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Виходить з 1939 року

Іван Башняк
Захист України,
людини, її прав 

і гідності
 Міський голова Борщева (3-тя 

каденція), заступник голови РО 
конгресу української інтеліген-
ції, просвітянин, член ряду гро-
мадських організацій району, 
активний учасник національного 
відродження України.

 кандидат у депутати до Вер-
ховної Ради України по одно-
мандатному виборчому округу за 
№ 167, висунутий Радикальною 
партією Олега Ляшка.

Запрошуємо 
на зустріч 

з легендарним 
політиком, 

Героєм україни 
Левком 

ЛУк`яненкОМ.
Зустріч 

відбудеться на 
козацьку покрову – 

14 жовтня 
о 17-й год. в рБК 
ім. К.рубчакової.
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10 жовтня. Тривалість дня – 11.05. Схід – 07.12. Захід – 18.17. Іменини святкують Ігнат, Саватій. День працівників стандартизації та метрології

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2500 
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42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 
(03552) 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.
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Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Заступник голови 
районної ради                    
Л.Хруставка

Вітання

пані Тетяна представила політичну силу, яка йде 
на вибори до Верховної ради, – НароДНИЙ ФроНТ, 
у списку якої вона – друга, та кандидата в народні 
депутати по 167-му виборчому округу Івана Стойка. 

Тетяна вважає, що проводити вибори до Верховної 
ради в той час, коли на сході держави йде фактично 
повномасштабна війна, дуже непросто. але нинішній 
парламент – кайданки, які зв’язують поступ нашої 
держави. Тому, якщо вибори вже стартували, то сво-
їм прямим обов’язком вважає йти до людей і нести 
їм правду про ситуацію в країні. Вона переконана, що 
всіх нас – українців поєднує майдан.

На кожній зустрічі згадувала Тетяна Чорновол про 
тернопільського побратима свого чоловіка, якого на-
зивали «Світлячком», про мужніх людей, котрі сьо-
годні воюють за свою державу. Зокрема, вона за-
значила: «Нині для всіх нас найбільшою проблемою 
є війна й принаймні хочеться хоча б перемир’я. Та 

ми не переможемо ворога лише перемир’ям! Нам вкрай 
необхідно насамперед зміцнювати обороноздатність 
нашої країни. Лише міцна держава україна зможе про-
тистояти кремлівському агресору».

пояснюючи, чому саме в команді НароДНоГо ФроН-
Ту арсенія Яценюка вона вирішила йти до Верховної 
ради, Тетяна Чорновол сказала: «Ця команда може взя-
ти на себе відповідальність і це вона підтвердила своїми 
справами. В нас у списках та на мажоритарних округах 
немає жодного олігарха та колишнього регіонала. Це – 
єдина монолітна команда майдану, це – люди, які про-
йшли випробування в бою за україну. ми об’єдналися 

в НароДНИЙ ФроНТ для того, 
щоб разом боротися до пере-
моги. Кожен із нас несе від-
повідальність за те, щоб наша 
країна стала дійсно вільною і 
незалежною».

Теплими словами характе-
ризувала Тетяна Чорновол Іва-
на Стойка, який іде на вибори 
по 167-му виборчому округу як 
кандидат у народні депутати від 
НароДНоГо ФроНТу. 

— Івана Стойка я знаю давно. 
Це смілива і мужня людина, — 
сказала Тетяна. — З ним нас 
об’єднує одне бачення політич-
них процесів, які відбуваються 
сьогодні в державі.

під час революції Гідності я 
тривалий час жила в «україн-

ському домі», де Іван михайлович був комендантом. 
Бачила, наскільки він мужньо діяв у той важкий період. 
Із його досвідом на законотворчій ниві, із його чіткою й 
непримиренною позицією у відстоюванні національної 
ідеї та безпеки країни мені особисто, як і всій нашій ко-
манді, було б набагато легше працювати в майбутньому 
парламенті.

прошу всіх патріотів-українців підтримати Івана Стой-
ка!».

                                                                                                      

Леся СТЕБЛЮК

Тетяна ЧОРНОВОЛ: «Ми – монолітна 
команда Майдану, що пройшла 
випробування в бою за Україну»

Силі духу й міцності характеру цієї жінки може позаздрити кожен чоловік. Зазнавши гіркої втрати – на 
полі бою за Україну на сході держави загинув її чоловік, вона ще відчайдушніше включилася у боротьбу 
проти внутрішніх ворогів, які намагаються розколоти країну, та зовнішнього агресора нашої держави.

