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Виходить з 1939 року

Дата
Місцеві вибори-2015

1 листопада – 97-а річниця проголошення ЗУНР

Шановна чортківська  громадо! 
1 листопада 1918 року на теренах Західної України постала 

незалежна держава – Західно-Українська Народна Республі-
ка. Це не лише історична подія, а й важливий для нас урок, 
який дає натхнення нам у щоденній боротьбі за свою неза-
лежність, за рідну українську землю.

Минуло 97 років відтоді, як частина поневоленої нації за 
одну ніч і без кровопролиття здобула свою незалежність. 
Військові діячі Галичини подали приклад справжнього патрі-
отизму і героїзму. І сьогодні, в такий нелегкий для нашої кра-
їни час, цей приклад нагадує всім про потребу в єднанні та 
згуртованості, задля збереження та утвердження Української 
держави, яка була мрією наших славних предків, для збере-
ження її нащадкам.

Тож сьогодні щиро бажаємо всім відчуття гордості за нашу 
націю, що сповідували учасники Листопадового Чину. Живімо 
і надалі з українською ідеєю в думках та серці. Нехай жодні 
розчарування і тимчасові негаразди не зламають надії на кра-
ще майбутнє, а патріотизм і мужність наших батьків додасть 
витримки й віри на шляху розбудови незалежної України.

Вічна слава Героям, які полягли за честь і свободу україн-
ської землі!

Слава Україні!

Жовтневі виборчі мотиви

Пригадуються минулорічні парламентські вибори, які відбулися рівно рік тому. 
Практично день у день, що й останні місцеві виборчі перегони. Однак тоді недільний ранок зустрів виборця 

білосніжно-сліпучою ковдрою, налякавши надто раннім приходом зими (як виявилося, ненадовго). І абсолютну 
протилежність маємо цього року: судячи з усього, золотокоса, майже по-літньому тепла осінь все ніяк не хоче 

поступатися суворій зимі. Та ми у день голосування вирушаємо автівкою у напрямку Заводського – за вікном 
краса неймовірна! Жоден художник не зрівняється своїм хистом з матінкою Природою.

(Закінчення на 4-й стор.)

Заступник голови 
райради                                                        

Л.ХРУСТАВКА                                                              

Голова 
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

Районна і міська організації Радикальної партії Оле-
га Ляшка висловлюють щиру вдячність за підтримку 
виборцям Чортківщини під час нещодавніх виборчих 
перегонів. Уперше завдяки вашому волевиявленню, 
дорогі краяни, наша політична сила буде представле-
на у місцевих представницьких органах влади. Пере-
конані, ми прийшли всерйоз і надовго! Обіцяємо спо-
вна виправдати ваш кредит довіри.

З повагою – голова районного організації 
Радикальної партії Олега Ляшка  С.РУДИК,

голова міської організації Радикальної партії 
Олега Ляшка О.СКАЛІЙ  

Депутати Тернопільської обласної ради

25 жовтня, під час місцевих виборів-2015, виборці Чортківського району склали вотум 
довіри, віддавши перевагу нам більшістю голосів поміж кандидатів у депутати до 
Тернопільської обласної ради. 

Складаємо щиру вдячність за виявлену високу довіру і переконливо запевняємо, що 
відтепер, вже в ранзі депутатів обласної ради, своєю плідною працею спрямовуватимемо 
всі зусилля на вирішення найнагальніших проблем рідного Чортківського району та 
мешканців Чортківщини. 

Інакшого пріоритету, як ріст благополуччя краян-земляків, для нас не було й не буде.

      Василь ГРАДОВИЙ          Василь ВИСЛОЦЬКИЙ         Любомир БІЛИК         Володимир ЗАЛІЩУК



30 жовтня. Тривалість дня – 9.53. Схід – 6.45. Захід – 16.38. Іменини святкує Андрій

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2750 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

№ 42 (8539), 30 жовтня 2015 року

На часі2

Вдячність 

ДокументПодяка
Дорогі земляки! 

Завдяки вашій підтримці Народний Рух України на Чортків-
щині набрав майже 8 відсотків голосів і буде мати 3 депутати 
районної ради. Вся наша команда дякує за кожен голос, який 
ви віддали за нас до обласної, районної чи міської ради. Для 
нас – це велика довіра і велика відповідальність, це праця і 
відстоювання інтересів простих людей. Дай нам Боже сили 
і мудрості при прийнятті рішень. Дай Боже вам, дорогі чорт-
ківчани, мирного неба, міцного здоров`я, щастя і радості в 
родинах та чесної української християнської влади. Нехай 
Бог береже вас і Україну. 

З повагою – Тетяна ЯБЛОНЬ

Міністру освіти і науки України
Квіту С.М.   

 
Звернення

депутатів Чортківської районної ради 
Тернопільської області щодо вдосконалення 

навчальних програм
 
Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопіль-

ської області, враховуючи позицію керівників методич-
них об’єднань української мови та літератури і зарубіжної 
літератури освітніх округів Чортківського району, зверта-
ємося із пропозиціями щодо вдосконалення навчальних 
програм для загальноосвітніх навчальних закладів з 
української мови і літератури та зарубіжної літератури, 
бо вважаємо, що запропоновані Міністерством освіти і 
науки України програми та навчальні плани в деякій мірі 
суперечать Концепції національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді (Наказ МОН від 10.06.2015 року № 
641).

Тож, проаналізувавши програми з української мови та 
літератури, зарубіжної літератури, порівнявши годинне 
навантаження у навчальних планах, ми пропонуємо:

щодо предметів «українська мова» та «українська лі-
тература»:

– збільшити тижневе навантаження вивчення рідної 
мови до трьох годин у старших класах. Не зовсім пра-
вильно, коли на вивчення української мови годин виді-
лено в сукупності за 1-11 класи менше, ніж для вивчення 
іноземної мови. Таким чином ми свідомо готуємо дитину 
до життя не в Україні, а десь в Америці чи Європі;  

– доповнити програми 5-11 класів з української мови 
і літератури додатковими годинами для проведення 
«Орфографічно-пунктуаційного практикуму», що дасть 
змогу вдосконалити грамотність учнів;

 – виокремити розділ «Орфоепія» у програмі для 5 кла-
су, доповнивши його правилами, прикладами правиль-
ної вимови слів із урахуванням наголосів для формуван-
ня навичок культури мовлення школярів;

– доповнити програму з української мови і літерату-

ри (10-11 класи) для шкіл з технологічним профілем на-
вчання додатковими годинами для кращої підготовки до 
складання ЗНО. Запропоновану МОН України програму 
важко виконати і якісно підготувати учнів до ЗНО (1 год. 
мови та 2 год. літератури);

– як варіант, для поглибленого вивчення української 
мови ввести факультативні курси чи спецкурси;

– замість англомовних літніх таборів організовувати 
українознавчі, народознавчі, християнські табори; 

щодо предмета  «зарубіжна література»:
– ввести факультативні заняття із зарубіжної літерату-

ри в старших класах. Українська мудрість каже: «Мудрий 
вчиться на чужих помилках, а дурень – на своїх». Лише 
свідомо виховані українці, які, читаючи твори зарубіжних 
письменників, аналізуючи історичні події різних країн 
світу, можуть згодом осягнути де правда, а де брехня, 
здатні повстати на Майдані і у важких військових умовах 
утримувати кордони рідної країни;

– дозволити вчителям самотужки вибирати підручник 
попередніх років видання із відповідним матеріалом до 
програми, оскільки підручники Ніколенко О., Волощук Є. 
містять багато неточностей, в деякій мірі не відповідають 
віковим особливостям.                         

В одному зі своїх виступів Ліна Костенко зауважила, 
що «головним дзеркалом для будь-якої нації є весь комп-
лекс гуманітарних наук, з літературою, освітою, мисте-
цтвом включно!». 

Враховуючи вищезазначене, Чортківська районна 
рада просить Міністерство освіти і науки України вра-
хувати пропозиції педагогів, які якнайкраще знають по-
треби та проблеми школи, надавши можливість нашим 
школярам здобути глибокі знання з рідної української 
мови та літератури. Бо «тільки через мову живе народ: її 
смерть – його кончина» (Й.Юнгман).

 
Звернення прийнято на сороковій сесії Чортківської 

районної ради 
Тернопільської області  

9 жовтня 2015 року 

Дякуємо за довіру!
Цьогорічні виборчі перегони у Чорткові відзначилися осо-

бливою продуктивністю з боку опонентів різних таборів. 
Агітація у друкованій та аудіо-візуальній формі, численні 
зустрічі з виборцями, дебати кандидатів у мери в стінах міс-
цевого будинку культури та на території промислового ринку 
– активність передвиборчої кампанії у невеликому порівняно 
містечку не поступалася багатотисячним містам.

Та як би там не було, прийшов день виборів і розставив усі 
прогнози щодо майбутнього міського голови на свої місця. З 
40 відсотками голосів виборців та відривом більш ніж у 2 ти-
сячі голосів від свого найближчого суперника Романа Пахол-
ка Чортківським міським головою було обрано представника 
партії «Сила людей» Володимира Шматька. Колишній сіль-
ський голова села Біла разом з командою довели, що тільки 
чесна боротьба заслуговує на довіру людей. А від моменту 
обрання основним завданням стане не зрадити цієї довіри. 

Стосовно команди «Сила людей», то перші результати по 
округах отримали аж сімнадцятеро з тридцяти чотирьох кан-
дидатів у депутати. Згідно з правилами підрахунку голосів, 
у міську раду пройшло 10 депутатів. Та, зважаючи на те, що 
перший кандидат у списку – міський голова, то він може відда-
ти свій мандат наступному по рейтингу кандидату, який стане 
11-м депутатом. Якщо перевести у цифри, то «Сила людей» з 
23,20 відсотка здобула третину в міській раді. Щодо районної 
ради, то разом з представниками інших партій в сесійній залі 
прийматимуть рішення 5 депутатів від «Сили людей».  

Достатньо висока явка для міста та 40-відсоткова підтрим-
ка одного з кандидатів показали єдність чортківської грома-
ди і небайдужість до власного майбутнього. Результати ви-
борів по Україні також засвідчили той факт, що суспільство 
більше не вірить пустим обіцянкам нещирих політиків, а го-
лосує за людей слова та діла. 

 Володимир Шматько та команда «Сила людей» дякують 
громаді міста за наданий шанс. Ми зробимо все від нас за-
лежне, аби не підвести ваші сподівання і перетворити Чорт-
ків на місто ваших мрій. Копітка, відповідальна та чесна 
робота – ось основний механізм, з допомогою якого ми змі-
нюватимемо місто. Ми почуємо людей, яких до цього часу не 
чули і з думкою яких не рахувалися. Знайте, відтепер ваші 
проблеми – це наші проблеми. Тож давайте вирішувати їх 
разом! «Сила людей»: «Разом – ми сила!»

Аліна ФРАНКІВ

Відповідно до частин третьої-дев`ятої  статті 85 Закону 
України «Про місцеві вибори» територіальна виборча комісія 
встановила:

3) кількість виборців, включених до списку виборців на ви-
борчих дільницях, – 22181;

4) кількість виборців, внесених до витягів із списку вибор-
ців для голосування за місцем перебування, – 373;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів – 12021;
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у при-

міщенні для голосування, – 10113;
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за міс-

цем перебування, – 317;
9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – 

10430;
11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – 

215;
12) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандида-

та на посаду (сільського, селищного, міського) голови.

1. БАСАРАБА Роман Іванович – 98;
2. БИЛИЦЯ Ігор Михайлович – 158;
3. ВЕРБІЦЬКИЙ Михайло Володимирович – 752;
4. ВОЛОШИН Петро Васильович – 329;
5. ЗАБОЛОТНИЙ Володимир Євгенович – 581;
6. МІЩІЙ Сергій Володимирович – 954;
7. ПАХОЛОК Роман Іванович – 1905;
8. СТАДНИК Олександр Михайлович – 872;
9. ЧАЙЧУК Оксана Тимофіївна – 450;
10. ШМАТЬКО Володимир Петрович – 4116.
14) Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одно-

мандатному виборчому окрузі – 4116 набрав ШМАТЬКО Во-
лодимир Петрович.

Голова Чортківської міської
виборчої комісії                                       Л.ВАРОДА 

Витяг з протоколу Чортківської міської виборчої комісії
Про результати виборів Чортківського міського голови в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі
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Документ

Учора відбулося чергове засідання колегії РДА. Як і за-
звичай, заслухано та розглянуто низку найнагальніших 
питань з різних сфер господарювання. Зокрема, щодо під-
сумків виконання програми соціально-економічного та куль-
турного розвитку району, виконання районного бюджету та 
бюджету району за 9 місяців нинішнього року,  а також про 
роботу Управління Пенсійного фонду України в Чортківсько-
му районі щодо забезпечення надходжень власних коштів, 
погашення заборгованості перед ПФУ та фінансування ви-
плати пенсій і допомог в районі за той же, 9-місячний період. 
Осібно стояло й питання розвитку тваринницької галузі та 
підготовки до зимово-стійлового періоду утримання худоби 
в агропідприємствах Чортківщини.

Звіт про засідання колегії райдержадміністрації – в наступ-
ному номері «Голосу народу».

У райдержадміністрації

Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду Чортківського міського 
голови під час місцевих виборів 25 жовтня 2015 р. у розрізі виборчих дільниць
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31 жовтня. Тривалість дня – 9.50. Схід – 6.46. Захід – 16.36. Іменини святкує Лука

Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів від місцевих організацій політичних партій 
до Чортківської міської ради під час місцевих виборів 25 жовтня 2015 р.

СЄДОВА Наталія Богданівна, 1970 р. н., освіта вища, 
член ВО «Батьківщина», інженер з охорони праці, Чортків-
ське управління з експлуатації газового господарства, про-
живає у м. Чортків , від ВО «Батьківщина» – округ № 3.

ГАВРИСЬО Віра Василівна, 1957 р. н., освіта вища, член 
ВО «Свобода», лікар швидкої допомоги, Чортківська станція 
швидкої допомоги, проживає у м. Чортків, від ВО «Свобода» 
– округ № 4.

МАХОМЕТ Любомир Олександрович, 1966 р. н., освіта 
вища, позапартійний, приватний підприємець, проживає у м. 
Чортків, від політичної партії «Сила людей» – округ № 5.

ФЕДОРЕЙКО Олександр Анатолійович, 1975 р. н., осві-
та вища, позапартійний, генеральний директор, «Біллербек 
Україна» перо-пухова фабрика, проживає у м. Чортків, від 
політичної партії «Сила людей» – округ № 7.

ЗАЗУЛЯК Андрій Ігорович, 1973 р. н., освіта вища, член 
Радикальної партії Олега Ляшка, приватний підприємець, 
проживає у м. Чортків, від Радикальної партії Олега Ляшка 
–  округ № 8.

МАНЬОВСЬКИЙ Андрій Зеновійович, 1983 р. н., освіта 
вища, позапартійний, юрисконсульт, КС «Самопоміч», про-
живає у м. Чортків, від політичної партії «Сила людей» – 
округ № 9.

ЧЕРНИШ Світлана Степанівна, 1966 р. н., освіта вища, 
позапартійна, доцент, Чортківський навчально-науковий ін-
ститут підприємництва і бізнесу, проживає у м. Чортків, від 
партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – округ № 10.

ДУБИНА Григорій Іванович, 1970 р. н., професійно-тех-
нічна освіта, член ВО «Свобода», тимчасово не працює, про-
живає у м. Чортків, від ВО «Свобода» – округ № 11. 

ВЕЛИКОБОРЕЦЬ Наталія Ігорівна, 1975 р. н., освіта 
вища, позапартійна, заступник директора, Чортківська гім-
назія ім. М.Шашкевича, проживає у м. Чортків, від політичної 
партії «Сила людей» – округ № 11.

ГРАБОВЕЦЬКА Світлана Степанівна, 1976 р. н., осві-
та вища, позапартійна, заступник головного лікаря, КРЦ 
ПММСД, проживає у м. Чортків, від Об`єднання «Самопо-
міч» – округ № 12.

БЕВЗ Михайло Іванович, 1974 р. н., освіта вища, позапар-
тійний, секретар, Чортківська міська рада, проживає у м. Чорт-
ків, від Радикальної партії Олега Ляшка – округ № 13.

ДЕМКОВИЧ Лілія Ігорівна, 1972 р. н., освіта вища, по-
запартійна, викладач, Чортківський державний медичний 

коледж, проживає у м. Чортків, від партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» – округ № 15.

КРЕСІНСЬКИЙ Віталій Орестович, 1978 р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор, приватне підприємство «Ге-
оюнікс», проживає у м. Чортків, від партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» – округ № 16.

ДУБОВА Наталія Юріївна, 1970 р. н., професійно-техніч-
на освіта, член ВО «Свобода», медична сестра, Чортківська 
ЦКРЛ, проживає у м. Чортків, від ВО «Свобода» – округ № 16.

КРИВИЙ Юрій Михайлович, 1984 р. н., освіта вища, по-
запартійний, фізична особа-підприємець, проживає у м. 
Чортків, від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 
– округ № 17.

БЕЗПАЛЬКО Роман Петрович, 1980 р. н., освіта вища, 
позапартійний, тимчасово не працює, проживає у м. Чортків, 
від Об`єднання «Самопоміч» – округ № 19.

ПРОСИНЮК Алла Валентинівна, 1971 р. н., освіта вища, 
позапартійна, начальник відділення, АБ «Укргазбанк», про-
живає у м. Чортків, від політичної партії «Сила людей» – 
округ № 20. 

СКАЛІЙ Аліна Ігорівна, 1991 р. н., освіта вища, член Ра-
дикальної партії Олега Ляшка, медична сестра, Чортківська 
ЦКРЛ, проживає у м. Чортків, від Радикальної партії Олега 
Ляшка – округ № 22.

ДЖУРБІЙ Парасковія Дмитрівна, 1950 р. н., освіта вища, 
позапартійна, пенсіонер, проживає у м. Чортків, від партії 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» – округ № 25.

БУДЕНЬКЕВИЧ Сергій Миколайович, 1979 р. н., освіта 
вища, член політичної партії «Сила людей», невропатолог, 
Чортківська ЦКРЛ, проживає у м. Чортків, від політичної пар-
тії «Сила людей» – округ № 26.

ЦІХОЦЬКИЙ Віталій Деонідович, 1983 р. н., освіта вища, 
член ВО «Свобода», тимчасово не працює, проживає у м. 
Чортків, від ВО «Свобода» – округ № 26.

КРИКНІЦЬКИЙ Ігор Ярославович, 1978 р. н., професійно- 
технічна освіта, позапартійний, тимчасово не працює, про-
живає у м. Чортків, від Об`єднання «Самопоміч» – округ № 27.

ДЗИНДРА Ярослав Петрович, 1963 р. н., освіта вища, по-
запартійний, заступник начальника відділу з організаційної 
роботи виконавчого апарату Чортківської районної ради, 
Чортківська районна рада, проживає у м. Чортків, від полі-
тичної партії «Сила людей» – округ № 28.

ВІННИЦЬКИЙ Анатолій Євгенович, 1960 р. н., професій-
но-технічна освіта, член ВО «Батьківщина», пенсіонер, про-
живає у м. Чортків, від ВО «Батьківщина» – округ № 29.

ЦАРИК Віталій Ярославович, 1980 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «Сила людей», приватний підпри-
ємець, проживає у м. Чортків, від політичної партії «Сила 
людей» – округ № 30.

АКСЕНЧУК Ігор Богданович, 1960 р. н., освіта вища, член 
ВО «Свобода», головний інженер, Чортківське лісове госпо-
дарство, проживає у м. Чортків, від ВО «Свобода» – округ 
№ 31.

ДІДЮК Галина Теодорівна, 1955 р. н., освіта вища, член 
ВО «Свобода», пенсіонер, проживає у м. Чортків, від ВО 
«Свобода» – округ № 32.

