чоло-
віка Рибака Петра Ігоровича. Глибоко сумуємо 

з Тобою і розділяємо біль втрати.
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Професійна проща

6 жовтня святкуватиме своє 50-річчя 
коханий чоловік, люблячий батько 

та дорогий дідусь 
Віктор Олександрович НІкОлІН

зі с. Горішня Вигнанка.
У цей святковий 
          світлий день,
Коли настав 
            Твій ювілей, 
Ми щиро всі Тебе 
                  вітаємо, 
Добра і радості 
                бажаємо. 
Хай обминають 
        Тебе тривоги, 
Хай Бог дасть щастя 

                                                 на путі, 
Хай світла радісна дорога 
Завжди Тобі стелиться в житті. 
Тож не старій і не знай 
В житті ні смутку, ані бід, 
І в серці молодість плекай, 
Живи до ста щасливих літ. 
Хай роки ідуть, а душа молодіє, 
Онуки ростуть, а чоло не сивіє. 
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Тобі діти й онуки. 
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Пошле Тобі многі й щасливі літа.
з повагою – дружина Марія, 

доньки Надія з сім’єю 
та Вікторія з сім’єю.

Золотавою щедрою осінню завітав 
25-й День народження до дорогої доньки, 
коханої дружини, сестри, люблячої тітки

Марійки БОльшакОВОї
з Чорткова.

Хай доля щаслива, 
хай настрій веселий 
І успіх у всьому 
     чекають Тебе. 
Будь завжди щаслива, 
    привітна і щира, 
Будь трішечки горда 
 й весняно красива. 
Візьми собі в подруги 
  чесність і ніжність, 
Чекай в нагороду 
                     дістати вірність.
Окрасою серця хай буде кохання 
І сповняться всі Твої мрії й бажання.
Ласки від Бога, опіки від Матінки Божої. 
Ми Тобі посилаємо ці вітальні слова,
А Бог хай дарує многії літа.

Із палкою любов̀ ю – чоловік 
костя, батьки, сестра 

Оленка з сім`єю, 
похресниця Вікторія.

Щирий спів отців-капеланів співзвучно з 
серцями прочан линув до небес на Боже-
ственній Літургії за мир і спокій в Україні. 
Були присутні: новообраний голова депар-
таменту охорони здоров’я ОДА В.М.Курило, 
його заступники Л.З.Чайківська, В.В.Овчарук, 
головні лікарі лікувальних закладів районів, 
лікарі, сестри медичні, молодший медперсо-
нал. Настоятель собору Зарваницької Божої 
Матері привітав В.М.Курила з призначенням 
на високу посаду і подарував ікону Бого-
родиці, щоб Вона опікувалась ним, а в його 
особі і усіма медиками, і допомагала йому в 
керівництві такою важливою галуззю, де лі-
кують тіла, але й потребують лікування душі 
у цей непростий час.

Акцентувалась увага на необхідності від-
даного служіння кожного на своєму робочо-
му місці, на потребі жертовності людського 
добра і теплоти, щоб перемагати ту неспра-
ведливість, яка намагається панувати зараз. 
Адже зло зупинити легко – достатньо просто 
не бути його причиною.

Після Літургії відбулося освячення води та 
церковної атрибутики. 

На спільній молитві Хресної дороги отці-
капелани та прочани мали змогу співпере-

живати останні хвилини земного 
життя і страсті Господа нашого 
Ісуса Христа і задуматись над 
своїм життям. Опісля бажаючі з 
вірою і молитвою могли занури-
тись в купіль святої Анни.

Світлим завершенням  прощі 
стала спільна молитва  на оздо-
ровлення в храмі Благовіщення 
з благословенням і прикладан-
ням святих мироточивих мощей 
і миропомазанням. Потім про-
чани мали змогу приклонитися з 
молитвами та просьбами до Чу-
дотворного образу Зарваницької 
Матері Божої. Настоятель храму 
запропонував допомогу священ-
ників у лікуванні психологічних 
травм у пацієнтів, а також поблагословив усіх 
прочан на щасливу дорогу додому і успішне 
служіння кожного на своєму місці.