Жителі південних районів Тернопільщини 5 жовтня мали можливість поспілкуватися з Тетяною 
Чорновол у Чорткові, Борщеві, Скалі-Подільській та Заліщиках.

ОгОЛОшення
14 жовтня о 15-й год. у Чорткові біля пам’ятника 

визначного повстанського командира Петра Хамчу-
ка («Бистрого») відбудеться мітинг-реквієм з наго-
ди 72-ї річниці створення Української Повстанської 
армії та Дня Українського козацтва. а о 19-й год. 
розпочнеться факельна хода, присвячена героям 
небесної сотні та усім борцям за волю України. про-
ходитиме захід за участі студентів та учнів навчальних 
закладів, активної молоді Чортківщини від пам’ятника 
Т.Г.шевченка до каплички матінки Божої, і далі вздовж 
вулиці Степана Бандери до пам’ятника Борцям за волю 
україни. 

отож, 14 жовтня, у день 72-ї річниці створення упа, 
віддаймо шану живим і пом’янімо загиблих борців за 
незалежність україни.

Оргкомітет

8 жовтня – День юриста 
Дорогі друзі!

Щиросердечно вітаємо юридичну громадськість ра-
йону із професійним святом – Днем юриста.

Це свято людей, які своїм словом і ділом мають ствер-
джувати недоторканість конституційних прав і свобод 
громадян, непорушність законів.

Ваш вибір професії – це вибір шляху відповідаль-
ності, справедливості, відданості, цілеспрямованості. 
Щиро вірячи у свою державу, люди покладають на вас 
великі надії у справі утвердження законності і право-
порядку.

Нехай ваші професійні зусилля будуть винагороджені 
повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному 
і справедливому захисті їх конституційних прав і сво-
бод.

Щиро зичимо вам здоров’я, добробуту, щастя й удачі, 
життєвої наснаги та нових здобутків у професійній і гро-
мадській діяльності в ім’я процвітання нашої україни. 

14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці 
і День українського козацтва
Шановні мешканці Чортківщини!

прийміть найщиріші вітання з днем покрови пресвятої 
Богородиці і днем українського козацтва та 72-ю річни-
цею створення української повстанської армії. Від часів 
Хрещення Київської русі і до наших днів це свято духовно 
об’єднувало наш народ, живило його вірою у повсякчасне 
заступництво Божої матері за людській рід, за мир і добро 
на нашій землі.

72 роки тому, в День покрови пресвятої Богородиці, 
було задекларовано створення української повстанської 
армії. Тисячі старшин та стрільців упа пройшли через 
жорна війни, тюрем та заслань. Більшість із них прийняла 
смерть на полях слави.

Сьогодні українці мають власну державу. проте, на 24-
му році української Незалежності, як не прикро, боротьба 
за українську державність триває і досі. а визнання Героїв 
оуН-упа залишається іспитом на державницьку зрілість 
українців. попри всі труднощі, вільна україна утверджуєть-
ся і це є прямим наслідком національно-визвольних зма-
гань, в авангарді яких була українська повстанська армія. 

Нехай свято покрови стане для нас усіх днем пам’яті, 
днем геройського чину, днем слави українського війська – 
княжого, козацького, стрілецького, повстанського. у день 
покрови просімо всі разом у Богородиці ласк і благосло-
вення для нашого народу, доброї долі, мудрих провідників. 
а всім українцям – твердої віри і натхнення до щоденної 
праці. у нас славна історія. І під покровом Богородиці ми 
разом здобудемо славне майбутнє. Для наших дітей і ону-
ків. майбутнє, яке гідне пам’яті багатьох поколінь героїв.

у цей день звертаємось до ветеранів упа та з глибокою 
шаною висловлюємо вам подяку за ваш героїзм та жер-
товність. Ви завжди будете прикладом незламності духу 
та глибокого патріотизму.

З нагоди свята, дорогі краяни, бажаємо вам щастя, 
здоров’я, миру, достатку та злагоди у ваших домівках, 
наснаги у відродженні кращих національних традицій та 
плідної праці на благо україни.

Слава україні!  Героям Слава!