ЛЕСЕЙКО Зоряна Василівна, 1964 р. н., освіта вища, по-
запартійна, приватний підприємець, проживає у м. Чортків, 
від політичної партії «Сила людей» – округ № 33.

ФЕДОРЕЙКО Віталій Анатолійович, 1982 р. н., освіта 
вища, позапартійний, адміністративний директор, «Біллер-
бек Україна» перо-пухова фабрика, проживає у м. Чортків, 
від політичної партії «Сила людей» – округ № 34.

ГЕВКО Євстахій Володимирович, 1968 р. н., освіта вища, 
член ВО «Батьківщина», приватний підприємець, проживає 
у м. Чортків, від ВО «Батьківщина» – перший кандидат.

ХОТЮК Олександр Борисович, 1979 р. н., освіта вища, 
позапартійний, заступник директора, Страхова компанія 
«Перша», проживає у м. Чортків, від партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» – перший кандидат.

НАКОНЕЧНИЙ Володимир Іванович, 1982 р. н., освіта 
вища, член ВО «Свобода», приватний підприємець, прожи-
ває у м. Чортків, від ВО «Свобода» – перший кандидат.

СКАЛІЙ Олена Олександрівна, 1967 р. н., професійно-
технічна освіта, член Радикальної партії Олега Ляшка, тим-
часово не працює, проживає у м. Чортків, від Радикальної 
партії Олега Ляшка – перший кандидат.

МІЩІЙ Сергій Володимирович, 1987 р. н., освіта вища, 
позапартійний, тимчасово не працює, проживає у м. Чортків, 
від Об`єднання «Самопоміч» – перший кандидат.

Чортківська 
міська виборча комісія 
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За результатами місцевих виборів 25 жовтня 2015 р. депутатами 
Чортківської міської ради обрані: 
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Суспільство4

Генерація

Однак... Раніше бувало й побільше – і 80, й 90 відсотків. По-
вірте, це відчувалося й на виборчих дільницях. На двох су-
сідніх – 611026-й та 611027-й, що цьогоріч, через ремонт у РК 
ДЮСШ, по-сестринськи розмістилися поруч, в надсеретово-
му ДДЗ «Золота рибка», на третю годину пополудню прого-
лосувало виборців у межах 40-45 відсотків. Голова виборчої 
комісії першої зі згаданих дільниць Богдан Пригар, котрий в 
такій іпостасі не вперше і не вдруге, лиш стенав плечима у 
відповідь на сакраментальне, скільки відсотків проголосує в 
підсумку. Погоджувався: так, бувало й на цю пору по 80-85 
відсотків, однак то ж коли ми пливли на хвилі ейфорії, загаль-
ного піднесення суспільності. Наразі в громаді – зриме роз-
чарування...

Та, попри те, і там, і там люду було завізно. Голова виборчої 
комісії моєї, 611027-ї дільниці, де голосую все своє виборне 
життя, Оксана Кулій не приховувала втоми внаслідок надмір-
ного потоку виборців через малу за обсягом залу. Оповідала, 
що годиною-двома раніше черги за бюлетенями викручували-
ся «хвостами» майже до столів членів комісії. Власне, люд-

ності вистачало вже й на момент відкриття дільниці, зранку-
раненько. А потому потік не вгавав без будь-яких спадів. Як 
свідчили інші члени комісії, здавалося, декотрі виборці літньо-
го віку навіть пропустили Службу Божу в церквах, аби вчасно 
проголосувати. 

Що характерно – минулої неділі до садочку «Золота рибка» 
простував практично весь свідомий люд лівобережної части-
ни Чорткова, іменованої здавна Долішньою Вигнанкою. Бо ці 
дві дільниці «накрили» собою всі її вулиці, – в чому й поля-
гає цьогорічна «родзинка». Як для одного сліду, немало – в 
списках перебувало 1714 та 1594 осіб!  Та завдяки конфігу-
рації охопленої території, як і зазвичай, додалося складнощів 
членам комісій, що працювали з виборцями за місцем пере-
бування – на дому. Таких на обидвох дільницях виявилося аж 
105 осіб. До них, аби перевірити й забезпечити цілковиту про-
зорість волевиявлення, поспішили й кілька спостерігачів від 
різних політичних сил, представлених у виборчому процесі. 

Ще одна особливість голосування власне тут – спаяність 
в хорошому розумінні слова. Сталість проживання, де кожне 

наступне покоління, що називається, «виколисується» грома-
дою. Один другого знає як не осібно, то хоча б з «видження». 
Це вам не багатоповерхівки, де, хоч дах і спільний, та кожен 
– за своїми дверима. Через це й приходили разом, гамірно: з 
родинами, сусідами, кумами чи сватами. Як ото вся Надрічна 
пішла, оповідав п. Пригар, мусів він вклонятися товариству, 
просити-застановляти, аби в коридорі трохи причікували, бо 
геть завізно було...

Ближчало до п`ятої пополудню. На членів комісій чекала ці-
кава й напружена ніч виборів. Тим часом люду не меншало. 
Дехто з тих, хто полишав цей «вулик», не відмовились поділи-
тись почуваннями. «Так вже хочеться, щоб бажані зміни пішли 
знизу», – палко мовила молода мати з дитиною. «Країні, яка 
прагне змінюватись, потрібні вибори», – то слова замислено-
го літнього чоловіка. А жвава говірка пенсіонерка знай повто-
рювала: «Так хочеться ще відчути кращого життя, бо ми вже 
стільки настраждалися! Чи ж настане?».

Анна БЛАЖЕНКО

Погану владу обирають хороші виборці, які не ходять на вибори
Такий постулат начебто добре знаний. В усякім разі, на наших теренах. Адже, як засвідчили спершу прогнози різного штибу екзитполів, а відтак перші підсумки власне 

виборів, Тернопільщина таки проголосувала найчисельніше – цілими 56-ма та ще й з половиною відсотками!

Жовтневі виборчі мотиви

Історія Майдану Незалежності — це історія трьох Майданів, 
це історія нашої незалежності. Революція на граніті — це був 
наш перший Майдан. На початку 1990-х масові акції протесту 
проходили у багатьох республіках СРСР, проте в Україні осо-
бливістю Революції на граніті було те, що її рушійною силою 
стали не політики, а студентська молодь. Ідея проведення 
акції протесту та голодування зародилася влітку 1990 року в 
Києві. Задум швидко підхопило Студентське братство Львова. 
Голодування розпочалося 2 жовтня 1990 року. 3 жовтня на 
площі вже стояло 49 наметів, а в голодуванні брали участь 137 

осіб із Києва, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська й 
інших міст України. На захист студентів стали кияни, які несли 
теплі речі й чай.

Акції громадянської непокори, які охопили Україну в жовтні 
1990 року, заклали традиції проведення демократичних акцій 
протесту, подальшим виразником яких стали Помаранчева 
революція та Революція Гідності.

Революція на граніті стала переломним моментом в утвер-
дженні незалежності України, а молоде покоління вже на по-
чатку 1990-х засвідчило своє бажання і відстояло право жити 

у вільній демократичній державі.
Відтак, враховуючи важливе значення цієї масової акції 

протесту для здобуття Україною незалежності, з метою вша-
нування патріотизму і мужності молоді у відстоюванні своєї 
громадянської позиції 1 жовтня цього року Президент України 
Петро Порошенко підписав Указ про відзначення 25-ї річниці 
Студентської революції на граніті – масової студентської акції 
громадянської непокори, спрямованої на захист національних 
інтересів українського народу.

Людмила ПАПАЛА

25 років тому у жовтні розпочалася Революція на граніті

Місцеві вибори-2015

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Обираємо для своїх відвідин ті дільниці, де 

давненько не бували (благо, в нашій країні ви-
бори мало не щороку, а то й двічі на рік), аби 
поступово охопити географією весь район. 
Проте на Колиндянах (виборча дільниця № 
160982) зупинилися ще й тому, що тут утвори-
лася громада й мешканці шести сіл обирали її 
керівника. Вони ж були й свого роду центром 
62-го округу з виборів до Тернопільської об-
ласної ради.

На переведеному вночі годиннику – о-пів 
на першу дня. З 1404 виборців проголосува-
ло на дільниці всього 261 (без урахування 
тих 66-ти, що мали віддати свій голос вдома). 
Не густо… На час наших відвідин на дільниці 
в основному були лише ті, хто проводить ви-
бори і слідкує за виборчим процесом. Зранку 
ще тут побував представник ВРУ з прав лю-
дини, і все. «Нічого, зараз закінчиться Служ-
ба Божа у церкві й люди масово підуть», – 
пояснив голова дільничної виборчої комісії з 
майже сорокарічним стажем Богдан Патола. 
(«Перший раз був головою комісії, коли оби-
рали депутатів до Верховної Ради СРСР ще у 
далекому 1977-му», – сміється). І дійсно, поки 
вели розмову, виборчу дільницю, яка розта-
шувалася у залі засідань сільської ради, за 

якусь мить заполонили сільчани, що навіть 
черги утворилися перед столами, де видава-
ли під розписку бюлетені, так само і перед  ви-
борчими кабінками (на знімку внизу). Втіша-
ємось, що відсоток явки явно поповз догори.

З-поміж чотирьох юних колиндянців, які го-
лосували вперше, дві дівчини уже проголо-
сувало. Та на момент нашого візиту на діль-
ницю завітав 18-річний Андрій Ільницький, 
якого привітав з першим волевиявленням у 
житті голова комісії (на знімку справа). А ось 
Марія Теодозіївна Заліщук – найстарша меш-
канка села – на порозі свого 99-ліття через 
поважний вік голосуватиме на дому.

Шість претендентів виборювало на окру-
зі «гетьманську булаву» керівника громади. 
Троє з Колиндян, двох кандидатів делегу-
вали Давидківці і один був з Чорнокінецької 
Волі. З-поміж них двоє діючих сільських го-
лів – Віктор Семчишин (Давидківці) і Роман 
Клапків (Чорнокінецька Воля). Саме остан-
ньому, як виявилося пізніше, й висловили 
вотум довіри мешканці шести сіл округи. Але 
про це ми дізналися вже наступного дня, а 
тим часом поспішили до Тарнавки з метою 
угледіти контрасти після відвідин великої 
дільниці, як вибори проходять у маленькому 
селі.

Зазнимкувавши для історії середнього 
віку жіночку (на знімку), яку саме застали на 
дільниці, довгенько довелося чекати, поки ще 
хтось з виборців завітає сюди. Що ж, село не-
велике, та й час уже був по обіді. Було помітно, 
що члени дільничної комісії, якими виявились 
одні жіночки (троє чоловіків поїхали зі скринь-
кою до виборців, що голосують на дому), тут 
явно скучають. (Всього до списку виборців по 
дільниці занесено 255 осіб, із них 110 вже про-
голосувало). Тож тим часом завели мову про 
те, про се. Якими ж цікавими виявилися наші 
співрозмовники! Особливо голова дільничної 
виборчої комісії Анна Рипчук. Будучи сіль-
ським бібліотекарем, жінка багато чого розпо-
віла про історію села. Дізналися, що до 1939 р. 
воно входило бо Борщівської округи, про його 
тодішніх власників, збудовані ними на віки спо-
руди, що й досі своєю архітектурою милують 
око сільчан і гостей села. Тож нам закортіло 
сюди приїхати ще раз, але вже з іншою метою. 

Так і не дочекавшись, вирішили рушати в 
зворотну дорогу. Вже на подвір`ї дільниці зу-
стріли бабусю з онучкою, що поспішала від-
дати свій голос, та вертатись назад уже не 

хотілося.  
Підводячи попередні під-

сумки місцевих виборів, хо-
четься зазначити, що вони, 
як і в попередні роки. про-
йшли без суттєвих порушень 
виборчого законодавства. 
Принаймні у кримінальні но-
вини Чортківщина не потра-
пила. Перемогу на міських 
виборчих перегонах десь 
прогнозовано здобув мо-
лодий амбітний білівський 
війт – 29-річний Володимир 
Шматько, набравши понад 
40 відсотків голосів під-
тримки виборців. Перемогу до міської ради 
виборола й очолювана ним політична сила – 
«Сила людей», представництво якої у «місь-
кому парламенті» складатиме 10 депутатів. 
Сім матимуть «свободівці», на одного мен-
ше – БПП «Солідарність». По чотири – «Са-
мопоміч»  і Радикальна партія Олега Ляшка 
і три – «Батьківщина». А ось до районної 

ради остання здобула несподівану перемогу 
(чому несподівано, бо не було особливо по-
мітно наочної агітації – біг-бордів та передви-
борних агіток, жодного разу не друкувалася 
політична реклама й в місцевих ЗМІ), набрав-
ши близько 20 відсотків голосів підтримки і 
отримавши вісім місць у райраді. З трішечки 
меншим результатом – 19 відсотків (повністю 
результати виборів до районної та обласної 
рад в межах округів Чортківщини ми надру-
куємо в наступному числі «Голосу народу») 

друге місце вибороли представники Блоку 
Петра Порошенка «Солідарність». По п`ять 
депутатів у райраді матимуть «свободів-
ці» і «Сила людей». По три – Народний Рух 
України, Радикальна партія Олега Ляшка та 
молода партія «Народний контроль». Двома 
депутатами у найвищому представницькому 
органі краю буде представлена ще одна не 

так давно створена політична сила – Укра-
їнська Галицька партія. Що ж, конфігурація 
політичних сил виглядає доволі цікавою. 
Непередбачуваною очікується й інтрига у 
боротьбі за посаду голови районної ради та 
заступника. Але про це – вже в наступних на-
ших публікаціях. Спершу дочекаємось оста-
точних результатів виборів.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Бичківським сільським голо-
вою у результаті голосування, 
проведеного 25 жовтня 2015 р. у 
ході чергових місцевих виборів, 
обрано ДРАБИНЯСТОГО Воло-
димира Орестовича,  1968 р. 
н., освіта середня спеціальна, 
позапартійний, проживає в с. 
Бичківці, Бичківський сільський 
голова.

Депутатами Бичківської сіль-
ської ради за результатами голо-
сування, проведеного 25 жовтня 
2015 р. під час чергових  місце-
вих виборів, обрані:

ДАНЧИШИН Ігор Євгенович, 1968 р. н., освіта профе-
сійно-технічна, позапартійний, тракторист, ТзОВ «Агро-

Простір», проживає у с. Бичківці – округ № 5; 
ДЗЮБА Наталія Романівна, 1978 р. н., освіта серед-

ня, позапартійна, тимчасово не працює,  проживає у с. 
Бичківці – округ № 4; 

КОРОЛЬ Володимир Анатолійович, 1971 р. н., освіта 
професійно-технічна, позапартійний, доглядає за пере-
старілою особою, проживає у с. Бичківці – округ № 12; 

КОРОЛЬ Олександра Богданівна, 1965 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійна, землевпорядник, Бич-
ківська сільська рада,  проживає у с. Бичківці – округ № 1; 

КРИВИЙ Андрій Михайлович, 1977 р. н., освіта вища, 
позапартійний, агроном, ТзОВ «Агро-Простір», проживає 
у с. Бичківці – округ № 6; 

ЛЕГАНЧУК Микола Іванович, 1983 р. н., освіта серед-
ня, позапартійний, водій відділення швидкої медичної 
допомоги м. Чортків, проживає у с. Бичківці – округ № 10; 

ЛЮБЕРА Віталій Богданович, 1996 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійний, тимчасово не працює, 

проживає у с. Бичківці – округ № 2; 
НОВАК Петро Романович, 1986 р. н., освіта незакін-

чена вища, позапартійний, приватний підприємець, про-
живає у с. Бичківці – округ № 3; 

НОВАК Сергій Петрович, 1976 р. н., освіта професій-
но-технічна, позапартійний, тракторист, ТзОВ «Агро-Про-
стір», проживає у с. Бичківці – округ № 11; 

САВІЦЬКИЙ Михайло Степанович, 1977 р. н., освіта 
професійно-технічна, позапартійний, тимчасово не пра-
цює, проживає у с. Бичківці – округ № 7; 

ЦИБУЛЬСЬКА Наталія Романівна, 1963 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійна, секретар сільської 
ради, Бичківська сільська рада, проживає у с. Бичківці – 
округ № 9; 

ЩУДЛО Зіновія Володимирівна, 1952 р. н., освіта се-
редня спеціальна, патронажна медсестра, ФАП с. Бич-
ківці, проживає у с. Бичківці – округ № 8.

Голова комісії                                                           О.ЛЮБЕРА

Джуринським сільським голо-
вою у результаті голосування, 
проведеного 25 жовтня 2015 р. у 
ході чергових місцевих виборів, 
обрано ЧВІЛЯ Михайла Микола-
йовича, 1969 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, член політичної 
партії Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода», т. в. о. сільського го-
лови, проживає в с. Джуринська 
Слобідка. 

Депутатами Джуринської сіль-
ської ради за результатами голо-
сування, проведеного 25 жовтня 
2015 р. під час чергових  місцевих виборів, обрані:

КАПЛУНОВА Марія Михайлівна, 1980 р. н., освіта не-
повна вища, позапартійна, спеціаліст-інспектор ВОС, Джу-
ринська сільська рада, проживає у с. Джурин – округ № 1; 

КЕРНИЧНИЙ Віталій Ярославович, 1987 р. н., освіта 

вища, позапартійний, тимчасово не працює, проживає у с. 
Джурин – округ № 2; 

ПОГРІБНА Ірина Петрівна, 1989 р. н., освіта вища, по-
запартійна, тимчасово не працює, проживає у с. Джурин 
– округ № 3; 

КІРКІВСЬКИЙ Василь Володимирович, 1976 р. н., осві-
та середня, позапартійний, тимчасово не працює, прожи-
ває у с. Джурин – округ № 4; 

КОЦЮК Марія Гелярівна, 1970 р. н., освіта вища, поза-
партійна, ДНЗ с. Джурин, проживає у с. Джурин – округ № 5; 

СТАСИШИН Христина Ярославівна, 1989 р. н., освіта 
вища, позапартійна, вчитель, Джуринська ЗОШ, проживає 
у с. Джурин – округ № 6; 

ДОБУЩАК Антоніна Іванівна, 1988 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії Олега Ляшка, листоноша, прожи-
ває у с. Джурин – округ № 7; 

КЕРНИЧНИЙ Володимир Ярославович, 1989 р. н., осві-
та вища, позапартійний, тимчасово не працює, проживає у 
с. Джурин – округ № 8; 

ЧИКАЛЮК Ірина Іванівна, 1990 р. н., освіта середня 

спеціальна, позапартійна, тимчасово не працює, проживає 
у с. Джурин – округ № 9; 

ГОЛОДРИГА Богдан Ігорович, 1996 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, член Радикальної партії Олега Ляшка, тим-
часово не працює, проживає у с. Джурин – округ № 10; 

ГАЙДА Богдан Юркович, 1956 р. н., освіта середня, по-
запартійний, тимчасово не працює, проживає у с. Джурин-
ська Слобідка – округ № 11; 

ЮЖДА Христина Степанівна, 1991 р. н., освіта серед-
ня, позапартійна, тимчасово не працює, проживає у с. Джу-
ринська Слобідка – округ № 12; 

БОГДАН Наталія Романівна, 1983 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, тимчасово не працює, проживає 
у с. Джуринська Слобідка – округ № 13; 

МАТВІЇВ Світлана Степанівна, 1991 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійна, тимчасово не працює, прожи-
ває у с. Джуринська Слобідка – округ № 14. 

Голова комісії                                 І.ГРИНИШИН 

Пробіжнянським сільським го-
ловою у результаті голосування, 
проведеного 25 жовтня 2015 р. у 
ході чергових місцевих виборів, 
обрано КОСТЕЦЬКОГО Назарія 
Зіновійовича, 1992 р. н., освіта 
вища, позапартійний, т. в.о. сіль-
ського голови, проживає в с. Про-
біжна. 