Хочемо висловити слова подяки управ-
лінню Тернопільсько-Зборівської Архиєпар-
хії УГКЦ та департаменту охорони здоров’я 
ОДА за організацію професійної прощі і спо-
діваємось, що такі прощі стануть частими, 
адже якщо ми прагнемо відбудувати вільну 

і щасливу Україну, то фундамент потрібно 
закладати опираючись на людяність і висо-
ку духовність. Бо, як сказано в Псалмі 126.1, 
«Даремно трудяться будівничі, якщо Господь 
дому не будує, і даремно стереже сторож 
дім, якщо Господь не пильнує його».

                                                                    
Медичні працівники Чортківської 

ЦКРЛ – учасники прощі

У ці сонцесяйні дні чарівного розмаю, коли 
природа наповнюється яскравими барвами 

звабливої осені, святкує свій ювілей
наш колега

роман петрович клапкІВ.
Якось тихо, 
   нежданно, коли?
Накувала зозуля, агей...
Мов учора сади 
          ще цвіли,
А вже жовтень, 
          і Твій ювілей!
Що бажати – 
   слова тут пусті,
Те, що у серці, не йде 
                     на вагу.

Тільки раз, тільки раз у житті 
Троянда цвіте на снігу.
Вже по вінця налилось життя,
Ну і хай. Ми свій келих доп`єм.
Хоч у юність нема вороття,
Ми за те, що лишилось, наллєм.
Хай Твоя доля з роси і води,
І хай тільки радість приносять літа.
Наш любий і хороший ювіляре,
Ще п`ятдесят бажаємо до пори.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Господь здоров`я й Ласку посилає
На многії і благії літа.

з повагою колеги – 
Ольга анатоліївна, 

Ольга Богданівна, 
Ольга кирилівна.

Щиросердечно вітаємо з 5-річчям
яромирчика ІВаНуця,

який святкував День народження 
1 жовтня.

Сьогодні День 
народження у Тебе,
І ми вітаєм 
               від душі,
І віримо, що прийде 
           Ангел з Неба
І принесе з собою 
               три ключі.
Перший ключик – 
             від любові,
Любові до Бога, 

                                       друзів і батьків,
І вірим ми: дуже скоро
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик – є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров`я,
Його найбільше бережи.
Хай маленький Ісусик Тебе оберігає,
Ангел-Хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою Ласку зсилає,
І ангельський хор “Многая літа” співає.

з любов̀ ю – мама світлана, тато 
Володимир, братик 

сергійко, дідусі, бабусі, 
хресний Володя 

з дружиною Ірою, 
хресна таня, 

прабабусі і прадідусь.

30 вересня святкував 50-річчя 
наш найкращий сусід

Олег Омелянович кОгут
зі с. Сокиринці.

Із святом прекрасним 
       Тебе ми вітаємо,
Щастя й здоров`я 
      Тобі ми бажаємо,
Ти гарний господар 
  і батько чудовий,
Даруєш турботу 
          і море любові.
Посміхайся більше 
          і менше сумуй,
Щораз багатій, 

                                    ще краще газдуй.
Хай руки ніколи утоми не знають,
Хай легко, мов крила, 
                     внучат пригортають.
Хай Бог милосердний 
                            з високого Неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

з повагою – твої сусіди: 
сім`ї хмизів, хоботюків, 

Мосьондзів, Боднарів.

Щиро вітаємо із 85-літтям 
дорогу маму, бабусю та прабабусю

Іванну Олексіївну гОДиНюк
зі с. Полівці.

Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов?
Вже срібні нитки заплелися у скроні,
Вже діти дорослі, 
               онуки та правнуки ростуть,
А серце таке молоде ще й досі
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Хай квіти зів`януть з морозу,
А Ви щоб цвіли і цвіли,
З очей щоб не капали сльози,
Щоб завжди щасливі були.
Нехай рясні дощі несуть 
                         для Вас здоров`я,
Проміння сонячне торкає за уста.
Хай діти, онуки і правнуки 
                           гріють Вас любов`ю.
Бажаєм довгого й щасливого життя.
Хай Вам в усьому помагає
Молитва щира “Отче наш”,
І хай до серця пригортає

Пречиста Діва завжди Вас.
з любов̀ ю – доньки, 

зяті, син, невістки, онуки 
та правнуки.

Вітаємо завідуючу баром с. Палашівка 
Чортківського райСТ 

Валентину Михайлівну гОшуляк
 з ювілеєм.

Усе трудове життя 
ювілярки – це сумлінна 
праця на благо спожив-
чої кооперації району. 
Це чуйна, доброзичли-
ва, відповідальна і щира 
людина. Сердечно віта-
ємо Вас з ювілеєм і ба-
жаємо міцного здоров’я, 
щастя, довголіття.

Вітаючи щиро Вас, 
Сказати хочемо знов і знов: 
Нехай Вас гріють повсякчас
Надія, Віра і Любов. 
Хай добрий Ангел із небес 
Вас лише щастям обдарує 
І дивних тисячі чудес
Вам день у день в житті дарує.

правління Чортківського 
райст, президія районної 

профспілкової організації 
працівників 

споживчої кооперації.

Шановного 
Михайла Євгеновича БОрОсюка, 

заступника голови правління 
з будівництва Чортківського райСТ, 
з 60-річним ювілеєм, який він святкує 
З жовтня, щиро вітають правління 

Чортківського райСТ, президія районної 
профспілкової організації 

працівників споживчої кооперації 
та весь колектив кооператорів.

За роком рік 
життя невпинно лине,
Дарує осінь 
    веселковий час, 
У цю прекрасну 
    ювілейну днину 
Вітання щирі 
 Ви прийміть від нас. 
Цей ювілей – 
         іще не вечір. 
Хоч “60” лягло 

                                                      на плечі, 
Душа хай буде молода! 
Здоров’я Вам від води ключової, 

Багатства від землі святої, 
Хай повага іде з Вами всюди 
І цінують за працю Вас люди!

У ці колоритні дні золотавого 
жовтня, серед щебету милозвучних 
птахів, свій неповторний молодий 

ювілей зустрічає чудова, щира, 
надійна людина, прекрасний керівник 
і організатор, сільський голова села 

Чорнокінецька Воля
роман петрович клапкІВ.

Шановний Романе 
Петровичу!

Щиросердечно віта-
ємо Вас з Днем наро-
дження. Бажаємо міц-
ного здоров`я, добра, 
достатку та приємних 
життєвих турбот. Ба-
жаємо Вам надалі збе-
рігати молодий запал, 
нестримне бажання 

рухатись вперед, а вогник, що тепло сяє у 
Вашій душі, нехай зігріє та освітить шлях 
ще багатьом людям, котрі горнуться до 
Вас. Нехай кожен день буде переповне-
ний тільки світлими емоціями, радістю, 
новими досягненнями і перемогами. 

Хай те добро, яке Ви приносите людям, 
повернеться до Вас сторицею, людська 
шана буде подякою за чуйність, уміння 

розуміти ближнього і дарувати 
надію.

з повагою – працівники 
сільської ради, 

депутатський корпус.

«Даремно трудяться будівничі, якщо Господь дому не будує…»
Нещодавно з ініціативи управління Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ, за сприяння департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації відбулася професійна проща медичних працівників до Марійського Духовного Центру 
с. Зарваниця. Колективи медичних працівників усіх районних лікарень приїхали на прощу із священнослужителями-

капеланами. Від Чортківської ЦКРЛ було 45 медиків з отцем-капеланом Павлом. 