Сесія районної ради

у понеділок, 6 жовтня, для обговорення проблеми та 
вирішення її на сесію прибули шістдесят один депутат, 
а також запрошені. Щоправда, більшість з них проігно-
рувала сесійне засідання Чортківської райради, незва-
жаючи на те, що питання, що розглядали, впливає не 
лише на наш район, а й на життєдіяльність області. Ба, 
більше,  за інформацією депутата облради олександра 
Стадника, саме спиртова галузь була провідним напо-
внювачем бюджету області, даючи до Зведеного бю-

джету у 2009-му – близько 50-ти млн. грн. Тепер же 
спостерігається стрімке падіння грошових надходжень 
– 8-9 млн. грн. на рік! область представляли вже зга-
дуваний вище олександр Стадник від обласної ради та 
директор Департаменту агропромислового розвитку 
ТоДа олег Напора. Із усіх діючих народних депутатів 
україни від Тернопільщини, кожного з яких було запро-
шено на сесію, прибув лише Іван Стойко.

(Закінчення на 5-й стор.)

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
в.запуХЛяк

Хто хоче «з`їсти» Марилівську 
«родзинку», або Малі діти – малі клопоти

А от Марилівський спиртозавод – це вам не маленьке дітище, а, як висловився його колишній 
багаторічний директор Ігор Ольшаковський, «родзинка» у буханці хліба під назвою «Укрспирт». Тому-то 
й клопотів навколо нього немало. Бо ж оту «родзинку» ось уже чотири роки намагаються як не з`їсти, 

то хоча б відщипнути шматочок. Від 2010-го, з часу утворення такої структури, як ДП «Укрспирт», 
та включення в неї флагману спиртового виробництва – Марилівського спиртового заводу у статусі 

«віддалене місце провадження діяльності» із юридичною адресою у Броварах, завод «ховають», 
виділивши за цей період всього лише 0,03 відсотка із зароблених ним же грошей на модернізацію, 

вивозячи ферменти, обладнання, а з 9 липня і взагалі зупинивши виробництво. Та завдяки спеціалістам, 
профі своєї справи, завод тримається, вистояв і зараз всіма силами намагається запуститися, 

відновити колишню потужність й завоювати відібраний у нього ринок збуту. Закриття Марилівського  
спиртового – це удар не лише по трудовому колективу останнього, а й по усьому району. Постраждають 

сільгоспвиробники, бюджетники. Минулого вівторка на запрошення трудового колективу на заводі 
побували представники місцевої влади – перший заступник голови РДА Валерій Запухляк та заступник 

керуючого справами – начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату райради Тетяна 
Яблонь, а також народний депутат України Іван Стойко. Вислухавши справедливі претензії, на вимогу 

трудового колективу та за підписами тридцяти чотирьох депутатів райради було скликано в терміновому 
порядку позачергову сесію, щоб так само терміново вирішити питання запуску заводу в найближчі дні.



Прем`єр-міністру України
Яценюку А.П.

Міністру соціальної політики України
Денісовій Л.Л.

Народним депутатам України
Стойку І.М. 

Апостолу М.В.
Кайді О.П.
Бойку В.Б.

Головку М.Й.
Поберу І.М.

ЗВеРнення
депутатів Чортківської районної ради 

Тернопільської області щодо відсутності гарячого 
харчування в частині загальноосвітніх закладів 

Чортківського району Тернопільської області, які 
знаходяться в зоні радіоекологічного контролю
    ми, депутати Чортківської районної ради Терно-

пільської області, глибоко стурбовані відсутністю гаря-
чого харчування в частині загальноосвітніх шкіл Чорт-
ківського району, зокрема в Чортківській Зош І – ІІІ ст. 
№ 4, Сосулівській Зош І – ІІ ст., Колиндянській Зош 
І – ІІІ ст., Коцюбинчицькій Зош І – ІІ ст., шманьківській 
Зош І – ІІ ст. та в загальноосвітніх школах міста Чортко-
ва, які знаходяться в зоні радіоекологічного контролю.

На даний час не забезпечено безкоштовно гарячим 
харчуванням 325 дітей Чортківської Зош І – ІІІ ступенів 
№ 4, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи та користуються пільгами на безплат-
не харчування, 75 дітей Сосулівської Зош І – ІІ ступенів, 
134 дитини Колиндянської Зош І – ІІІ ступенів, 37 дітей 
Коцюбинчицької Зош І – ІІ ступенів, 47 дітей шманьків-
ської Зош І – ІІ ступенів – всього 618 школярів та шко-
лярі міста Чорткова, які мають вищезазначений статус. 
Незначна частина дітей харчується за кошти батьків, бо 
навіть при згоді окремих батьків самотужки оплачува-
ти харчування, гарантоване державою, як безкоштовне, 
відсутні організації, які на це погоджуються і можуть 
здійснити його в рамках чинного законодавства.