Депутатами Пробіжнянської 
сільської ради за результатами 
голосування, проведеного 25 жов-
тня 2015 р. під час чергових  міс-
цевих виборів, обрані:

Виборча дільниця № 610995
ГУЛЬ Галина Ярославівна, 1968 р. н., освіта середня 

спеціальна, позапартійна, майстер цеху ПП «Герчак», про-
живає в с. Пробіжна – округ № 1;

ПОДОЛЯК Ігор Іванович, 1957 р. н., освіта вища, поза-
партійний, приватний підприємець, проживає в с. Пробіжна 

– округ № 2;
СТЕФАНЮК Дарія Петрівна, 1962 р. н., освіта середня спе-

ціальна, позапартійна, старша медична сестра, Пробіжнян-
ська дільнична лікарня, проживає в с. Пробіжна – округ № 3;

ДУЛІБА Оксана Романівна, 1973 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, кухар геріатричного відділення, 
Чортківський територіальний центр, проживає в с. Пробіжна 
– округ № 4;

ІВАНЦІВ-БІБІКОВА Олена Степанівна, 1978 р. н., освіта 
вища, позапартійна, тимчасово не працює, проживає в с. 
Пробіжна – округ № 5;

ВАРЕНИЦЯ Галина Вікторівна, 1967 р. н., освіта середня 
загальна, позапартійна, тимчасово не працює, проживає в с. 
Пробіжна – округ № 6;

Виборча дільниця № 610996
РОГОЗА Ольга Василівна, 1962 р. н., освіта середня спе-

ціальна, позапартійна, працівник дитячого садочка, прожи-
ває в с. Пробіжна – округ № 7; 

ВАРЕНИЦЯ Ганна Афанасіївна, 1961 р. н., освіта серед-
ня загальна, позапартійна, тимчасово не працює, проживає 

в с. Пробіжна – округ № 8;
ФЕДІЧКІНА Людмила Валеріївна, 1979 р. н., освіта се-

редня спеціальна, позапартійна, керівник танцювального 
гуртка, Чортківський палац дітей та юнацтва, позапартійна, 
проживає в с. Пробіжна – округ № 9;

БАЛАКУНЕЦЬ Зеновія Євгенівна, 1958 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, пенсіонер, проживає в с. 
Пробіжна – округ № 10;

КРЕТ Марія Євгенівна, 1961 р. н., освіта середня спеці-
альна, тимчасово не працює, позапартійна, проживає в с. 
Пробіжна – округ № 11;

ЗАРУБА Іван Миколайович, 1987 р. н., освіта вища, поза-
партійний, електромонтер, Укртелеком, проживає в с. Про-
біжна – округ № 12;

ПОЛЬОВА Орися Адамівна, 1961 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, спеціаліст, Пробіжнянська сіль-
ська рада, проживає в с. Пробіжна – округ № 13;

СОРОКОПУД Ігор Романович, 1959 р. н., позапартійний, 
техпрацівник, Пробіжнянська музична школа, проживає в с. 
Пробіжна – округ № 14.

Голова комісії                                         О.ВЕРГУН

Залісянським сільським голо-
вою у результаті голосування, 
проведеного 25 жовтня 2015 р. у 
ході чергових місцевих виборів, 
обрано КОПИСТИНСЬКУ Оль-
гу Василівну,  1960 р. н., освіта 
вища, позапартійна, проживає 
у с. Залісся, Залісянський сіль-
ський голова.

Депутатами Залісянської сіль-
ської ради за результатами го-
лосування, проведеного 25 жов-
тня 2015 р. під час чергових  місцевих виборів, обрані:

ВІВЧАРИК Марія Адамівна, 1957 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, пенсіонерка, проживає в с. За-
лісся – округ № 1; 

БАБІЧ Орест Романович, 1987 р. н., освіта середня, 

тимчасово не працює, позапартійний, проживає в с. За-
лісся – округ № 2;

ХАРЧІЙ Руслана Олегівна, 1975 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, завідуюча дошкільним закла-
дом, проживає в с. Залісся – округ № 3;

СЛОНЬ Оксана Володимирівна, 1963 р. н., освіта се-
редня, позапартійна, спеціаліст-землевпорядник, Залі-
сянська сільська рада,  проживає в с. Залісся – округ № 4;

КОНРАД Ігор Петрович, 1977 р. н., освіта спеціальна 
технічна, позапартійний, тимчасово не працює, прожи-
ває в с. Залісся (зареєстрований м. Чортків) – округ № 5;

АНДРЕЙЧУК Василь Мирославович, 1990 р. н., осві-
та вища, позапартійний, оператор ПК, фірма «ДотКол», 
проживає в с. Залісся – округ № 6;

ФУРГАЛА Анна Михайлівна, 1962 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійна, соціальний робітник Тери-
торіального центру, проживає у с. Залісся – округ № 7;

ПАХОЛКІВ Галина Іванівна, 1985 р. н., освіта серед-

ня, позапартійна, секретар Залісянської сільської ради, 
проживає в с. Залісся – округ № 8;

АТАМАНЕЦЬ Віктор Іванович, 1987 р. н., освіта вища, 
позапартійний, тимчасово не працює, проживає в с. За-
лісся – округ № 9;

ПЕЛІКАН Іван Володимирович, 1979 р. н., освіта спе-
ціальна технічна, позазпартійний, тимчасово не працює, 
проживає в с. Залісся – округ № 10;

ВЕРБОВЕЦЬКИЙ Руслан Ігорович, 1977 р. н., освіта 
спеціальна технічна, позапартійний, тимчасово не пра-
цює, проживає в с. Залісся – округ № 11;

ДРУК Віктор Олегович, 1992 р. н., освіта спеціальна 
технічна, позапартійний, коваль ручного кування, Чорт-
ківська дистанційна колія, проживає в с. Залісся – округ 
№ 12. 

Голова комісії                                        Т.БАБІЧ

Бичківська сільська виборча комісія повідомляє

Джуринська сільська виборча комісія повідомляє

Пробіжнянська сільська виборча комісія повідомляє

Залісянська сільська виборча комісія повідомляє
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Горішньовигнанським сільським го-
ловою у результаті голосування, про-
веденого 25 жовтня 2015 р. у ході чер-
гових місцевих виборів, обрано ГЕВКА 
Бориса Володимировича, 1961 р. н., 
освіта вища, позапартійний, Горішньо-
вигнанський сільський голова.  

Депутатами Горішньовигнанської 
сільської ради за результатами голосу-
вання, проведеного 25 жовтня 2015 р. 

під час чергових  місцевих виборів, обрані: 
МИЦКО Анна Петрівна – округ № 1 
ПІДГІРНЯК Михайло Іванович – округ № 2
РОНЧКОВСЬКА Олександра Омелянівна – округ № 3
ФУРТАК Людмила Здіславівна – округ № 4
ПАНДРАК Володимир Іванович – округ № 5
ПІДГІРНЯК Сергій Михайлович – округ № 6
ПОЛЯНСЬКА Анастасія Зіновіївна – округ № 7
НІКОЛІНА Марія Тадеївна – округ № 8
ХОМ’ЯК Роман Володимирович – округ № 9
ЗАПОТІЧНИЙ Петро Іванович – округ № 10

МЕЛЬНИЧУК Уляна Іванівна – округ № 11
КОМАР Наталія Петрівна – округ № 12
ЗАДОРОВИЧ Ореста Зіновіївна – округ № 13
ЩИПЧИК Наталія Юріївна – округ № 14

Голова комісії                                         Г.ПАНДРАК 

Горішньовигнанська сільська виборча комісія повідомляє

Базарським сільським голо-
вою у результаті голосування, 
проведеного 25 жовтня 2015 р. у 
ході чергових місцевих виборів, 
обрано ТАЦІЙ Надію Антонів-
ну, 1968 р. н., освіта вища, по-
запартійна, головний спеціаліст 
Держгеокадастру в Чортківсько-
му районі, проживає в с. Базар.

Депутатами Базарської сіль-
ської ради за результатами 
голосування, проведеного 25 
жовтня 2015 р. під час чергових  
місцевих виборів, обрані:

КОРШНЯК Андрій Іванович, 
1967 р. н., освіта вища, тимчасо-

во не працює, проживає у с. Базар – округ № 1; 
ГНАТЬО Василь Петрович, 1964 р. н., освіта середня спеці-

альна, тимчасово не працює, проживає у с. Базар – округ № 2; 
ХОЛОДНЮК Марія Анатоліївна, 1991 р. н., освіта середня 

спеціальна, помічник сімейного лікаря, проживає у с. Базар – 
округ № 3; 

ЯКИБЧУК Борис Любомирович, 1976 р. н., освіта середня 
спеціальна, тимчасово не працює, проживає у с. Базар – округ 
№ 4; 

КАРДИНАЛ Микола Васильович, 1982 р. н., освіта середня 
спеціальна, робітник ПАП «Січ», проживає у с. Базар – округ 
№ 5; 

БОДНАР Іван Миколайович, 1932 р. н., освіта середня спе-
ціальна, пенсіонер, проживає у с. Базар – округ № 6; 

КОРНАК Іван Петрович,  1959 р. н., освіта вища, тимчасово 
не працює, проживає у с. Базар – округ № 7; 

СОРОЧУК Марія Володимирівна, 1961 р. н., освіта вища, 

секретар Базарської сільської ради, проживає у с. Базар – 
округ № 8; 

ТУРЧАК Ганна Володимирівна, 1957 р. н., освіта середня 
спеціальна, бухгалтер Базарської сільської ради, проживає у 
с. Базар – округ № 9; 

ВАСИЛИШИН Ганна Володимирівна, 1969 р. н., освіта 
вища, завуч Криволуцької ЗОШ І ступеня, проживає у с. Базар 
– округ № 10; 

КОНЕТ Михайло Антонович, 1957 р. н., освіта вища, тим-
часово не працює, проживає у с. Базар – округ № 11; 

СТРІЛЕЦЬКИЙ Петро Михайлович, 1982 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, тракторист ПАП «Січ», проживає у с. Базар – 
округ № 12. 

Голова комісії                                            Г.МАТВІЇВ

Базарська сільська виборча комісія повідомляє

Кривеньківським сіль-
ським головою у результаті 
голосування, проведено-
го 25 жовтня 2015 р. у ході 
чергових місцевих виборів, 
обрано ДОБРОВОЛЬСЬКУ 
Ольгу Анатоліївну, 1970 
р. н., освіта вища, позапар-
тійна, сільський голова с. 
Кривеньке, проживає у с. 
Васильків. 

Депутатами Кривеньків-
ської сільської ради за ре-

зультатами голосування, проведеного 25 жовтня 2015 
р. під час чергових  місцевих виборів, обрані:

ЖАЙВОРОНОК  Ірина Іванівна, 1984 р. н., освіта 
вища, позапартійна, Кривеньківська сільська рада, 
проживає у с. Кривеньке – округ № 1; 

ДІДИК Надія Володимирівна, 1966 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, приватний підпри-

ємець, проживає у с. Кривеньке – округ № 2; 
ЩИГОЛЬ Іван Петрович, 1965 р. н., освіта серед-

ня спеціальна, позапартійний, тимчасово не працює, 
проживає у с. Кривеньке – округ № 3; 

СЕНЮК Марія Орестівна, 1974 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, амбулаторія с. Кривеньке, 
проживає у с. Кривеньке – округ № 4; 

КАПУСТЯНИК Тетяна Павлівна, 1965 р. н., освіта 
вища, позапартійна, секретар сільської ради, Кри-
веньківська сільська рада, проживає у с. Кривеньке 
– округ № 5; 

ШМАТА Ярослав Романович, 1951 р. н., освіта 
вища, позапартійний, пенсіонер, проживає у с. Кри-
веньке – округ № 6; 

МУШІЙ Галина Адамівна, 1972 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, бухгалтер ПАП «Довіра», 
проживає у с. Коцюбинчики – округ № 7; 

КАРПУШИНА Марія Ільківна, 1978 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, тимчасово не пра-
цює, проживає у с. Кривеньке – округ № 8; 

СЛОБОДЯН Марія Степанівна,  1956 р. н., освіта 

вища, позапартійна, пенсіонер, проживає у с. Василь-
ків – округ № 9; 

МИХАЙЛЮК Оксана Євгенівна, 1981 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійна, тимчасово не пра-
цює, проживає у с. Васильків – округ № 10; 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олег Михайлович, 1967 р. 
н., освіта середня спеціальна, позапартійний, Про-
біжнянська музична школа, проживає у с. Васильків 
– округ № 11; 

КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ Ярослав Володимирович, 
1972 р. н., освіта вища, позапартійний, тимчасово не 
працює, проживає у с. Васильків – округ № 12. 

Голова комісії                                     В.ГАЙДУК 

Кривеньківська сільська виборча комісія повідомляє

Звиняцьким сільським го-
ловою у результаті голосу-
вання, проведеного 25 жов-
тня 2015 р. у ході чергових 
місцевих виборів, обрано 
БЕЗУШКО Надію Олексіїв-
ну, 1959 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, Звиняцький 
сільський голова, проживає 
у с. Звиняч. 

Депутатами Звиняцької 
сільської ради за резуль-
татами голосування, про-
веденого 25 жовтня 2015 р. 
під час чергових  місцевих 
виборів, обрані:

ПАСІЧНИК Тетяна Романівна, 1977 р. н., освіта 
вища, вчитель, Скородинська ЗОШ І – ІІ ступенів., 
проживає у с. Звиняч – округ № 1;

ФЕДИК Людмила Павлівна, 1966 р. н., освіта 
середня спеціальна, соціальний робітник, Чортків-

ський територіальний центр по обслуговуванню оди-
ноких перестарілих громадян, проживає у с. Звиняч 
– округ № 2;

ПОЛІВЧУК Марія Василівна, 1965 р. н., освіта се-
редня спеціальна, техпрацівниця, Звиняцький буди-
нок культури, проживає у с. Звиняч – округ № 3; 

ГРИНЧИШИН Володимир Ігорович, 1995 р. н., 
освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, 
проживає у с. Звиняч – округ № 4; 

ГРАДОВИЙ Олег Іванович, 1979 р. н., освіта се-
редня спеціальна, тимчасово не працює, проживає у 
с. Звиняч – округ № 5; 

ШКРИБАЙЛО Галина Іванівна, 1969 р. н., освіта 
середня спеціальна, завідуюча бібліотекою-філіа-
лом с. Звиняч, проживає у с. Звиняч – округ № 6;

ГОЦУЛЯК Ольга Миколаївна, 1973 р. н., освіта 
середня спеціальна, головний бухгалтер, Звиняцька 
сільська рада, проживає у с. Звиняч – округ № 7;

КАРДИНАЛ Галина Павлівна, 1989 р. н., освіта 
вища, вчитель, Звиняцька ЗОШ І – ІІ ступенів, про-
живає у с. Звиняч – округ № 8;

ГРАДОВА Ольга Степанівна, 1963 р. н., освіта 

вища, секретар Звиняцької сільської ради, проживає 
у с. Звиняч – округ № 9; 

Виборча дільниця № 611002 с. Скомороше
ЖИРКОВА Марія Степанівна, 1963 р. н., освіта се-

редня спеціальна, тимчасово не працює, проживає у 
с. Скомороше – округ № 10; 

КРАСОВСЬКА Марія Михайлівна, 1977 р. н., осві-
та середня, завідуюча їдальнею, ПАП «Дзвін», про-
живає у с. Скомороше – округ № 11; 

ЧУЛИК Світлана Іванівна, 1974 р. н., освіта серед-
ня, тимчасово не працює, проживає у с. Скомороше 
– округ № 12. 

Голова комісії                               Н.ЛЕТНЯК

Звиняцька сільська виборча комісія повідомляє

3 листопада. Тривалість дня – 9.40. Схід – 6.51. Захід – 16.31. Іменини святкує Іларіон
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Скородинським сільським 
головою у результаті голосу-
вання, проведеного 25 жов-
тня 2015 р. у ході чергових 
місцевих виборів, обрано 
ШАТКОВСЬКОГО Михайла 
Семеновича, 1965 р. н., осві-
та середня спеціальна, поза-
партійний, сільський голова 
с. Скородинці, проживає у с. 
Скородинці.

 
Депутатами Скородинської 

сільської ради за результатами 
голосування, проведеного 25 
жовтня 2015 р. під час чергових  
місцевих виборів, обрані:

ХРІН Оксана Богданівна, 1968 р. н., освіта вища, по-
запартійна, вихователь ДНЗ, проживає у с. Скородинці 
– округ № 1; 

ШАТКОВСЬКА Людмила Василівна, 1966 р. н., осві-

та середня спеціальна, позапартійна, машиніст (коче-
гар) котельні ДНЗ, проживає у с. Скородинці – округ № 2; 

ЧАЙКА Володимир Петрович, 1992 р. н., освіта 
вища, позапартійний, юрист, Чортківська ОДПІ ГУ ДФС, 
проживає у с. Скородинці – округ № 3; 

ШЕВЦІВ Володимир Степанович, 1992 р. н., освіта 
вища, позапартійний, юрист, ТзОВ «Фільварок», прожи-
ває у с. Скородинці – округ № 4; 

ПСЮК Уляна Степанівна, 1985 р. н., освіта середня, 
позапартійна, соціальний працівник, УПСЗН м. Чортків, 
проживає у с. Скородинці – округ № 5; 

КОВАЛЬ Віра Ярославівна, 1961 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійна, секретар, Скородинська 
сільська рада, проживає у с. Скородинці – округ № 6; 

ЧАЙКА Любов Іванівна, 1974 р. н., освіта вища, поза-
партійна, завідуюча клубом с. Скородинці, проживає у с. 
Скородинці – округ № 7; 

ЛЮБЕРА Володимир Васильович, 1989 р. н., освіта 
духовна, позапартійний, електромонтер розподільчих 
мереж, Чортківський РЕМ, проживає у с. Скородинці – 
округ № 8; 

ШВАК Світлана Іванівна, 1975 р. н., освіта вища, по-
запартійна, вчитель, Скородинська ЗОШ, проживає у с. 
Скородинці – округ № 9; 

ЗАЯЦЬ Мирон Петрович, 1964 р. н., освіта духовна, 
позапартійний, настоятель Свято-Успенського храму с. 
Скородинці, проживає у с. Скородинці – округ № 10; 

КУЗЬО Світлана Степанівна, 1978 р. н., освіта вища, 
позапартійна, завідуюча ДНЗ с. Скородинці, проживає у 
с. Скородинці – округ № 11; 

ШЕВЦІВ Галина Петрівна, 1970 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійна, бухгалтер, Скородинська 
сільська рада, проживає у с. Скородинці – округ № 12. 

Голова комісії                                     О.МАЛАНЧУК

Скородинська сільська виборча комісія повідомляє

Босирівським сільським 
головою у результаті голосу-
вання, проведеного 25 жовтня 
2015 р. у ході чергових місце-
вих виборів, обрано ВЕЛИ-
ЧЕНКА Богдана Васильови-
ча, 1957 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійний, 
сільський голова с.Босири, 
проживає у с. Босири. 

Депутатами Босирівської 
сільської ради за результа-
тами голосування, проведе-
ного 25 жовтня 2015 р. під 
час чергових  місцевих ви-

борів, обрані: 
РОМАНІВ Ігор Степанович, 1964 р. н., освіта серед-

ня спеціальна, позапартійний, комбайнер «Агрохол-
динг «Мрія», проживає у с. Босири – округ № 1; 

ДИЧАКІВСЬКА Олена Йосипівна, 1995 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійна, тимчасово не пра-
цює, проживає у с. Босири – округ № 2; 

БОЙЧУК Галина Ярославівна, 1963 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, завідувач клубу с. Бо-
сири, проживає у с. Босири – округ № 3; 

ВЕЛЕБНІЦЬКА Ганна Олексіївна, 1967 р. н., освіта 
вища, позапартійна, зав. складом ПАП «Довіра», про-
живає у с. Босири – округ № 4; 

ВЕЛИЧЕНКО Галина Іванівна, 1968 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, секретар Босирівської 
сільської ради, проживає у с. Босири – округ № 5; 

ДИЧАКІВСЬКА Леся Йосипівна,  1974 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, листоноша с. Босири, 
проживає у с. Босири – округ № 6; 

ВЕЛЕБНІЦЬКИЙ Володимир Володимирович, 1961 
р. н., освіта середня спеціальна, позапартійний, водій 
ПАП «Довіра», проживає у с. Босири – округ № 7; 

БІЛІНСЬКИЙ Омелян Миколайович, 1935 р. н., осві-
та середня спеціальна, позапартійний, пенсіонер, про-

живає у с. Босири – округ № 8; 
ВЛАСЮК Ольга Богданівна, 1980 р. н., освіта вища, 

позапартійна, тимчасово не працює, проживає у с. Бо-
сири – округ № 9; 

РОМАНІВ Лариса Володимирівна, 1964 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійна, тимчасово не пра-
цює, проживає у с. Босири – округ № 10; 

ПРИДРУГА Ліда Романівна, 1975 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійна, кухар ПАП «Довіра», про-
живає у с. Босири – округ № 11; 

ШКЛЯР Марія Михайлівна, 1947 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійна, пенсіонер, проживає у с. 
Босири – округ № 12. 

Голова комісії                                          Д.СОБКІВ

Босирівська сільська виборча комісія повідомляє

Білобожницьким сільським головою у результаті голосу-
вання, проведеного 25 жовтня 2015 р. у ході чергових міс-
цевих виборів, обрано ГРЕСЬКІВА Ярослава Львовича, 
1961 р. н., освіта вища, позапартійний, сільський голова, 
Білобожницька сільська рада, проживає у с. Білобожниця.

 
Депутатами Білобожницької сільської ради за результа-

тами голосування, проведеного 25 жовтня 2015 р. під час 
чергових  місцевих виборів, обрані: 

ДЕМБІЦЬКА Наталія Іванівна, 1974 р. н., освіта вища, по-
запартійна, спеціаліст сектора державного реєстру земель-
ного кадастру, проживає у с. Білобожниця – округ № 1; 

СЕРЕДИНСЬКИЙ Володимир Євгенович, 1958 р. н., 
освіта професійно-технічна, позапартійний, тимчасово не 
працює, проживає у с. Мазурівка – округ № 2; 

ЯВОРСЬКА Світлана Іванівна, 1965 р. н., освіта вища, 
позапартійна, лікар-терапевт Білобожницької ЛАЗПСМ, 
проживає у с. Білобожниця – округ № 3; 

МАЗУР Ігор Михайлович, 1975 р. н., освіта вища,  поза-
партійний, фізична особа-підприємець, проживає у с. Біло-
божниця – округ № 4; 

ГЕВКО Михайло Степанович, 1956 р. н., освіта профе-
сійно-технічна, позапартійний,  електромеханік, Тернопіль-
ська дистанція сигналізацій і зв’язку Львівської залізниці, 
проживає у с. Білобожниця – округ № 5;

ФАРІОН Михайло Іванович, 1961 р. н., освіта професій-
но-технічна, позапартійний, опікун матері, проживає у с. Бі-
лобожниця – округ № 6; 

ІВАСЬКІВ Тетяна Петрівна, 1980 р. н., освіта вища, по-
запартійна,  ревізор, Тернопільська дирекція «Укрпошти», 
проживає у с. Білобожниця – округ № 7;

ЛУЧКА Олександра Максимівна, 1963 р. н., освіта вища, 
позапартійна, вчитель Білобожницької ЗОШ, проживає у с. 
Білобожниця – округ № 8; 

 ЧЕРКАСОВА Оксана Степанівна, 1964 р. н., освіта 
вища, позапартійна, завідувач ДНЗ с. Білобожниця,  прожи-
ває у с. Білобожниця – округ № 9;

ФІНКОВСЬКИЙ Любомир Володимирович, 1973 р. н., 
освіта вища, позапартійний,  священнослужитель, прожи-
ває у с. Калинівщина – округ № 10;  

ПЕРУН Анна Михайлівна, 1977 р. н., освіта вища, поза-
партійна, начальник відділу прийому громадян управління 
соціального захисту населення Чортківської РДА, проживає 
у с. Білобожниця – округ № 11; 

ПОГОРЕЦЬКИЙ Орест Степанович, 1963 р. н., освіта 
професійно-технічна, позапартійний, тимчасово не працює,  
проживає у с. Семаківці – округ № 12;

СТРУК Тетяна Ярославівна, 1975 р. н., освіта вища, по-
запартійна, головний спеціаліст управління агропромисло-
вого розвитку Чортківської РДА, проживає у с. Білий Потік 
– округ № 13; 

БІЛАС Ігор Леонідович, 1975 р. н., освіта вища, позапар-
тійний, фізична особа-підприємець, проживає у с. Білий По-
тік – округ № 14;

МАРЦИНІВ Богдан Васильович, 1990 р. н., освіта вища, 
позапартійний, контролер-касир, Тернопільське управління 

АТ «Ощадбанк» філія 10019/056 с. Білобожниця, проживає у 
с. Ридодуби – округ № 15;  

ПОГОРЕЦЬКИЙ Степан Романович, 1983 р. н., осві-
та вища, позапартійний, бухгалтер, КУТОР «Чортківський 
ОПД», проживає у с. Ридодуби – округ № 16;  

ЗІНЬКО Олег Михайлович,  1991 р. н., освіта вища, по-
запартійний, консультант, Чортківська районна нотаріальна 
контора, проживає у с. Ридодуби – округ № 17;

ЛИХА Надія Володимирівна, 1971 р. н., освіта вища, по-
запартійна, диспетчер, ДПРЧ-6 УДСНС України в Тернопіль-
ській обл., проживає у с. Ридодуби – округ № 18; 

ПИЛИПЕЦЬ Ігор Зіновійович, 1991 р. н., освіта профе-
сійно-технічна, позапартійний, тимчасово не працює, про-
живає у с. Ромашівка – округ № 19;  

ПИЛИПЕЦЬ Іван Зіновійович, 1995 р. н., освіта профе-
сійно-технічна, позапартійний, тимчасово не працює, про-
живає у с. Ромашівка – округ № 20;  

 СЕНЬКІВ Ірина Мирославівна, 1976 р. н., освіта вища, 
позапартійна, секретар Білобожницької сільської ради, про-
живає у с. Білобожниця – округ № 21;  

 ЛЕСИК Василь Григорович,  1967 р. н., освіта профе-
сійно-технічна, позапартійний, фізична особа-підприємець, 
проживає у с. Білобожниця – округ № 22. 

Голова комісії                                                            Л.НОГА 

Білобожницька сільська виборча комісія повідомляє

Пастушівським сільським головою у результаті голо-
сування, проведеного 25 жовтня 2015 р. у ході чергових 
місцевих виборів, обрано ЯРЕМОВСЬКУ Світлану Любо-
мирівну, 1964 р. н., освіта вища, позапартійна, головний 
бухгалтер Територіального центру соціального обслугову-
вання, проживає у с. Пастуше. 

Депутатами Пастушівської сільської ради за результа-
тами голосування, проведеного 25 жовтня 2015 р. під час 

чергових  місцевих виборів, обрані:

ЛУПІЙЧУК Наталія Петрівна – округ № 1 
КСЕНИЧ Михайло Миколайович – округ № 2 
ХУДОБ’ЯК Тетяна Петрівна – округ № 3 
ТРОЯН Сергій Валерійович – округ № 4 
ГАЙДУК Надія Йосипівна – округ № 5 
ЗАДОРОВСЬКИЙ Анатолій Степанович – округ № 6 
ДАЦЮК Василь Семенович – округ № 7 

ПУЩІНСЬКА Надія Володимирівна – округ № 8 
ШВАНДЕР Андрій Богданович – округ № 9 
ЄДИНАК Галина Василівна – округ № 10 
СТУХЛЯК Андрій Володимирович – округ № 11 
ГРУДЗІНСЬКА Ольга Володимирівна – округ № 12 

Голова комісії                             О.ДОМБРОВСЬКА

Пастушівська сільська виборча комісія повідомляє

4 листопада. Тривалість дня – 9.36. Схід – 6.53. Захід – 16.29. Іменини святкує Аверкія
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Людина

Посудімо: п. Галина в цій службі вього лиш якийсь там 
рік, а вже на якім рахунку, коли директор Терцентру Роман 
Данильчак охоче виокремлює її ім`я серед посестер. У тім, 
що це невипадково, ми й мали змогу пересвідчитись воче-
видячки.

«Її мені Бог надніс»
Старий горіх на господі 68-літньої Ольги Дзидзан враз по-

скидав додолу листя. Згромадити те осіннє золото, а відтак 
винести на річковий берег геть поза городом, наразі й взялася 
доглядальниця старенької. «Онде, понесла цілу вереньку, бу-
дете виділи», – стрічає нас на подвір`ї власниця обійстя. І поки 
помічниця газдує там, віддалік, господиня охоче переповідає, 
що соцробітниця їй і город впорала, картоплю й овочі до підва-
лу знесла, і в хаті допомагає прибирати: помиє, попилососить. 
«Галя – то швидка жінка, як мотор!» – не приховує захоплення. 

Колись вони разом робили на цегольні тут, в Росохачі. Оль-
га Теодорівна – аж 22 зими й літа, день у день. Робота над-
звичайно тяжка, через те нині й ходити не годна. Чоловік її 
рік тому помер від третього інсульту, а дітей вони не мали, не 
наділив Господь. Тож жінка самотня, та ще й нездужає. «Біда, 
як один, як нікого нема», – виливає розпач слізьми. Отак і, 
як Галина прийде, плаче-ділиться, а все ж на душі легшає. 
Бо має пораду-розраду та й тішиться (знімок посередині). 
«Вона прийде – я плачу, – переповідає. – Каже: зараз тиск ся 
піднесе, аби я не плакала. А я хочу ся пожалувати! Її мені Бог 
надніс…».

Журба, розділена товариством
Ганна Басіста (знімок зліва) – то дитина війни, 1943 р. н. 

І від народження – інвалід, має ногу покручену, так само, як 
і хребет, що вже на життєвих гонах дістала. Живе самотою, 
хоч і має сестер. Ні, ними вона не забута, однак Павліна 
Бобер, приміром, молодша за старшу сестру на три роки, 
переважно в Тернополі у дітей тулиться. Тож п. Ганна – пе-
реважно під опікою доглядальниці, соціального робітника. 
Та й води до оселі принесе, і смакоту ще й яку приготує до 
столу. Щоранку, кажуть жінки, і щовечора приїздить до своєї 
підопічної на ровері, аби дізнатися, чого та наразі потребує. 
Жодна з сестер не знали-не чули, що за новим законодав-
ством дитині-інваліду з дитинства, в котрої хтось з родичів 
на війні загинув чи від ран помер, пенсію прибільшують. А 
доглядальниця, п. Галина Рембоха, дізналася й ту звістку в 
оселю Ганни Басістої принесла.

Не гостюють печаль та смуток в очах жінки-інваліда в при-
сутності її помічниці, о ні. А тут ще й Маркіза, кішка, що з Тер-
нополя її племінниці, доньки сестри Павліни, привезли (вони 
й добротний ремонт в хаті зробили, і плазмового телевізора 
старенькій на 70 літ вдарували) так довірливо до господині 
тулиться. Ось вона, діяльна милостиня...

Самотність без самоти
Свого підопічного з числа сильної статі, 60-річного Ігоря 

Уліцького, п. Галина позиціонує не інакше, як «наш Мічурін». Й 
одразу веде нас до його теплички, де тішать око багряні плоди 
томатів. А за нею – курник, де господар живність притримує. 

Цей чоловік – інвалід армії, 
самотній. Та, попри хвилі на-
падів хвороби, коли настає 
страшенна слабкість, як 
розповідає нам доглядаль-
ниця, він неперевершений 
оптиміст. І це притягує. Ще 
із лютого в нього й редиска 
кучерявиться в парнику, а 
потому – розсаду помідорів, 
огірків, капусти вирощує. 

Запитуємо в п. Ігоря, чим 
йому п. Галина допомагає. 
«Та всім, – чуємо, – по гос-
подарству у всьому сприяє, 
жодної роботи не цураєть-
ся» (знімок внизу). 

Наввипередки 
з чиїмось 
розпачем

– Чому обрала Галина 
Володимирівна Рембоха цю 
роботу? – мабуть, поціка-
витесь мимохіть. Вочевидь, 
передовсім маючи чутливу 
душу. Бо людина з інакшою 
душею просто не змогла б 
ось так не лічити години ро-
боти й обов`язки, а викла-

датися наповну там, де неодмінно потрібні її зусилля – рук і 
душі, серця, здатного відчувати чийсь розпач та сум`яття. І 
це недарма, адже й сама жила-була не в суцільному солоді. 
«Робила на цегольні, доки діти були малі, – пригадує. – А як 
попідростали, на цілих п`ять літ до Польщі подалася – на за-
робітки, бо обидвоє вчитися вступали, відтак вчилися. По-
тому вже вдома була, так чоловік підзаробити поїхав, одна 
газдувала. А як трапилася ця робота, то й пішла. Бо мусить 
хтось і це робити, помогти потребуючим...».

Вірний помічник жінки в її роботі – двоколісний друг-
велосипед. Він неодмінно виручає, бо живе вона, каже, да-
леченько, приміром, від вулиці Незалежності в центрі села, 
де ми й познайомились, – аж за два кілометри, на вулиці 
Миру геть під Угринем. Нині до чотирьох підопічних загос-
тить-погосподарить, завтра – знову до чотирьох. І так – по 
колу.

«Напишіть про цю жінку щонайкраще – вона того варта, 
аби про неї файно написали. Вона своє лишає, а біжить по-
ратись по людях», – принагідно просили нас ось ці, лише 
троє із 18-ти її підопічних, прочувши про мету візиту газе-
тярів до Росохача. Не берімось стверджувати, що так і ви-
йшло, – судити читачам. Тішить, що є поміж нас ті, хто тре-
петно й бережливо несе поміж люди чиюсь іскорку надії, а 
ще зігріває від неї, роздмуханої до палаючого горна, охоло-
лі від самотності серця...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Блаженні милостиві, бо помилувані будуть...»
Це лиш одна із заповідей блаженств, п`ята. Однак така прониклива своєю всеоб`ємною сутністю. Діла милосердя необхідні людині як хліб і вода: й для того, хто його 

творить, і хто приймає. Милосердя як таке загалом безкорисливе. А в долі соціального робітника Територіального центру УСЗН Галини Рембохи, що живе й трудиться 
в с. Росохач, це поняття – її професія. Й хоча жінка отримує за сув̀ язь своїх зусиль зарплатню, її потуги оцінюються значно вище за матеріальну винагороду. 

Насамперед – молитвами її підопічних, щиро вдячних своїй доброчинниці.

У неділю – День працівників соціальної сфери
 Шановні працівники управління Пенсійного фонду Укра-

їни, Територіального центру соціального обслуговування, 
управління соціального захисту населення РДА, Центру за-
йнятості, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді, відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків!

Від щирого серця вітаємо вас з професійним святом.    
Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Ви не 
байдужі до людських проблем, завжди відкриті для спіл-
кування з тими, хто потребує вашої допомоги. Піклуючись 
про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціаль-
них гарантій та допомог тим, хто потрапив у нелегкі життєві 
ситуації, ви робите вагомий внесок в розбудову демокра-
тичного, громадянського суспільства.

Пенсіонери, інваліди, малозабезпечені верстви насе-
лення, діти-сироти щодня потребують вашої уваги, під-
тримки, яким ви своєю турботою, а іноді й просто посміш-
кою та добрим словом даруєте такі необхідні кожній людині 
віру, впевненість та надію. Лише люди з великим серцем та 
щирою душею, ті, хто завжди готовий прийти на допомогу, 
обирають таку нелегку і в той же час надзвичайно потрібну 
й важливу роботу. Переконані, що вам вистачить снаги, ви-
тримки та професіоналізму для подолання всіх труднощів у 
справі поліпшення добробуту населення нашого краю, со-
ціального захисту тих, хто його потребує.

Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щи-
рість, любов до людей, за відданість обраній справі, за 
чуйність. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, 
гарного настрою, щастя та благополуччя.

Заступник голови 
районної ради
Л.ХРУСТАВКА                                                              

Голова 
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

5 листопада. Тривалість дня – 9.33. Схід – 6.55. Захід – 16.28. Іменини святкують Ігнат, Яків
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Наше Ювілей

Метою влаштованого бібліотечного уро-
ку було розширити знання учнів про бібліо-
теку, про історію книжки. А ще – виховувати 
у дітей дбайливе ставлення до книги, по-
чуття відповідальності за народне добро, 
повагу до людей праці, потребу система-
тично читати книжки.

Завідуюча міською бібліотекою № 2 Ма-
рія Марчишин розповіла про книжки, в яких 
так багато барвистих малюнків: «Розкриєте 
першу-ліпшу – опинитесь в далекій казковій 
країні. А в тій країні живуть добрі та кумедні 
велетні, веселі маленькі чоловічки чи про-
сто ваші однолітки. Без книжок життя наше 
стане нецікавим, наче день без сонця. Їх 
треба берегти – найперші друзі вони для 
вас».

Далі найголовніша хранителька книго-
збірні повідала малечі, як до нас прийшла 
книжка. У давнину не було книг в сучасно-
му вигляді, бо їх ще не вміли виготовляти. 
А діти розповідали про створення книжки, 
як виготовляли папір. Тоді Марія Марчи-

шин прочитала казку «Пригоди української 
книжки» і всі разом обговорили її. Біблі-
отекар Ірина Кушнір ознайомила дітей з 
книжковою виставкою «Я пізнаю світ». Учні 
Карина Чорнобай, Олександра Дамараць-
ка, Вероніка Польова, Каміла Логін, Вадим 
Кирилюк, Євген Токальський читали вірші 
про книжку, наводили прислів`я, приказки.

Завершився бібліотечний урок словами 
завідувачки книгозбірні: «Шануйте, бере-
жіть, любіть книжки. І тоді весь розум, люд-
ська доброта переходитимуть до вас через 
них. Читайте! Нехай не буде у вас жодно-
го дня, щоб ви не прочитали бодай однієї 
сторінки, адже книжки поведуть вас у диво-
вижний світ, познайомлять з прекрасними 
людьми».

Світлана ГРИГОРУК,
класний керівник 3-А класу ЗОШ № 2 

м. Чорткова

Середмістя Чорткова, по суті центральну 
площу пам`яті Героїв Євромайдану, нещо-
давно доповнив меморіальний знак Героям 
України, що постав на тлі фронтону ЗОШ № 
2. Поглянеш – обриси нашого Державного 

Герба-тризуба, а всередині зображення пта-
хи, стрімкуючої до землі-матінки. Так, вони, в 
тім числі й Герої АТО, вихідці з Чортківщини 
Р.Ільяшенко, Д.Громовий, Р.Коцюк, Р.Рущак, 
теж склали крила й лягли в землю, та зді-
йнялись духом, зовучи на герць за свободу 
України інших, хто йде за ними. Це й потвер-
див у слові воїн-«атовець», старший сержант 

запасу М.Канюс. Було тут немало квітів та 
гарячих, стікаючих свіч впереміж зі сльоза-
ми, поминальні наспіви та пристрасні слова. 
Вторилися в унісон патріотичні віршовані та 
пісенні рядки, дзвеніла мідь оркестру. В уро-

чинах взяли участь представники районної, 
міської влади, навчальних закладів, наш нар-
деп О.Барна, загалом всі ті, хто чув, знав про 
цю подію й не зміг не розділити її пафосу че-
рез виповненість власного серця.

Записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

20 жовтня ц. р. у РКБК ім. К.Рубчакової відбулися урочистості 
з нагоди відзначення 25-ї річниці створення осередку Народного Руху України 

в м. Чорткові на тему «Україна починається з тебе». 
Голова районної організації НРУ Тетяна Яблонь провела невеличкий екскурс 

з історії краю, який був підкріплений демонстрацією документального фільму 
про зняття пам’ятника Леніну в нашому місті. Присутні мали змогу переглянути 

невеличку концертну програму, яку підготували вихователі 
й вихованці ДНЗ № 1 «Золота рибка». 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Бандера – Провід наш

Його іменем – того, над ким здійснили вбив-
ство у Мюнхені падолистової пори 1959 року, 
кожен з нас, хто пишається званням українця, 
хрещений від самих уродин. Тож відтоді, як в 
Чорткові на найголовнішій «артерії» міста – 
вулиці його імені постало погруддя Степана 
Бандери, споглядаючого плин нашого швидко-
плинного, суєтного буття, простуємо сюди у дні 
торжеств та дні скорботи. Одним з-поміж пере-
лічених крайніми став і день посередині цього-
літнього жовтня, що 56 осеней тому розкраяв 
навпіл, поділив земну та вічну грань життєпи-
су великого Провідника української нації. Біля 

пам`ятника-погруддя всечеснішими отцями-
душпастирями Українських Церков відправ-
лено поминальну панахиду за вірним Сином 
України та всіма Героями, полеглими за її Не-
залежність. Майоріли під подувами осіннього 
вітру синьо-жовте та червоно-чорні знамена. 
Голосив слово заступник голови районної 
держадміністрації І.Віват, виводили врочис-
то-сумовиту мелодію навіть не голосами, а 
радше серцем хористи спільноти національ-
но-патріотичної пісні, творили вічну пам`ять 
уста сивочолих і зовсім юних – студентської 
молоді міста.

І птаха, падаюча ниць

«Україна починається 
з тебе»

Генерація

Наша книжечка дитяча – 
вірна подруга дітей

«Мій друже й супутнику, книго моя, завжди на дозвіллі де ти – там і я» – 
ось так позиціонували свою прив̀ язаність до книжки маленькі читачі.
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Білівським сільським голо-
вою у результаті голосуван-
ня, проведеного 25 жовтня 
2015 р. у ході чергових міс-
цевих виборів, обрано КО-
ТУЗУ Надію Іванівну, 1982 
р. н., освіта вища, член партії 
Всеукраїнське об`єднання 
«Батьківщина», секретар Бі-
лівської сільської ради, про-
живає у с. Біла.

Депутатами Білівської 
сільської ради за резуль-
татами голосування, про-
веденого 25 жовтня 2015 р. 
під час чергових  місцевих 

виборів, обрані:
ПОЛІЩУК Людмила Миколаївна, 1982 р. н., освіта 

вища, позапартійна, вчитель, Білівська ЗОШ, проживає 
у с. Біла – округ № 1;

ГЕВКО Петро Іванович, 1985 р. н., освіта вища, поза-
партійний, приватний підприємець, проживає у с. Біла 
– округ № 2; 

СВИРИДА Петро Павлович, 1976 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійний, приватний підприємець, 
проживає у с. Біла – округ № 3; 

БЕНДЕРА Іван Тарасович, 1958 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійний, пенсіонер, проживає у с. 
Біла – округ № 4; 

БОЖАГОРА Богдан Петрович, 1989 р. н., освіта не-
повна вища, позапартійний, тимчасово не працює, про-
живає у с. Біла – округ № 5; 

ЛОТОЦЬКИЙ Ігор Євстахович, 1961 р. н., освіта се-
редня, позапартійний, охоронець МУВГ, проживає у с. 
Біла – округ № 6; 

НАГІРНА Оксана Орестівна, 1981 р. н., освіта вища, 
позапартійна, вчитель, Білівська ЗОШ, проживає у с. 
Біла – округ № 7; 

РОМАНІВ Наталія Степанівна, 1984 р. н., освіта 
вища, член партії «Сила людей», діловод, Білівська 
сільська рада, проживає у с. Біла – округ № 8; 

МАНДЗІЙ Богдан Мирославович, 1984 р. н., освіта 
вища, позапартійний, тимчасово не працює, проживає у 
с. Біла – округ № 9; 

ДЕМКОВИЧ Володимир Андрійович, 1985 р. н., 
освіта вища, позапартійний, військовослужбовець, про-
живає у с. Біла – округ № 10; 

БОДНАР Роман Михайлович, 1979 р. н., освіта вища, 
позапартійний, робітник, Чортківський сирзавод, прожи-
ває у с. Біла – округ № 11; 

ГРЕСЬКІВ Наталія Петрівна, 1982 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійна, тимчасово не працює, 
проживає у с. Біла – округ № 12; 

СТАВНИЧА Галина Петрівна, 1962 р. н., освіта вища, 
позапартійна, пенсіонер, проживає у с. Біла – округ № 13; 

НІСЕВИЧ Олеся Стефанівна, 1981 р. н., освіта вища, 
позапартійна, оператор, «Укрпошта», проживає у с. Біла 
– округ № 14. 

Голова комісії                           В.МЕЛЬНИЧУК 

Сосулівським сільським 
головою у результаті голо-
сування, проведеного 25 
жовтня 2015 р. у ході чер-
гових місцевих виборів, 
обрано ПАВЛЮКА Василя 
Петровича, 1988 р. н., осві-
та вища, проживає в с. Со-
сулівка. 

Депутатами Сосулівської 
сільської ради за результа-
тами голосування, прове-
деного 25 жовтня 2015 р. у 
ході чергових місцевих ви-
борів, обрані:

ВИННИЧУК Марія Іванів-
на, 1991 р. н., освіта серед-

ня спеціальна, позапартійна, тимчасово не працює, про-

живає у с. Сосулівка – округ № 1;
ВИННИЧУК Василь Степанович, 1984 р. н., освіта се-

редня спеціальна, позапартійний, водій, проживає у с. Со-
сулівка – округ № 2;

ОПАРІНА Ганна Володимирівна, 1953 р. н., освіта 
вища,  позапартійна, заступник директора Сосулівської 
ЗОШ І – ІІ ступенів, проживає у с. Сосулівка – округ № 3;

ЦИМКАЛО Надія Володимирівна, 1977 р. н., освіта се-
редня, позапартійна, тимчасово не працює, проживає у с. 
Сосулівка – округ № 4;

ЮРКІВ Вадим Іванович, 1997 р. н., студент Борщів-
ського аграрно-технічного коледжу, позапартійний, про-
живає у с. Сосулівка – округ № 5;

ЮРКІВ Уляна Андріївна, 1990 р. н., освіта вища, поза-
партійна, тимчасово не працює, проживає у с. Сосулівка 
– округ № 6;

ГНИДИШИН Галина Павлівна, 1988 р. н., освіта вища, 
позапартійна, головний бухгалтер Сосулівської сільської 
ради, проживає у с. Сосулівка – округ № 7;

НАКОНЕЧНА Світлана Степанівна, 1977 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійна, тимчасово не працює, 
проживає у с. Сосулівка – округ № 8;

ДУТКА Петро Зеновійович, 1974 р. н., освіта середня, 
позапартійний, тимчасово не працює, проживає у с. Со-
сулівка – округ № 9;

ПУЛЯК Ольга Михайлівна, 1987 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, тимчасово не працює, прожи-
ває у с. Сосулівка – округ № 10;

ПЕЛЬВЕЦЬКИЙ Іван Павлович, 1996 р. н., освіта се-
редня спеціальна, позапартійний, проживає у с. Сосулів-
ка – округ № 11;

ПЕЛЬВЕЦЬКА Марія Юліанівна, 1977 р. н., освіта се-
редня, позапартійна, секретар Сосулівської сільської 
ради, проживає у с. Сосулівка – округ № 12.

Голова комісії                                     О.СОЛТИС

Нагірянським селищним го-
ловою у результаті голосуван-
ня, проведеного 25 жовтня 2015 
р. в ході чергових місцевих ви-
борів, обрано ГОЛОВАЦЬКОГО 
Петра Федоровича, 1957 р. н., 
освіта вища, позапартійний, На-
гірянський селищний голова, 
Нагірянська сільська рада, про-
живає у селищі Нагірянка, само-
висування.

Депутатами Нагірянської 
сільської ради у результаті го-
лосування, проведеного 25 
жовтня 2015 р. в ході чергових 
місцевих виборів, обрані

ПИНЯК Богдан Миколайович, 1981 р. н., освіта вища, поза-
партійний, вчитель, Нагірянська ЗОШ І – ІІ ступенів, проживає 
у селищі Нагірянка, самовисування. (Округ № 1). 

РУЖИЦЬКИЙ Євген Михайлович, 1953 р. н., освіта середня 
спеціальна, член Організації Українських Націоналістів, пен-
сіонер, проживає у селищі Нагірянка, самовисування. (Округ 
№ 2).

ФРИЧ Володимир Іванович, 1956 р. н., освіта професій-

но- технічна, позапартійний, електромонтер, Тернопільська 
дистанція сигналізації і зв`язку, проживає у селищі Нагірянка, 
самовисування. (Округ № 3). 

СТАРОВОЙТОВА Тетяна Ярославівна, 1972 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійна, помічник сімейного лікаря,  
Нагірянська ЛАЗПСМ, проживає у селищі Нагірянка, самови-
сування. (Округ № 4).

КОСТЕЛЬНА Любов Іванівна, 1960 р. н., освіта вища, член 
політичної партії ВО «Батьківщина», головний сімейний лікар,  
Нагірянська ЛАЗПСМ, проживає у селищі Нагірянка, самови-
сування. (Округ № 5).

МАТВІЇВ Леся Костянтинівна,  1976 р. н., освіта вища ба-
зова, позапартійна, секретар, Нагірянська сільська рада, про-
живає у селищі Нагірянка. (Округ № 6). 

ПОБУРИННИЙ Юрій Михайлович, 1989 р. н., освіта вища, 
позапартійний, тимчасово не працює, проживає у селищі На-
гірянка, від Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». 
(Округ № 7) 

ЛОПУШНЯК Володимир Васильович, 1985 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартійний, електромонтер, Марилів-
ський МПД ДП «Укрспирт» проживає у селищі Нагірянка, само-
висування. (Округ № 8).

ЛОПУШНЯК Юлія Михайлівна, 1988 р. н., освіта вища ба-
зова, позапартійна, вихователь, ДНЗ «Малятко № 2», прожи-
ває у селищі Нагірянка, самовисування. (Округ № 9). 

МЕДИНСЬКА Володимира Ігорівна, 1969 р. н., освіта 

вища, позапартійна, начальник, Чортківське ОК МБТІ, прожи-
ває у селищі Нагірянка, самовисування. (Округ № 10).

ПІВЦЬО Тетяна Володимирівна, 1988 р. н., освіта вища ба-
зова, позапартійна, технічний працівник, Нагірянська сільська 
рада, проживає у селищі Нагірянка, самовисування. (Округ № 
11). 

ДМИТРУК Людмила Михайлівна, 1978 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, помічник сімейного лікаря, Нагірян-
ська ЛАЗПСМ, проживає у селищі Нагірянка, самовисування. 
(Округ № 12).

ВИСЛОЦЬКА Галина Михайлівна, 1968 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, позапартійна, помічник сімейного лікаря,  На-
гірянська ЛАЗПСМ, проживає у селищі Нагірянка, від партії 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність». (Округ № 13).

ТЕСЛЮК Ольга Яківна, 1985 р. н., освіта вища, позапар-
тійна, головний економіст, Нагірянська філія ПрАТ «Райз-
Максимко», проживає у селищі Нагірянка, самовисування. 
(Округ № 14).

Голова комісії                                              Н.КОЗАК

Нагірянська сільська виборча комісія повідомляє

Білівська сільська виборча комісія повідомляє

Сосулівська сільська виборча комісія повідомляє

Свидівським сільським головою у результаті голосування, 
проведеного 25 жовтня 2015 р. в ході чергових місцевих вибо-
рів, обрано СОРОКУ Богдана Юхимовича, 1959 р. н., освіта 
середня спеціальна, проживає у с. Свидова, обіймав посаду 
Свидівського сільського голови. 

Депутатами Свидівської сільської ради у результаті голосу-
вання, проведеного 25 жовтня 2015 р. в ході чергових місцевих 
виборів, обрані:

Одномандатний виборчий округ № 1
ДЖЕГУС Роман Ананійович, 1971 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 2
КІЩУК Марія Володимирівна, 1980 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 3

ПАХОЛОК Михайло Вікторович, 1964 р. н., самовисування. 
Одномандатний виборчий округ № 4
КУЧЕРЯВИЙ Андрій Павлович, 1974 р. н., від Радикальної 

партії Олега Ляшка.
Одномандатний виборчий округ № 5
БИЧКО Тетяна Іванівна, 1974 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 6
ЗОЛОТОЦЬКИЙ Ярослав Михайлович, 1974 р. н., самови-

сування.
Одномандатний виборчий округ № 7
ВАСИЛЬЄВА Любов Юріївна, 1985 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 8
ДОВГИЙ Дмитро Михайлович, 1982 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 9

ПЯСЕЦЬКИЙ Михайло Олегович, 1994 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 10
ГУРАЛЬ Арсен Іванович, 1987 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 11
ЛУНИК Валентин Васильович, 1972 р. н., від політичної 

партії «Громадський рух «Народний контроль».
Одномандатний виборчий округ № 12
СЕМЧУК Ігор Сергійович,  1986 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 13
БРИК Надія Михайлівна, 1972 р. н., самовисування.
Одномандатний виборчий округ № 14
СЕМЧУК Денис Степанович, 1992 р. н., самовисування.

Голова комісії                                     М.КАСЮК

Свидівська сільська виборча комісія повідомляє
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Рано вранці. На вулиці дощить. У тернопільському офісі 
Компанії в натовпі представників столичних та регіональ-
них «акул пера» складно відрізнити нашого героя – здава-
лося б, така посада передбачає костюм, краватку, начище-
ні до блиску туфлі. У наших думках – теплий чай та інтерв’ю 
у затишному кабінеті.

Не так сталося, як гадалося. Нас зустрів стильно і прак-
тично одягнений керівник, скомандувавши «по конях», і ми 
вирушили дивитися, яка ж вона, «МРІЯ», насправді.

По дорозі цікавлюся у Віктора, чи завжди він так стильно 
одягається, чи це в честь приїзду журналістів?

Віктор Кухарчук: Працюючи в «ТРАЙГОН» (Віктор Ку-
харчук до приходу в «МРІЮ» протягом останніх п’яти ро-
ків був директором з виробництва «Трайгон Фармінг Хар-
ків» – Авт.), мене дивувало, що одні виїжджають в поле 
в білому, інші – в шльопанцях і шортах. Це, насамперед, 
неповага до поля та своєї роботи, оскільки такий одяг не 
дозволяє нормально виконати ї ї, адже потрібно думати, 
як би не забруднитися.

Одяг повинен бути практичним, все має бути під рукою, 
адже ти вирішуєш долю врожаю, і дивитися на це з висо-
ти пташиного польоту, по філософськи – неправильно.

Якщо віддаєшся справі, пораєшся в землі, то ввечері 
все потрібно відправляти в прання. Вранці – новий комп-
лект. Джинсів, наприклад, при такому ритмі мені виста-
чало на три місяці, тому я підбирав відповідний робочий 
одяг в Європі, але мені не підходили лекала.

Але, судячи з усього, з лекалами питання вирішили?
Віктор Кухарчук: Так. У цьому питанні мені допоміг 

друг. Ми переробляли вподобані моделі «під свої» і тепер, 
можна сказати, самі моделюємо зручний і функціональний 
одяг. Одного такого комплекту мені вистачає на 2 роки. 
Практично, функціонально і не шкода (посміхається).

Спілкуючись про роботу, у Вас «горять очі», що для 
Вас робота в цілому?

Віктор Кухарчук: Це і є життя. Я від роботи кайфую 
(посміхається).

В котрій зазвичай Ви розпочинаєте свій робочий 
день?

Віктор Кухарчук: Я дуже рано встаю і дуже рано лягаю, 
як правило, 4:30 – 22:00. Великі масштаби передбачають 
багато контролю в цифрах. У будні дні працюю з доку-
ментами, багато дзвінків роблю, в суботу та неділю з са-
мого ранку виїжджаю в поля, броджу, дивлюся, де можуть 
бути проблеми. Вивчивши поле, можна зробити висновки, 
як працює команда в цілому.

Коли ж Ви відпочиваєте?
Віктор Кухарчук: На полі. Це найкращий відпочинок. 

Якщо сприяє погода, можна і поснідати. Візьмеш з собою 
шматок сала, помідорів, хліб і спостерігаєш схід сонця.

Для особистого залишається час?
Віктор Кухарчук: Зараз немає. Зараз потрібно «розру-

лити» ситуацію, а далі і час з’явиться (посміхається).
«Розрулювати» ситуацію почали з технологіями 

No-Till і Mini-Till?
Віктор Кухарчук: Дані технології впроваджуються для 

того, щоб зменшити витрати. Це шлях до економії і ста-
білізації витрат врожаю.

Наступний крок – точне землеробство?
Віктор Кухарчук: Ми до нього йдемо. На це потрібно мі-

німум три роки, адже від попередніх власників не залиши-
лося бази даних, як оброблялися поля до нас, немає карт 
полів. Ми над цим працюємо. Багато даних доводиться 
відновлювати.

А що з цукровим бізнесом? Йому даєте зелене світ-
ло?

Віктор Кухарчук: Це риторичне запитання. «МРІЯ» не 
контролює жоден з цукрових заводів. Поки ми не бачимо 
можливості для партнерства.

А от від картоплі відмовлятися в компанії не ма-
ють наміру?

Віктор Кухарчук: Ми хочемо відійти від бренду «МРІЯ»-
картопля-«МРІЯ», створивши бренд «МРІЯ»-картопля-
бізнес. Це непросто, але ми маємо намір на ньому заро-
бляти. Тут важливе питання – зрошення, яке просто 
необхідне. Це проект довгостроковий, дорогий, але ми 
маємо намір цей напрямок розвивати.

Виходячи з нашої розмови, можна зробити висно-
вок, що у Вас багато планів на перспективу. А може-
те згадати, як пройшла Ваша перша посівна в «МРІЇ» 
– весняна?

Віктор Кухарчук: Вона пройшла на особистих знайом-
ствах. Багато відгукнулося і повірило нам.

Секрет успіху в довірі?

Віктор Кухарчук: У нас співпраця вийшла на новий якіс-
ний рівень: коли слово важить більше, ніж папір. Сьогодні 
багато хто просить нас про співпрацю. У мене є мрія: всі, 
хто працюють в «МРІЇ», будуть цим пишатися, оскільки 
компанія буде кращою на ринку.

Як формуєте команду?
Віктор Кухарчук: Кожен проходить навчання, прослухо-

вує лекції з різних напрямків і дисциплін – наприкінці дня 
всі пишуть тести. Хто впорається – йде далі. Хто ні – 
або вдосконалюється, або нам далі не по дорозі.

Зі слабаками дуже складно працювати, тому що ти сам 
розслабляєшся, адже на їх фоні ти й так виглядаєш до-
бре. У такому випадку немає драйву, немає стимулу вдо-
сконалюватися.

Ви демократ чи автократ?
Віктор Кухарчук: На момент обговорення – демократ, 

але якщо щось затверджено, то тут вже тільки авто-
кратія. Є правило: якщо втрьох домовилися, то двоє ні-
коли не можуть скасувати цю домовленість.