Враховуючи навантаження на учнів під час навчаль-
ного процесу, санітарні норми, керуючись Законами 
україни «про місцеве самоврядування в україні», «про 
освіту», «про статус і соціальний захист громадян, які 
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи», вва-
жаємо недопустимою організацію навчально-виховного 
процесу без організації харчування в школах. Вимагає-
мо від міністерства соціальної політики україни надати 
Чортківській районній раді інформацію про переможців 
тендера в Чортківському районі та м. Чорткові, а у ви-
падку судових позовів між учасниками тендеру, як це 
було наприкінці попереднього навчального року, зна-
йти механізм забезпечення дітей Чортківщини гарячим 
харчуванням.

Звертаємо вашу увагу на те, що і минулого року ви-
щезазначені категорії дітей не харчувалися з 1 берез-
ня по 31 травня 2014 року через судові процеси між 
учасниками тендера. Станом на 17 вересня в даних на-
вчальних закладах відсутнє гаряче харчування. оскіль-
ки порушене питання не може вирішити місцевий орган 
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, 
бо воно належить до компетенції міністерства соці-
альної політики україни, вимагаємо негайного його ви-
рішення, адже здоров`я нації починається зі здоров`я 
наших дітей.

 
Звернення прийнято на тридцять другій сесії 
Чортківської районної ради Тернопільської області 
26 вересня 2014 року

– ми самі висунули цих канди-
датів, які найкраще підходять з 
точки зору потреб області й елек-
торальних вподобань. Нам ніхто їх 
не нав’язував і не рекомендував. 
Сьогодні ніхто не скаже, що від Тер-
нопільської області з партії «Блок 
петра порошенка» йдуть представ-
ники олігархату чи великого біз-
несу. Від нас балотуються аграрії, 
представники середнього бізнесу, 
вчителі, – підкреслює голова Тер-
нопільської обласної організації 
партії «Блок петра порошенка» 
Степан Барна.

Відтак на зустрічі представили  
кандидатів по трьох одномандатних 
округах: Тарас Юрик (округ № 165),  
микола Люшняк (округ № 166), олег 
Барна (округ № 167).

усі кандидати працюють за різ-
ними напрямками, але об’єднані 
спільною метою – президентською 
програмою реформ Стратегія 2020. 

– Багатьох людей цікавить, для 
чого нам перевибори. На мою 
думку, для того, щоб у найвищому 
законодавчому органі україни на-
решті почав лунати голос народу. 
Голос громадян, які скинули тира-
на і вимагають кардинальних змін 
і реформ. Ці реформи мають бути 
системними, торкатися одразу всіх 
політичних, економічних та соціаль-
них інституцій, і ми докладемо всіх 
зусиль, щоб запустити їх одночас-
но, – пояснює микола Люшняк.

Вирішити економічні проблеми 
україни можна шляхом переформу-
вання економіки. Саме до вирішен-
ня цих питань готовий долучитись 
Тарас Юрик.

– Я йду до парламенту в складі 
президентської команди саме для 
того, щоб втілювати ідеї петра по-
рошенка. Сильний і патріотичний 
парламент доб’ється того, щоб 
україна ввійшла в двадцятку кра-
їн із успішним розвитком підпри-
ємництва, моя особиста функція 

– докласти максимум зусиль щоб 
економічна реформа відбулась, – 
наголошує Тарас Юрик.

Кандидат у депутати по 167-му 
округу олег Барна, який повернув-
ся з-під кордону із російською Фе-
дерацією, де є добровольцем від 
Збройних Сил україни. Він зазна-
чив, що команда «БЛоК пЕТра по-
рошЕНКа» бореться за збережен-
ня територіальної цілісності і готова 
забезпечити мир в україні.

– На передовій війни, такої як йде 
сьогодні, мають бути вже зрілі 40-
45-річні чоловіки, а не молоді хлоп-
ці, яким би зараз тільки створювати 
сім’ї і продовжувати козацький рід. 

реформа, яка передбачає збіль-
шення фінансування на військові 
витрати до 5 відсотків, дозволить 
покращити техніку, озброєння, умо-
ви роботи військових, – пояснює 
олег Барна.

основне завдання кандидатів від 
партії «БЛоК пЕТра порошЕНКа» 
– сформувати більшість в парла-
менті і спрямовувати всі зусилля на 
реалізацію програми президента 
україни, щоб у 2020-му році наша 
держава стала повноцінним членом 
європейського Союзу. 