Якими ще правилами Ви керуєтесь у житті і в бізне-
сі? Назвіть, будь ласка, п’ять головних.

 Віктор Кухарчук:
• Якщо ти будеш витрачати час на поганих людей, то 

часу на хороших залишиться дуже мало.
• Ми самі собі створюємо труднощі для того, щоб їх 

героїчно вирішувати.
• У бізнесі не буває колишніх заслуг – щодня треба ду-

мати, як зробити завтра щось краще.
• Якщо ти хочеш жити так, як ніколи раніше не жив, 

тобі потрібно буде робити те, що ти раніше не робив.
• Краще за правду нічого не буває.
Відповідальність за результат – це страшно?
Віктор Кухарчук: Так, адже одна помилка може кошту-

вати десятки мільйонів доларів. Якщо тебе поставили 
приймати рішення, ти повинен приймати правильні рі-
шення.

А як приймати правильні рішення, допоможе інту-
їція?

Віктор Кухарчук: Інтуїція – дорого обходиться в тако-
му випадку. Тут потрібен і досвід друзів, й інших компаній, 
і вузькопрофільних фахівців. Повний аналіз, що робили 
інші у відповідній ситуації.

У нас є також дослідні поля, які мають закритий тип. 
Ми самі визначаємо, що вносимо, коли та в якій кількості, 
таким чином, підшукуючи потрібні нам мікси. Технологія 
– наша персональна відповідальність.

Ви розповідаєте про аграрну справу з любов’ю. Як 
Ви прийшли в АПК?

Віктор Кухарчук: Випадково. Я вчився в магістратурі 
Вінницького аграрного університету, мріяв стати фер-
мером. Одного дня лише я з семи студентів нашого курсу 
був в інституті, мене викликали до начальника навчаль-
ної частини та поставили перед фактом, що я вирушаю 
працювати в навчально-практичний центр у Вінницькій 
області. Далі було господарство на 4 тис. га, де я рік на-
вчався.

У нас взагалі зламана система освіти – я не отримав 
тієї практики, яка дозволяла б після інституту стати 
фахівцем, адже вчать теоретики, які не мають взагалі 
розуміння, що таке бізнес.

Далі – я втік від свого роботодавця в Америку.
Чим Ви там займалися?
Віктор Кухарчук: Здав на права (CDL), працював і вчив-

ся. Там я зрозумів, у чому сенс життя, – одну й ту ж ро-
боту роблять одні й ті ж люди, тільки ї ї треба робити 
краще за інших. Я працював один на 5 машинах. Вдень 
один перевозив більше 1 тис. тонн зерна. Ми йдемо до 
глобалізації та до того, що кожна хвилина на рахунку.

Подібний досвід будете впроваджувати в «МРІЇ»?
Віктор Кухарчук: Я не хочу, щоб голова відірвалася від 

ніг. Все має впроваджуватися поступово, адже бізнес 
зав’язаний на людях. Якщо люди чогось не розуміють або 
не приймають, потрібен час, щоб їх переконав резуль-
тат. І тільки тоді рухатися далі.

Кожній людині час від часу також потрібне «переза-
вантаження». Як Ви себе «перезавантажуєте»?

Віктор Кухарчук: Я їжджу на мотоциклі. У мене є Енду-
ро Honda – маленький, але дуже потужний, та надпотуж-
ний Tourer (200 к. с.). Дві години їзди в місяць на ньому, і 
ти повністю відключаєшся, не думаєш ні про що, оскільки 
сконцентрований виключно на дорозі. Після цього почи-
наєш дивитися по-іншому на життя, воно стає кращим 
навіть з усіма проблемами. Я ризиковий.

Також я проходив курси з гончарної справи, хоча вже рік 
не сидів за гончарним кругом. Це заняття дуже розсла-
бляє. Його можна порівняти з мотоциклом, тільки менше 
адреналіну.

Є ще колекція вишиванок. Їх кілька десятків і кожна під 
настрій.

Спасибі Вам за цікаву бесіду і приділений час, опти-
містичного настрою і удачі.

________________________________________

Алла СТРИЖЕУС, AgroPortal.ua

Віктор КУХАРЧУК: 
«Голова не повинна відірватися від ніг»

Гроші, технології, управлінські системи – вторинні в бізнесі, головне – люди. 
Погодьтеся, правильні люди знайдуть гроші, куплять або створять технології, впровадять потрібні системи контролю та управління.

AgroPortal.ua вирушив у прес-тур з «МРІЯ Агрохолдинг», щоб познайомитися і поспілкуватися з одним з тих, кому кредитори Агрохолдингу в лютому довірили 
перезапустити «МРІЮ» – операційним директором Віктором КУХАРЧУКОМ. 

А наша газета передруковує цікаву бесіду.

Погляд зблизька



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.30, 23.25 На слуху 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ 
15.00 Вiкно в Америку 
15.50 Т/с «Бiлявка» 
17.40 Перша шпальта 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 НАЦIОНАЛЬНI 
ДЕБАТИ 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.40, 22.45 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30, 10.45 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20 М/ф «Сiмейка Крудз» (1) 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Кохання у 
великому мiстi - 3» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 
00.00 Х/ф «День Подяки» (1) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.40, 08.10, 08.40 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Зозуля» 
13.50, 14.20 «Судовi справи» 
15.05, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00, 04.00 Т/с «Дурна 
кров» (2) 
23.05 Т/с «Аннушка» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Дива цивiлiзацiї» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Випробуй на собi» 
15.30 «Як це було» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Д/ф «Свiтло хреста 
Митрополита Андрея 
Шептицького» 
18.15 «Iз нашої вiдеотеки» 
18.30 Д/ф «Моя адреса: 
Соловки» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.50 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40, 12.40 Програма 
«Євромакс» 
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 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.25 Ера будiвництва 
07.30, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 ДебатиPRO 
11.25 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
14.55 Як це? 
15.40 Музичне турне. 
Спiває Оксана Пекун 
16.40 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 НАЦIОНАЛЬНI 
ДЕБАТИ 
21.30 Новини. Спорт 
21.40, 22.30 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь. 22 
серiя (укр.)» 
08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.45 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у 
великому мiстi - 3» 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Мiняю жiнку - 10» 
00.00 Х/ф «Чоловiк 
нарозхват» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 23.00 Т/с «Аннушка» 
11.30, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
01.05 Х/ф «День працi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 Муз. фiльм 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «На долинi туман» 
18.30 Д/ф «Моя адреса: 
Соловки» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Чернiвцi. На полотнi 
життя» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Дiловий ритм» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Програма «Вiкно в 
Європу. Сильнi разом» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 

«Щоденник для батькiв» 
13.00 Фiльм-спогад 
«Життя на чистовик» 
14.00 Х/ф «Диявольський 
вiтер» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Давай зробимо 
це швиденько» (2) 

ICTV
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
10.00 Громадянська оборона 
11.00, 17.40 Т/с 
«Далекобiйники» 
12.00, 13.20 Х/ф «S.W.A.T. 
Перехресний вогонь» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Т/с «Код Костянтина» 
15.20, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Нюхач-2» 
23.25 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес» 

СТБ
05.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.55, 16.00 «Все буде добре!» 
07.50 «Все буде смачно!» 
08.45, 18.30 «За живе!» 
10.00 «Зiркове життя. 
Казка пiсля слави» 
10.55 «Зiркове життя. Мiй 
коханий-ангел» 
11.50 «Битва екстрасенсiв» 
13.10 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!» 
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5» 
00.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.20 Абзац! 
19.00 Хто зверху? - 4 
21.00 Х/ф «Крiзь обрiй» 
23.00 Аферисти в мережах 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Х/ф «Наречена 
мого нареченого» (2) 
16.00 Прем’єра! Глядач як 
свiдок 
18.00 Т/с Прем’єра! «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. «Челсi» - 
«Динамо» 
23.50 Подiї дня 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.25 Д/п «Таємницi 
затонулих кораблiв» 
09.55 Д/п «Служби 
спецiального 
призначення» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «У пекло i 
назад. Спецпiдроздiл 
рейнджерiв» 
12.10 Х/ф «В iм’я короля-2» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорпiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Цiлком таємно» 
21.15 Х/ф «В iм’я 
короля-3» 
00.20 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 
02.10 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.25 Тепло. Ua 
07.40, 23.25 На слуху 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 19.30 НАЦIОНАЛЬНI 
ДЕБАТИ 
10.45 Вiйна i мир 
11.45 Вiкно в Америку 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
14.55 Школа Мерi Поппiнс 
15.10 Хто в домi хазяїн? 
15.55 Надвечiр’я. Долi 
16.50 Свiтло 
17.30 Книга ua 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.40, 22.30 З перших вуст 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30, 10.45 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у 
великому мiстi - 3» 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу» 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 22.50 Т/с «Аннушка» 
11.30, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Х/ф «Фото на 
документи» 
00.55 Х/ф «Амiстад» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «М-хвиля» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Запрошує Оксана» 
14.05 Муз. програма 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Екстремальне 
побачення» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 

13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф 
«Гетьманськi клейноди» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.00 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Замiна» (2) 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Труба мiстера 
Сосиски 
11.05 Дивитись усiм! 
12.05, 13.20 Х/ф 
«Вiдкрийте, полiцiя!» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.20 Х/ф «Таксi-3» 
16.55 Х/ф «Таксi-4» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.20 Х/ф «S.W.A.T. 
Перехресний вогонь» 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.10 «Все буде смачно!» 
09.05, 18.30 «За живе!» 
10.15 «Зiркове життя. 
Кохання з другого 
погляду» 
11.10 «Битва екстрасенсiв 15» 
13.20 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.00 Х/ф «Хеллбой: Герой 
з пекла» 
13.15 Х/ф «Хоббiт: Битва 
п’яти воїнств» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 02.50 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.10 Страстi за ревiзором 
00.20 Х/ф «Наречена-
втiкачка» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Андрiйко» (2) 
18.00 Т/с Прем’єра! «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.00 Х/ф «Наречена мого 
нареченого» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Петля часу» (2) 

2+2
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35 «Облом.UA» 
09.00 «Помста природи» 
10.45 Х/ф «Шторм 500 
миль за годину» 
12.25 Х/ф «Кон-Тiкi» 
14.35 «Вайпаут» 
15.30 «Легенди 
кiкбоксiнгу» 
16.25 «Top Gear» 
17.30, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Скорпiон» 
21.10 Х/ф «В iм’я короля» 
00.20 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 
02.10 Х/ф «Чорна Рада» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.25, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.20 НАЦIОНАЛЬНI 
ДЕБАТИ 
10.45 Подорожнi 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
14.55 М/с «Друзi-янголи» 
15.10 Хочу бути 
15.50 Фольк-music 
16.55 Богатирськi iгри 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.40, 22.40 З перших вуст 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30, 10.45 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у 
великому мiстi - 3» 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Свiт навиворiт 6» 
00.00 Квiн Латiфа в комедiї 
«Таксi» (1) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 23.00 Т/с «Аннушка» 
11.30, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
01.05 Х/ф «Залiзна хватка» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Серединки-
найкраще село у свiтi» 
14.00 Муз. програма 
14.20 «Живе багатство 
України» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.50 Д/ф «Стародавнi 
культури» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Зона ризику» 
18.00 «Замки Тернопiлля» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «1200» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Гiпноз» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 20.20 Громадянська 
оборона 
11.15, 17.40 Т/с 
«Далекобiйники» 
12.15, 13.20 Х/ф «Форест 
Гамп» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Нюхач-2» 
23.30 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес» 

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10, 18.30 «За живе!» 
10.20 «Зiркове життя. Зiрки 
з сиротинця» 
11.10 «Зiркове життя. Мiй 
батько-ангел» 
12.10 «Битва екстрасенсiв» 
13.45 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!» 
20.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей 
23.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 00.50 Абзац! 
19.00 Половинки 
20.30 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» 
23.00 Супермодель по-
українськи 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.15 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 04.00 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30 Х/ф «Клуши» (2) 
16.00 Прем’єра! Глядач як 
свiдок 
18.00 Т/с Прем’єра! «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. «Шахтар» 
- «Мальме» 
23.50 Подiї дня 

2+2
07.35, 17.10 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Таємницi 
затонулих кораблiв» 
09.55 Д/п «Служби 
спецiального 
призначення» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Секрети таємних 
товариств» 
12.10 Х/ф «В iм’я 
короля» 
14.25 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.15, 20.20 Т/с «Скорпiон» 
17.55 «Вiдеобiмба» 
21.15 Х/ф «В iм’я короля-2» 
00.20 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 
02.10 Х/ф 
«Пострiл у трунi»
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.20 НАЦIОНАЛЬНI 
ДЕБАТИ 
10.45 Д/ф «Поцiлунок 
Путiна» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.40 Т/с «Естонська РСР» 
15.10 Школа Мерi Поппiнс 
16.45 Вiра. Надiя. Любов 
17.45 Чоловiчий клуб 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30, 10.45 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20 Т/с «Кохання у 
великому мiстi - 3» 
13.20 «Ворожка» 
14.00 «Слiпа» 
14.40 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.40 «Клiнiка» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.30 «Свiтське життя» 
23.30 Х/ф «В пошуках 
Ерiка» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Аннушка» 
11.30, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Виклик» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
14.45 Д/ф «Христова 
фiалка» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Смакота» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.45 «7 природних чудес 
України» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Разом» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 

19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Переполох в 
гуртожитку-2» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Громадянська 
оборона 
11.10, 17.40 Т/с 
«Далекобiйники» 
12.10, 13.20 Х/ф «Нема 
куди тiкати» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45 Т/с «Код Костянтина» 
16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.45 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.20 Т/с «Нюхач-2» 
22.35 Що по телеку? 
23.30 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес» 

СТБ
06.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.00 Х/ф «Тривожна 
недiля» (1) 
08.35 «Зiркове життя. Мiй 
син особливий» 
09.25 «Зiркове життя. 
Кохання, перевiрене 
вiдстанню» 
10.20 Х/ф «Зрада» 
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.15 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
16.10, 19.00 Супермодель 
по-українськи 
18.00, 03.00 Абзац! 
20.40 Половинки 
22.10 Суперiнтуїцiя 
23.55 Стенд-Ап шоу 
00.50 Х/ф «Наречена-
втiкачка» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15 Х/ф «Там, де є щастя 
для мене» (1) 
15.30 Х/ф «Там, де є щастя 
для мене» (2) 
16.00 Прем’єра! Глядач як свiдок 
18.00 Т/с Прем’єра! «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.00 Х/ф «Чого хочуть 
чоловiки» (2) 
23.00 Подiї дня 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.25 Д/п «Таємницi 
затонулих кораблiв» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Вижити у катастрофi» 
12.10 Х/ф «Випробування 
вогнем» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Повстання 
андроїдiв» 
21.00 Х/ф «Iнферно» 
22.50 Х/ф «Мамонт» 
00.40 Х/ф «Такер: Людина 
i мрiя» 
02.35 Х/ф «Дорога на Сiч» 

УТ-1
07.00 Пiдсумки 
07.25 На слуху 
08.40 Вперед на Олiмп! 
09.40 Хочу бути 
10.00 Д/ф «Вiзит до Кореї» 
10.35, 21.30 Полiцiя 
11.15 Книга ua 
12.10 Свiтло 
12.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. «Черкаськi Мавпи» - 
«БIПА» 
14.55 Богатирськi iгри 
16.05 Чоловiчий клуб 
16.40 Iван Карабиць. 
«Мадонна Україна» 
17.55 Баскетбол. 
Чемпiонат України. «Хiмiк» 
- «Волиньбаскет» 
19.40 Д/ф «Капелани» 
21.00 Новини 
22.15 «ГОГОЛЬ FEST» 15 
22.40 Мегалот 
23.00 День Янгола 

1+1
08.35 «Грошi» 
09.50 «Свiтське життя» 
10.50, 19.30 ТСН
11.50 «Маленькi гiганти» 
14.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал 2015» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 «Що? Де? Коли? 2015» 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.45 «Мультфiльм» 
07.10 «Жди меня. Украина» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Приходьте завтра» 
11.30 Програма 
«Подорожi в часi» 
12.00 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
13.00 Т/с «Серафима 
Прекрасна» 
18.05, 20.30 Т/с «Птаха
у клiтцi» (2) 
22.20 Х/ф «Фото 
на документи» 
00.20 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчат» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Смакота» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
14.40 «Слiд» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Учнiвський 
щоденник» 
17.30 Д/ф «Збирач слави 
козацької» 
18.15 «Гра долi» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик 
таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Iталiйська 
казка» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Вiкно 
в Європу. Сильнi разом 
11.30 Змiни свiй 
свiт 
12.25 Х/ф «Джiа» 
14.30 Програма 

«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Шестеро мандрують 
свiтом» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.10 I.Федишин «Музична 
феєрiя» 
22.15 Х/ф «Чорна таверна» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.55 Секретний фронт 
09.55 Антизомбi 
10.55 Дiстало! 
11.55, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.10 Iнсайдер 
14.10 Т/с «Нюхач-2» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Васабi» 
22.00 Х/ф «Малавiта» (2) 
00.05 Х/ф «Азартнi iгри» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майдан» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Хата на тата» 
11.55, 22.55 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
15.05 «Зваженi та щасливi - 5» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
23.50 «Х-Фактор - 6 
Пiдсумки голосування» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.45 Ревiзор 
12.00 Страстi за ревiзором 
14.00 Хто зверху? - 4 
16.00 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
18.00 Х/ф «Трансформери: 
Помста занепалих» 
21.00 Х/ф «Трансформери: 
Темна сторона мiсяця» (2) 
00.00 Х/ф «Спуск 2» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 02.00, 
04.20 Подiї 
07.10 Х/ф «Там, де є щастя 
для мене» (2) 
09.00, 01.00 Вiдверто з 
Машею Єфросiнiною 
10.00, 00.00 Зiрковий 
шлях. Субота 
11.00 Х/ф «Чого хочуть 
чоловiки» (2) 
13.00, 15.20 Т/с «Зведена 
сестра» (1) 
17.10, 19.40 Т/с «Заради 
тебе» (1) 
21.50 Х/ф «Вiддаленi 
наслiдки» (1) 
02.50 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину маямi» (2) 
05.00 Реальна 
мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.10, 16.00 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
13.50 Футбол. 14 Тур ЧУ. 
«Чорноморець» - «Олiмпiк» 
16.50 Футбол. 14 Тур ЧУ. 
«Карпати» - «Металiст» 
19.00 Х/ф 
«Iнферно» 
20.50 Х/ф «Професiонал» 
23.00 Х/ф «Хижак» 
01.05 Х/ф 
«Мамонт» 
02.40 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1
08.40 Тепло.Ua 
09.45 Хто в домi хазяїн? 
10.05 Як це? 
11.10 Твiй дiм 
11.55 Х/ф «Страсний 
тиждень» 
14.00 Фольк-music 
15.30 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
16.45 Т/с «Вiкендовi 
iсторiї» 
17.50 Театральнi сезони 
18.25 Т/с «Бiлявка» 
19.20 Д/ф «Голiвуд над 
Днiпром» 
21.00 Новини 
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
А.Яценюк про реформи 
21.40 Перша шпальта 
22.15 «ГОГОЛЬ FEST» 15 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 Мультфiльм 
09.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.20 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.50 «Мiняю жiнку - 10» 
15.05 «Чотири весiлля 4» 
16.30 «Розсмiши комiка» 
17.30 Х/ф «Особливостi 
нацiонального полювання» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Маленькi гiганти» 
23.15 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний» 
11.00 «Орел i Решка. 
Незвiдана Європа» 
12.00 Х/ф «Серафима 
Прекрасна» 
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.50 Iнтерв’ю Прем’єр-
мiнiстра України Арсенiя 
Яценюка 
22.00 Т/с «Птаха у клiтцi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.30 «Спортивнi 
меридiани» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
16.00 «Поборники 
Незалежностi України» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Подорож гурмана» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Клара Лучко» 

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

13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.30 Мiська рада 
iнформує 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Полярна буря» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.00 Х/ф «Країна мавп» 
08.50 Зiрка YouTube 
10.10 Дивитись усiм! 
11.10 Труба мiстера 
Сосиски 
12.10, 13.00 Х/ф «Прибульцi-2. 
Коридори часу» 
12.45 Факти. День 
14.50 Х/ф «Ягуар» 
16.50 Х/ф «Васабi» 
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
20.35 Х/ф «П’ятий 
елемент» 
23.10 Х/ф «Леон» 

СТБ
07.20, 10.50 «МастерШеф - 5» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на Майдан» 
13.05, 15.35 «Х-Фактор - 6» 
15.10 «10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України» 
19.00 «Битва екстрасенсiв 15» 
21.15 «Один за всiх» 
22.25 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Х/ф «Крiзь обрiй» 
10.00 Х/ф «Година 
розплати» 
12.35 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» 
15.00 Х/ф «Трансформери: 
Помста занепалих» 
18.00 Х/ф «Трансформери: 
Темна сторона мiсяця» (2) 
21.00 Х/ф «Кидок кобри» (2) 
23.15 Х/ф «Монстри: 
Темний континент» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.15 Т/с «Зведена сестра» (1) 
13.00 Т/с «Заради тебе» (1) 
16.50, 20.00 Т/с «Не йди» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром 
21.50 Х/ф «Смокiнг по-
рязанськи» (1) 
23.45 Глядач як свiдок 
 

2+2
08.35, 16.00 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Легенди 
кiкбоксiнгу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
13.50 Футбол. 14 Тур ЧУ. 
«Волинь» - «Ворскла» 
16.50 Футбол. 14 Тур ЧУ. 
«Днiпро» - «Говерла» 
19.15 Футбол. 14 Тур ЧУ. 
«Динамо» - «Сталь» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Повстання 
андроїдiв» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Імовірний ріст у профе-

сійній сфері. З’явиться шанс 
опанувати нові навички. Не 
давайте волі гніву, він спри-
ятиме лише погіршенню си-
туації. Ухвалення важливо-
го рішення відкладіть. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
У вас з’явиться шанс макси-

мально повно використати свої 
можливості для завершення 

багатьох важливих і відпові-
дальних справ. Вам удасться 
з’єднати ідеї з практикою, а мрії 
втілити в реальність. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ви можете поринути в потік 
ділових і особистих проблем. 
Необхідно перебороти сумніви 
та непевність у власних силах. 

РАК (22.06-23.07)
Бажано поки не братися 

за важливі справи, по можли-

вості скоротіть обсяг роботи. 
Можливі перепади настрою, 
що відіб’ється на роботі не 
завжди з позитивної сторони. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Можливі значні зміни в 

професійній сфері, не від-
мовляйтеся від нової по-
сади. Не пред’являйте до 
колег зайво твердих вимог, 
це може спровокувати ви-
никнення конфлікту. 

ДІВА (24.08-23.09)
Перш ніж щось вживати, 

необхідно багато чого про-
думати. Не вступайте в по-
рожні суперечки, особливо 
з начальством. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не варто йти проти спільної 

думки, тому що довести біль-
шості, що ви праві, буде дуже 
складно. На роботі бажано зо-
середитися на своїх обов’язках. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Поспішайте реалізовувати 

свої таємні мрії, бо ці дні від-
кривають перед вами блис-
кучі перспективи. Наберіться 
терпіння - і вам виплатять всі 
борги, запропонують новий 
вигідний контракт. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Зміцняться ваші нові ділові 

зв’язки, завзятість і професіона-
лізм приведуть вас до успіху. Зо-

середьтеся на роботі та справах, і 
у вас відразу знайдеться час, щоб 
довести до кінця важливі проекти. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Готуйтеся до емоційного збу-

дження і справжньої боротьби 
страстей. Час відкинути обрид-
лі справи і вирушити на пошуки 
нових вражень, але бажано ви-
явити обачність.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Безумовно, зараз ваш 

час. Але не забувайте про 
оточуючих, вони можуть 
терпіти ваш егоїзм, але до 
певної межі.

РИБИ (20.02-20.03)
Вас буде супроводжувати 

успіх у будь-якому починанні. 
Вам потрібно послабити вну-
трішнє напруження і відпустити 
ситуацію з-під контролю, само-
стійно питання вирішиться 
швидше та успішніше.

21.30 Програма 
«Компромiс» 
22.35 Х/ф «Переполох в 
гуртожитку» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Громадянська 
оборона 
11.10, 17.40 Т/с 
«Далекобiйники» 
12.10, 13.20 Х/ф 
«Прихованi намiри» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45 Т/с «Код Костянтина» 
16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Нюхач-2» 
23.25 Т/с «Морська полiцiя. 
Лос-Анджелес» 

СТБ
05.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.55 «Все буде смачно!» 
08.50, 18.30 «За живе!» 
10.05 «Зiркове життя. 
Загартованi злиднями» 
10.55 «Зiркове життя. 
Кримiнальнi родичi» 
11.55 «Битва екстрасенсiв» 
13.15 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!» 
20.00, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 5» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 00.55 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.30 Х/ф «Година 
розплати» 
23.00 Хто зверху - 3 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Х/ф «Вiддаленi 
наслiдки» (1) 
16.00 Прем’єра! Глядач як 
свiдок 
18.00 Т/с Прем’єра! «Клан 
ювелiрiв. Зрада» (1) 
21.50 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. «Сент-Етьєн» - 
«Днiпро» 
00.00 Подiї дня 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Таємницi 
затонулих кораблiв» 
09.55 Д/п «Служби 
спецiального 
призначення» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Вiйськова елiта» 
12.10 Х/ф «В iм’я короля-3» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00 Т/с «Скорпiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
20.20 «Хоробрi серця» 
22.20 «Оружие» 
00.20 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 
02.10 Х/ф «Iду до тебе» 
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Армія

Варто знати

Напередодні свята

Чортківський об’єднаний міський 
військовий комісаріат проводить 
набір громадян України віком від 
18 до 40 років, які виявили бажан-
ня проходити військову службу за 
контрактом у Військово-Морських 
Силах Збройних сил України.

Згідно із Законом України, на вій-
ськову службу за контрактом при-
ймаються громадяни України:

– придатні за станом здоров’я;
– мають вищу, професійно-тех-

нічну або базову загальну середню 
освіту.

Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання 

(солдати, сержанти) – від 3500 грн., 
(офіцери) – від 5000 грн.;

– безкоштовне медичне обслуго-
вування;

– пільги при вступі до вищих на-
вчальних закладів України;

– соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх 
сімей згідно з чинним законодав-
ством України.

Звертатись за адресою: м. Чорт-
ків, вул. Шевченка, 40. Тел. 2-14-64.

Захворювання починається гостро, з підви-
щення температури, загальної слабкості, по-
рушення функцій органів травлення (нудота, 
блювання, відсутність апетиту, дискомфорт у 
животі). Тупі болі в правому підребер`ї можуть 
посилюватися при фізичному навантаженні. 
Шкіра і слизові оболонки стають жовтого ко-
льору, різної інтенсивності. Сеча темна, кал 
світлий. Потрібно знати, що діти старшого віку 
і підлітки переносять гепатити важче, ніж до-
рослі.

Специфічної вакцини для профілактики ві-
русного гепатиту А немає.

Щоб не захворіти на вірусний гепатит А, по-
трібно:

– госпіталізувати хворих на термін не мен-
ше ніж 7 днів;

– всі виділення і предмети, до яких доторка-
ється хворий, підлягають знезараженню;

– систематично мити руки.
Пам’ятайте: строге дотримання санітарно-

гігієнічних норм вбереже вас від захворюван-
ня!

Галина ПАЛІЙЧУК, 
лікар-інфекціоніст ЦКРЛ

 Сьогодні пріоритетними завданнями є 
забезпечення гарантій дотримання прав 
кожної людини на соціальний захист. Ми ро-
бимо найважливішу справу – допомагаємо 
кожному, хто до нас звертається. Людям, 
які залишилися без роботи, які потребува-
ли  просто поради, розраховували на нашу 
допомогу і підтримку, тому кожен працівник 
служби зайнятості докладає максимум зу-
силь, щоб забезпечити кожного комплексом 
послуг на соціальний захист.

Напередодні свята ми звітуємо про хід 
виконання цільових орієнтирів, поставле-
них у нашій роботі. Першочергово хочу за-
значити, що складна політична і економічна 
ситуація негативно впливає на ринок праці. 
Характерними тенденціями є зменшення 
середньооблікової чисельності штатних 
працівників, наявності заборгованості із 
виплати заробітної плати, зменшення кіль-
кості роботодавців, які інформують службу 
зайнятості про вакансії, зменшення вакан-
сій. Це для нас усіх серйозні випробування, 
через які необхідно пройти і знайти шляхи 
покращення у кожній ситуації. До вирішення 
питань соціальної сфери ми завжди підхо-
димо системно і комплексно, і підґрунтям є 
глибокий аналіз кожної конкретної справи.

Аналіз результатів роботи за 9 місяців 
поточного року показав, що за сприянням 
служби зайнятості знайшли роботу 1355 
осіб. Досягнуто зменшення терміну пошуку 
роботи до 102 днів. Правом на компенсацію 
виплат, пов’язаних з витратами зі сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, скористали-
ся 12 роботавців, які працевлаштували 17 
безробітних громадян на нові робочі місця.  
З метою активізації власних зусиль шукача-
ми  роботи  щодо організації підприємниць-
кої діяльності 30 безробітних отримали всю 
суму допомоги по безробіттю одноразово. 
Впродовж звітного періоду проходили про-
фесійне навчання 262 безробітних грома-
дян. 

Для забезпечення тимчасової зайнятості 
та виконання суспільно-корисних справ для 
громадян організовувались громадські та 
інші роботи тимчасового характеру. Всього 
в цих роботах взяло участь 345 осіб. Осо-
блива увага приділялась забезпеченню за-
йнятості, зокрема тих осіб, які не можуть 

на рівних конкурувати на ринку праці та по-
требують особливих соціальних гарантій. 
За даний період працевлаштовано 176 та-
ких осіб, в тому числі  12  інвалідів.  Всього 
центром зайнятості надано 9492 послуги, 
скористались ними 3924 особи. Всі матері-
альні виплати проводяться вчасно, заборго-
ваності немає.

Особлива увага в нашій роботі сьогодні 
приділяється сприянню у пошуку роботи ви-
мушеним переселенцям та учасникам анти-
терористичної операції. Послугами нашого 
центру зайнятості у Чортківському районі, 
починаючи з березня 2014 року, скориста-
лись 34 внутрішньо переміщених особи з 
тимчасово окупованої території та районів 
проведення АТО,  працевлаштовано 6 осіб. 
Станом на 1 жовтня ц. р. на обліку перебува-
ло 5 вимушено переміщених осіб, для яких 
продовжується пошук роботи. 

За сприянням у працевлаштуванні звер-
нувся 41 демобілізований військовослужбо-
вець, які брали участь у антитерористичній 
операції. Допомога по безробіттю призначе-
на 40 особам, 7 – працевлаштовано. 

На сьогодні на ринку праці залишилося 
чимало гострих питань, які заважають нам 
активно рухатись вперед. Часто ці пробле-
ми пов’язані з віком шукачів роботи, є й «пе-
ревиробництво» фахівців з вищою освітою, 
які складають 50 відсотків від усіх, що пере-
бувають на обліку, заважає особливо «ті-
ньова зайнятість». Проте, не дивлячись на ті 
всі складності в нашій роботі, через призму 
соціальних програм ми маємо можливість 
робити важливу справу – турбуватись і бути 
корисними людям.

Напередодні такого хорошого свята хочу 
привітати всіх працівників соціальної сфе-
ри, наших ветеранів праці, побажати  всім 
творчого натхнення, здійснення всіх за-
думів і мрій, мирного неба і щоб ніколи не 
вичерпалася віра в щедрість людської душі, 
щоб завжди вас супроводжували милосер-
дя і доброта, бажання та можливість бути 
корисними  людям.

Надія ШКАБАР, 
директор районного
центру зайнятості

Фінансове управління Чортківської 
райдержадміністрації оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад:

1) головного економіста відділу бухгалтер-
ського обліку і звітності;

2) головного економіста відділу доходів та 
економічного аналізу (на час відпустки осно-
вного працівника для догляду за дитиною до 
досягнення нею 3-річного віку).

Умови конкурсу:
– громадянство України, володіння держав-

ною мовою, освіта повна вища економічна, 
знання бюджетного законодавства, вміння та 
навики роботи на персональному комп`ютері.

Документи для участі в конкурсі прийма-
ються протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення за адресою: м. 
Чортків, вул. Шевченка, 23, 4-й поверх, каб. 
№ 405.

Тел. для довідок – 2-13-90.

Уже вкотре складаємо щиру й глибоку 
вдячність за турботу про наші житейські 
потреби меценату Василю Степановичу 
Градовому – директорові ПАП «Дзвін», го-
лові ради аграрних підприємств району. 
Ось і тепер він жертовно посприяв нам, 
виділивши товариству нашої Спілки про-
дукти харчування. Долучився до вирішення 
нагальних клопотів колишніх воїнів-інтер-
націоналістів й директор ДП «Чортківське 
лісове господарство» Василь Йосипович 

Фреяк, допомігши нашому колезі, інваліду-
«афганцю» дровами.

Нехай доброта і співчутливість наших 
благодійників буде винагороджена Господ-
ньою Ласкою.

Михайло ЗАБЛОЦЬКИЙ, 
голова районної Спілки воїнів-

«афганців»

Звітує служба зайнятості
 У першу неділю листопада Україна відзначає День працівників соціальної сфери. 

Робота служби зайнятості є важливою частиною державної соціальної політики, 
тому на нас покладена велика відповідальність за реалізацію соціальних ініціатив 

держави та високі вимоги до кожного працівника за результати роботи.

Обережно – гепатит А!
У нашому районі зафіксовано спалах захворювання на гепатит А. 

Оголошення

Військова служба за контрактом 
у Збройних силах України та інших 

військових формуваннях

Подяка

Призов

Згідно із Законом України «Про військо-
вий обов’язок і військову службу», Указом 
Президента України «Про строки проведен-
ня чергових призовів, чергові призови гро-
мадян України на строкову військову службу 
та звільнення в запас військовослужбовців 
у 2015 році» в період з квітня по травень та з 
жовтня по листопад цього року здійснюєть-
ся призов на строкову службу призовників 
чоловічої статі, віком 20-27 років.

Учора, 29 жовтня, у малій залі засідань 
районної ради відбулося урочисте вручен-
ня повісток на військову службу двадцятьом 
юнакам – нашим краянам, які вже з 3-го лис-
топада поповнять ряди Збройних сил Укра-
їни. 

Напутні слова злучилися з найкращими 
побажаннями у зверненні до майбутніх во-
їнів українських голови призовної комісії,  
заступника голови Чортківської РДА Івана 
Вівата і заступника військового комісара 
– начальника відділення комплектування 
Чортківського ОМВК підполковника Равіля 
Гафарова.

Останній зауважив, що новопризвані три 
місяці перебуватимуть в навчальних цен-
трах ЗСУ, а відтак проходитимуть службу 
у військових частинах різного роду військ 
України. Акцентував пан підполковник і 
на тому, що військовослужбовці строкової 
служби в зону проведення антитерористич-
ної операції не направлятимуться; а також 
– згідно з чинним законодавством кожному 
призовникові начисляється грошова сума в 
розмірі двох мінімальних місячних окладів. 

Боже благословення злинуло з уст свя-
щеннослужителів щирою молитвою для 
новопризваних  захисників, трепетний щем 
торкнувся серця кожного при окропленні їх 
свяченою водицею та даруванні образків-
оберегів із ликом Пресвятої Богородиці. 

Віримо, наші хлопці нічим не зганьблять 
честі рідного українського народу, гідно сто-
ятимуть на захисті держави, добросовісно 
служитимуть на благо України. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Людмили ПАПАЛИ

Нове поповнення ЗСУ
Нині до оборонного відомства увага суспільства прикута набагато більше, 

ніж будь-коли за часів незалежності України. Адже воєнні дії на сході показали, 
наскільки важлива роль військових у державі. Тому поповнення лав ЗСУ 

військовослужбовцями триває.
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

земельна ділянка

Інформує соцстрах

Вважати недійсними:

Подяка

До уваги пенсіонерів

22 жовтня стала на шлях до Вічності наша 
рідна Мама Білик Ольга Миколаївна і ми, її сини 
Мирослав, Любомир, Олег, а разом з нами і вся 
наша родина, щиро вдячні всім, хто в час най-
більшого для родини горя підтримали нас. Щирі 
друзі, вірні побратими, добрі приятелі і колеги, 
дорога родино, всі, хто прийшов, приїхав, по-
дзвонив чи згадав, дякуємо вам. Біль від втрати 

неможливо знеболити, але ви своєю увагою до 
нас заповнили ту страшну пустку, що лишилась 
у наших душах по смерті Мами. Цінуємо розумом 
кожне сказане і змовчане вами слово, зберігаємо 
у серці тепло від дружніх обіймів та потисків рук і 
відчуваємо душею ваші щирі молитви. Хай Боже 
милосердя буде з вами завжди.

З вдячністю – родина БІЛИКІВ

Проте для окремих категорій пенсіонерів, 
зокрема: інвалідів з дитинства: дітей-інва-
лідів; інвалідів загального захворювання, 
які не мають необхідного страхового стажу; 
одержувачів соціальних пенсій; одержувачів 
пенсій за віком при неповному стажі, після 
перерахунку розмір пенсії залишився на рів-
ні 949 грн. відповідно із змінами до постано-
ви Кабінету Міністрів України за № 265 від 26 
березня 2008 p., яка визначає порядок вста-
новлення державної адресної допомоги осо-
бам, розмір пенсії яких не досягає 949 грн.

На даний час відповідно до внесених змін 

право на доплату до прожиткового мінімуму 
(до 1074 грн.) мають інваліди І та II групи. В ін-
ших категорій пенсіонерів (інвалідів ІІІ групи; 
одержувачів соціальних пенсій; одержувачів 
пенсій при неповному стажі) розмір пенсії з 1 
вересня ц. р. не змінився і складає 949 грн.

Просимо за наданням конкретних 
роз`яснень з питань пенсійного забезпечен-
ня звертатись до управління у каб. № 1 та за 
телефоном  «гарячої» лінії 2-18-60.

Людмила ФІЛЯК,
заступник начальника УПФУ

 у Чортківському районі

терміново приватизована земельна ді-
лянка під забудову по вул. Золотарка, пло-
щею 14 сотих. Тел. 066-990-16-27.

двокімнатна квартира в центрі міста по вул. Ка-
рабіневича, 3. Тел.: 099-405-14-71, 098-554-18-33.

недорого велика 3-кімнатна квартира в Чорт-
кові, в новобудові, яка знаходиться в районі Кадуба 
біля АЗС «УкрНафта». Підведено всі необхідні ко-
мунікації (вода, газ, світло). Загальна площа квар-
тири – 95 кв. м, житлова площа – 60 кв. м, площа 
кухні – 13,5 кв. м. Також є можливість збільшення 
площі квартири приблизно на 50 кв. м (детальніша 
інформація за телефоном або при зустрічі). Є під-
вал площею 5 кв. м. Тел. 097-611-62-03. 

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Хто пам`ятає – пом`яніть,
Хто забув – згадайте.

1 листопада минає два роки, як перестало 
битися серце дорогої нам людини

УСАЧОВА Юрія Васильовича
(14.02.1947 – 1.11.2012).

Тепер його душа перебуває в інших світах, 
але з нами залишилися 
його порядність, добро-
та, щирість.

Неможливо позбути-
ся смутку та пекучого 
болю від важкої втрати 
дорогої нам людини.
Сумуємо.Пам`ятаємо. 
Молимося за упокій душі. 

Нехай наша щира мо-
литва буде тобі світлом 
у дорозі вічності.

Сумуючі – дружина, 
сестра, брат, діти, внуки.

свідоцтво на право власності на адмінбудівлю у м. Чорт-
ків, по вул. Горбачевського, 4, яка належить Тернопільській 
обласній прокуратурі на праві державної власності, видане 
на підставі розпорядження голови Чортківської райдержад-
міністрації від 25 червня 2002 р. за № 220. 

карту до цифрового тахографа за № UAD  0000002816000, 
видану 15 жовтня 2011 р. ДП «Державтотранс НДІ проект» 
на ім`я: КОРОЛИК Михайло Корнельович.

військовий квиток серії АВ за № 022521, виданий Чорт-
ківським ОМВК 1 липня 2015 р. на ім`я: ЧЕРНИШ Павло 
Богданович.

Оголошується конкурс на заміщення 
вакантної посади головного бухгалтера 

Улашківської сільської ради.
Умови конкурсу: громадянство України, воло-

діння державною мовою, освіта вища економічна, 
стаж роботи бухгалтером не менше 1 року.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі доку-
менти: заяву про участь в конкурсі; особову картку 
з обліку кадрів (форма П-2ДС) та автобіографію, 2 
фотокартки розміром 4 x 6 см; копії диплома про 
освіту, 1-ї та 2-ї сторінок паспорта, трудової книжки; 
декларацію про фінансовий стан за 2014 рік.

Термін прийняття документів – протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування оголошення.

За довідками звертатися в Улашківську 
сільську раду. Тел. 65-2-31.

цегляний будинок у селі Малі Чорнокінці 
розміром 6 х 12 метрів. Біля хати 40 сотих го-
роду, підвал, сарай, літня кухня.

Звертатися за тел.: 097-264-78-79, 
56-7-82 (дзвонити на домашній ввечері).

Адміністрація та колектив Чортківського 
КРЦПММСД висловлюють щирі співчуття 
директору ЧДМК, кандидату медичних наук, 
заслуженому лікарю України Л.С.Білику та 

його сім`ї з приводу тяжкої втрати – смерті його 
матері БІЛИК Ольги Миколаївни.

Пенсіонери Чортківського державно-
го медичного коледжу Леся Йосипівна 
Капій, Іра Михайлівна Олійник, Надія 
Василівна Яковлєва висловлюють щирі 

співчуття директору Любомиру Степано-
вичу Білику з приводу непоправної втрати 
– смерті його матері Ольги Миколаївни. 
Хай Господь оселить її душу в Царстві Сво-
їм. Нехай земля буде їй пухом.

ПОМ`ЯНІМО
Ти пішла від нас у інший світ,

Коли вдягалась в жовті шати осінь...
28 жовтня минуло 40 

днів відтоді, коли віді-
йшла у вічність любляча 
донька, матуся, сестра, 
дружина, життєрадісна 
жінка, прекрасний пе-
дагог ЛУЧКА Галина 
Борисівна.

Багато років життя 
віддала вона улюбле-
ній справі. Через її 
серце пройшли долі 
багатьох вихованців.

Смерть Галини Борисівни – велика 
втрата для нас усіх. Хоч як ми надіялися 
на чудо, але непоправне таки сталося...

У цей скорботний час просимо кожно-
го, хто знав Г.Б.Лучку, згадати її та помо-
литися за спокій її душі.

Колектив Колиндянської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів.

ПОДЯКА 
Педагогічний та учнівський колективи Біло-

божницької ЗОШ І – ІІІ ступенів  виносять подяку 
ОЛЬЗІ ІВАНІВНІ СУХІЙ  за передачу  домашньої 
бібліотеки СТЕЛЬМАЩУК СОФІЇ МИКОЛАЇВНИ, 
Царство їй Небесне, кабінету української мови 
та літератури, світової літератури та бібліотеці 
школи в кількості  718 примірників.

Л.А.ЛЕСИК,
директор школи

ПОМ`ЯНІМО
Хто забув – згадайте, 

Хто пам’ятає – помоліться
31 жовтня минає п`ята річниця 

трагічної загибелі
ЗАХАРЕВИЧА Романа.

Бринить в очах 
           сльоза,
Повільно падає 
         з повік,
А серце тужить 
           і рида,
Бо з нами вже 
         тебе нема.
Мир, спокій,           
  Царство Боже 
 твоїй добрій 
          душі.
Усі, хто знав Ро-

мана, згадайте його 
добрим словом і пом`яніть у щирій молитві.

З глибоким сумом – рідні.

КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ 
ТМ «БОМ-БІК»ПРОВОДИТЬ 

НАБІР ОСІБ НА ПОСАДУ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА

Д/р необов`язковий 
Проводимо стажування

Звертатись за тел.:
067-340-19-91, 099-060-13-51

Дирекцією забезпечено виконання дохідної 
частини (308,7 відсотка за 9 місяців), постійно 
проводиться робота, в тому числі з Державною 
виконавчою службою, щодо зменшення забор-
гованості перед Фондом такими страхувальни-
ками, як Ягільницький кінзавод та ПАП “Захід”.

Працівниками дирекції в поточному році при-
йнято, опрацьовано та профінансовано 751 за-
явку-розрахунок та оплачено 19 тисяч 412 днів 
тимчасової непрацездатності на загальну суму 
2181,6 тис. грн. або на 215,2 тис. грн. більше ніж 
за відповідний період минулого року. Щиро спо-
діваємось, що ріст цих витрат відбувся виключ-
но з причини збільшення середньоденної допо-
моги з тимчасової непрацездатності та інших 
поважних причин, а не для вирішення застра-
хованими особами своїх побутових, господар-
ських та інших проблем. На недопущення таких 
випадків звертаємо увагу керівників та в першу 
чергу голів комісій із соціального страхування.

Дирекція в тій чи іншій формах постійно до-
водить до відома страхувальників та застрахо-
ваних осіб зміни в законодавстві із соціального 

страхування, однак проведеними перевірками 
встановлено непоодинокі випадки його пору-
шення. Так, лише у III кварталі ц. р. допущено 
порушень та повернуто Фонду разом зі штраф-
ними санкціями 12 тис. грн.

З метою мінімізації кількості таких порушень, 
детального роз’яснення діючого та прийнятих 
змін до законодавства із соціального страху-
вання в частині оплати листків з тимчасової 
непрацездатності, вагітності і пологах, реабі-
літаційного лікування та інших питань, район-
ною виконавчою дирекцією разом з провідними 
спеціалістами Тернопільського обласного відді-
лення ФССзТВП буде проведено безкоштовний 
семінар з бухгалтерськими працівниками, голо-
вами комісій із соціального страхування, при-
ватними підприємцями та іншими бажаючими 
29 жовтня цього року об 11-й год. в актовій залі 
Чортківського інституту підприємництва та біз-
несу, за адресою: м. Чортків, вул. С.Бандери, 46.

Михайло ЛЮБИЙ,
директор районної виконавчої 

дирекції ФСС з ТВП

Підсумки дев’яти місяців
Чортківська районна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності протягом поточного року направляє свої 
зусилля на забезпечення виконання покладених законодавством обов’язків у сфері 

соціального страхування населення.

Управлінням Пенсійного фонду України у Чортківському районі в зв’язку із 
зростанням з 1 вересня поточного року для осіб, які втратили працездатність, 
прожиткового мінімумуму з 949 грн. до 1074 грн., проведено перерахунок пенсій 

14745 пенсіонерам на загальну суму 2,3 млн. грн.

Увесь колектив студентів, викла-
дачів і всіх працівників Чортківського 
державного медичного коледжу щиро 
співчувають директорові Любомирові 

Степановичу Білику, 
його дружині, викла-
дачеві Ользі Богда-
нівні, і всій родині з 
причини смерті їхньої 
матері БІЛИК Ольги 
Миколаївни. Нам сер-
це крається з жалю, але 
ні болю, ні смутку ми не 
спроможні з вами пе-
режити, можемо лише 
свідчити вам своє со-
причастя і обіцяти під-

тримку у всьому, в чому будете мати потребу.
З великої шани до Вас, Любомире Степано-

вичу, ми будемо довго берегти в пам’яті світ-
лий образ Вашої Мами.

Вічний відпочинок хай дасть їй Господь, а 
Світло вічне нехай їй світить, нехай спочиває 
у спокої її душа.

2-поверховий гараж в кооперативі «Авто-
любитель». Збудований в 2013-2014 рр.

Тел.: 067-929-80-15, 050-204-64-11.

У складній економічній ситуації в країні питан-
ня своєчасності та надійності отримання коштів 
для пенсіонерів є першочерговим. Навіть незва-
жаючи на бойові дії на сході, Укрпошта стабільно 
здійснює виплату пенсій у всіх населених пунк-
тах, які знаходяться під контролем української 
влади. 

«Особливістю роботи Укрпошти сьогодні є те, 
що вона працює навіть там, де не працює жоден 
банк, – відзначає в. о. генерального директора 
Укрпошти Ігор Ткачук. – Саме Укрпошта першою 
прийшла на допомогу мешканцям звільнених та 
найближчих до окупованих територій населених 
пунктів». 

Нині, коли десятки банків, переживаючи фінан-
сові труднощі, обмежують видачу готівки через 
банкомати, а то й припиняють свою діяльність, 
пенсіонери, які отримують пенсію на картки в цих 
установах, ризикують принаймні на деякий час 
втратити доступ до залишків на своїх рахунках. 

Дуже важливо, що Укрпошта є лише посеред-
ником між державою та пенсіонерами і жодним 
чином не використовує їхні кошти в своїй госпо-
дарській діяльності, а відтак пенсіонери убезпе-
чені від ризиків невиплат унаслідок збанкрутіння 
або погіршення фінансового стану тієї чи іншої 
установи. 

Стабільність і надійність роботи підприємства, 
у складі якого найбільш розгалужена мережа 
–  11,8 тис. поштових відділень по всій Україні, 
підтверджується роками роботи на ринку послуг 
поштового зв’язку та традиційною довірою насе-
лення.   

Крім того, лише Укрпошта виплачує пенсії з до-
ставкою додому. Людям похилого віку не потрібно 
витрачати зайвий час на пошуки потрібного бан-

комату, в якому може бути недостатньо грошей 
або який може не працювати. 

Пенсіонери зі стажем прекрасно знають, що 
листоноша не тільки принесе гроші, а й на дому 
може прийняти комунальні платежі, оформити 
передплату на газети та журнали, а якщо є по-
треба, доставити товари першої необхідності, 
поповнити рахунок мобільного оператора тощо. 
Неабияке значення для багатьох пенсіонерів має 
і живе спілкування, адже листоноша – це людина, 
яка і порадить, і допоможе. 

Згідно із законодавством, громадяни України 
мають право самостійно обирати спосіб одержан-
ня пенсії. Ніяка державна чи недержавна устано-
ва не можуть примусити пенсіонера змінювати 
обрану ним установу обслуговування. 

Якщо ви хочете отримувати пенсії вдома, необ-
хідно звернутися із заявою до управління Пенсій-
ного фонду за місцем проживання і чітко вказати 
при цьому «Пенсію прошу виплачувати поштою з 
доставкою додому». 

Про УДППЗ «Укрпошта» 
Українське державне підприємство поштово-

го зв’язку «Укрпошта» входить до сфери управ-
ління Міністерства інфраструктури України та 
є національним оператором поштового зв’язку 
України. На сьогодні Укрпошта надає понад 50 
видів послуг в 11,8 тис. відділень по всій Україні. 
Штат компанії налічує 85,5 тис. працівників, з 
них майже  37 тис. – листоноші, 13 тис. – опера-
тори поштового зв’язку. 

Служба інформаційної підтримки: 
(044) 32-32-099. 

Завітайте на наш сайт: www.ukrposhta.ua.      

гараж

Послуги
Отримання пенсії на пошті: надійність понад усе

Відділ освіти Чортківської райдержад-
міністрації та районний методичний ка-
бінет висловлюють щирі співчуття за-
відуючій Шманьківською ЗОШ І ст. Лілії 

Михайлівні Боднар з приводу передчасної 
смерті її чоловіка БОДНАРА Романа. 

Вічна йому пам’ять.

Щодо підвищення пенсій пільговикам
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Пошанування

Дитячий футбол

28 жовтня відсвяткував свій 1 рочок 
наш дорогий синочок, братик, 

внучок, правнучок
Богданчик ФЕДОРОВИЧ

із м. Чортків.
Хай сміються 
             оченята, 
Серденько радіє.
В День народження, 
              у свято, 
Всі здійсняться 
                 мрії.
Щастям 
стеляться доріжки 
У краї казкові.
Сміху, радості, 

                                                        потіхи,
Сонечка й любові!
Ніжне, миле й дороге 
Сонечко-малятко,
Із першим рочком Тебе,
Наше ангелятко. 
Добра, радості Тобі,
Море втіхи й сміху.
Квітни в щастячку й рости 
Усім на потіху!

З любов̀ ю – мама Наталя, тато 
Іван, сестричка Любочка, брат 
Олег, бабусі Люба та Марійка, 

дідусь Богдан і дідусь Богдан.

Настоятелю церкви Успення Пресвятої 
Богородиці с. Нагірянка
о. Роману ШЛАПАКУ

 у благовісний День його народження 
засилаєм найсердечніші вітання.

Сьогодні день 
проміниться теплом
Сердець, що з Днем 
народження вітають
Вас, отче, 
й Господа благають,
Щоб в радості життя 
 Ваше цвіло.
Ви хрест несете Свій 
 й полегшуєте наші,
В турботах за паству 

                                        іде за роком рік.
Від Господа стократно 
                    хай воздасться
Вам і родині Вашій на всевік.
Ми вдячні Вам 
                   за неутомний труд,
За молитви, що душі ввись підносять,
За те, що прокладаєте нам путь,
Яким йдуть праведні, 
                 що Бога в серці носять.
Хай сили небесні Вас 
                         бережуть,
А ангели радість 
                  на крилах несуть.
Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа.

З повагою та любов`ю – церковний 
комітет та парафіяни 

церкви.

З першою памороззю листопадових 
днів загостив День народження до 

Михайла Миколайовича ЧВІЛЯ.
Ця позначка на його 

життєвому шляху май-
же співпала з обран-
ням його Джуринським 
сільським головою. 
Тож складаємо вітан-
ня з обидвома достой-
ними подіями.

Працьовитістю, ор-
ганізаторськими зді-
бностями завоювали 
Ви авторитет і шану 
серед людей. Довгої 

та світлої Вам долі, здоров`я, теплого, при-
вітного сонця, злагоди в родині, успіхів та 
вічного натхнення у праці.

Щоби під Вашим керівництвом наше 
село процвітало, а нащадки 
гордилися Вами.

З повагою – товариство 
Джуринської сільської 

виборчої комісії.

Усього одного очка не вистачило команді «Ко-
лос» зі Шманьківчиків, аби приміряти на себе зо-
лоті медалі відкритої першості району з футболу. 
Тож довелося вдовольнитися, як і минулоріч, 
срібними нагородами. Десь трішки не дотягнули. 
Хоча говорячи про попередній сезон, незмінний 
спонсор команди Володимир Крепич, завдяки 
якому другий рік поспіль це приміське село має 
завдячувати своїм спортивним успіхам насампе-
ред, вважає його чемпіонським. Адже у минуло-
річного переможця районної першості  був зібра-
ний склад на рівні обласного чемпіонату, що й 
показав її виступ на вищому рівні, де чортківська 
команда виборола високе четверте місце. 

Тим не менше, по завершенні сезону уся ко-
манда Шманьківчиків зібралася у затишному го-
тельно-ресторанному комплексі «Авіаносець», 
де в урочистій обстановці Шманьківчицький 
сільський голова В.Гіль вручив срібні нагороди 
і грамоти гравцям команди та спонсорам. Вони 
заслуговують на те, аби назвати всіх поіменно. 
Отож, упродовж тривалого виснажливого сезону 

срібний успіх команди, незважаючи на спеку чи 
негоду, приносячи в жертву свій вихідний день, 
кували гравці: Андрій Ярич, Андрій Дудка, Воло-
димир Ткач, Дмитро Бачинський. Андрій Данчук, 
Володимир Данчук, Максим Сусяк, Олег Скорий, 
Ярослав Козар, Роман Мельник, Владислав Ко-
зак, Віктор Слободян, Тарас Драгомерецький, 
Олег Захарчук, Віталій Герило, Назар Ганіщук, 
Юрій Харчій, Владислав Дудник, Назар Черно-
миз, Володимир Воробець, Петро Галайда, Мико-
ла Якубовський, Мирослав Совяк, Олег Курніков-
ський, Корнелій Троян. До успіху команди привів 
молодий тренер Ярослав Букалюк. Звичайно, 
якісний футбол був би неможливим без уже зга-
даного вище спонсора В.Крепича, якого гравці 
підняли по закінченні церемонії нагородження 
«на ура». У тій чи іншій мірі суттєво допомага-
ли команді фінансово й місцеві та чортківські 
підприємці Григорій Горячий, Андрій Черкасов, 
Валерій Зимак. Коли комусь із гравців наносили 
травму, біль поспішала вгамовувати лікар коман-
ди Тетяна Ярич. Виїзні матчі практично незмінно 
обслуговував суддя Володимир Ярич. 

В урочистій обстановці, за святковим столом 
винуватці торжества обговорювали перипетії 
останньої районної першості, яка щойно завер-
шилася, ділилися планами на майбутнє. Ну що ж, 
вперед, до омріяних золотих нагород! Адже для 
цього все є – якісні футболісти, надійні спонсори. 
Є й омріяна мета, до якої прагне команда. А мрії, 
як відомо, збуваються.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора 

Срібний успіх як крок до золотої вершини

Минулої неділі уперше в нашому місті завдяки спонсорству В.Соколенка 
та В.Стасіва було проведено дитячий футбольний турнір «Золота осінь». 
Благо, цьому сприяла прекрасна футбольна погода. Проте заздалегідь 
було важко її передбачити, тож молодші школярі 2007-2008 р. н. міря-
лися силами у спорткомплексі «Економіст». Змагалися у футзалі (5+1) 
дві львівські команди «Галичина», дві – з обласного центру і і стільки ж з 
нашого міста над Серетом. У результаті перемогу на турнірі святкували 
львівяни, зате срібні та бронзові нагороди вибороли юні чортківчани – ви-
хованці тренерів Івана Брикайла та Анатолія Марени.

Ближче до обіду на зелене поле стадіону «Харчовик» вийшли трішки 
старші школярі, 2005-2006 р. н. Знову ж таки, участь у змаганнях з міні-

футболу (8+1) взяли дві команди львівської «Галичини», юні чортківчани 
та три сільські дитячі команди з нашого району – Давидківців, Білої та На-
гірянки. На полі вирували не по-дитячому футбольні пристрасті, та у під-
сумку золоті нагороди дісталися чортківчанам, з чим їх і вітаємо. Друге 
місце – у львівської «Галичини», а третє й четверте вибороли відповідно 
нагірянські та давидківські шолярі.

Що ж, саме з дитячих футбольних команд починали свій шлях у ве-
ликий футбол Шевченко і Ребров, Ярмоленко та Коноплянка. Сподіває-
мось, що колись доростуть до цих зірок українського футболу і наші юні 
футболісти.

Організатори турніру дякують арбітрам С.Супруну і Б.Провальному за 
обслуговування матчів.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Золота осінь», що обіцяє стати традиційною