Ольга МОЗГОВА

шепета Віктор михайлович про-
працював на посаді голови Чортків-
ської рДа три місяці – з 29 травня по 
26 вересня 2014 року. перед призна-

ченням він, як і інші кандидати на цю 
посаду, пройшов через обговорен-
ня на чортківському майдані. Тому 
не зрадив ідей революції Гідності 

– розпочав проведення люстрації 
у владних кабінетах, при кадрових 
призначеннях керувався професій-
ністю претендента, не допускаючи 
хабарництва, корупції та «кумівства». 
по-справжньому вболівав за долю 
ввіреної йому громади, розпочав-
ши ряд ініціатив щодо наповнення 
місцевого бюджету, налагодження 
співпраці з сільськими головами та 
директорами папів для покращення 
соціальної сфери у селах району. 

але, як у старі добрі часи, ефек-
тивність роботи не має значення 
– знову на перший план виходить 
партійна приналежність. Висунення 
В.м.шепети на партійному з`їзді Во 
«Батьківщина» кандидатом у народ-
ні депутати стало причиною його 
звільнення розпорядженням прези-
дента з посади голови рДа.

На жаль, останні події дають під-
стави вважати, що у керівника райо-
ну мусить бути особиста відданість 
президенту, а не своїй громаді. 
Коли ж будемо жити по-новому?

Наталія ГАЛУшКА

Нова влада діє старими методами 
політичного переслідування

Команда «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»: 
ЧАС ЄДНАТИСЬ

Тернопільська обласна організація Партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОшЕНКА» сформована з людей різних 
професій, які мають різний життєвий досвід і представляють різні прошарки суспільства. 

6 жовтня відбулось офіційне представлення громадськості кандидатів у народні депутати від Блоку. 
Учасники розповіли, чому йдуть до Верховної Ради і які ідеї будуть реалізовувати в першу чергу.

11 жовтня. Тривалість дня – 11.02. Схід – 07.14. Захід – 18.15. Іменини святкує Харитон

№ 42 (8484), 10 жовтня 2014 року
3Реалії

Документ

штаб національного спротиву інформує

штаб національного спротиву Чортківського району 
виносить подяку громадам сіл, вірянам церков, колек-
тивам організацій та підприємств, мешканцям Чортків-
щини, які в період з 24 вересня по 7 жовтня ц. р. до-
лучились до збору коштів для придбання військового 
спорядження нашим землякам, котрі перебувають в 
зоні аТо: м.Я.підвисоцькому (с. Білобожниця) – 500 
грн.; Н.п.шевчук – 200 грн.; невідомий (м Чортків) – 
100 грн. а також дякує всім, хто вніс свою пожертву в 
скриньку волонтерам на центральному майдані Чорт-
кова, – 1297 грн. 

З 24 вересня по 7 жовтня ц. р. всього коштів на по-
треби армії до штабу національного спротиву надій-
шло 2097 грн. Витрачено за цей період: на придбання 
пального – 180 грн.; на придбання 25 пар наколінників 
– 4140 грн. Всього – 4320 грн.

Станом на 7 жовтня залишок від загальної суми ста-
новить 18967 грн., 320 доларів Сша та 10 євро.

Залишок від суми коштів, зібраних для сімей заги-
блих Героїв, – 12626 грн. та 50 доларів Сша.

штаб національного спротиву звертається з прохан-
ням до кандидатів у депутати до Верховної ради украї-
ни, які балотуються по 167-му виборчому округу, нада-
ти допомогу для придбання військового спорядження 
нашим землякам, що перебувають у зоні аТо.

наша адреса: м. Чортків, вул. шевченка, 23, каб. № 
6 (приміщення районної ради, І поверх). 

Тел. 096-56-41-806.
штаб національного спротиву 

Чортківського району

Один бронежилет – 
одне врятоване життя
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Суспільство4

Всі ці роки українські Церкви прагли 
перетворювати суспільство на засадах 
євангелія: вчити моралі і Закону Божо-
го, виховувати патріотів, допомагати 
нужденним, стражденним і потребую-
чим, створювати свої навчальні заклади, 
душпастирювати серед військовиків… 
Держава своєю чергою клялася у своїй 
пошані й любові до Церков, її керівники 
ревно хрестилися перед телекамерами, 
але не поспішали надавати релігійним 
спільнотам можливості гідно виконувати 
свою суспільну місію. режим же Януко-
вича взагалі розтоптав релігійну свободу, 
запровадив драконівські норми контролю 
над релігійними організаціями, намагався 
створити державну церкву і погрожував 

закриттям Церквам, які плекали в україн-
цях людську гідність.

Добре, що уряд, якого привів до вла-
ди майдан, не обмежився ломкою схем 
та інструментів, за допомогою яких чи-
нилося насильство над совістю і вірою. 
після революції Гідності цього було вже 
кричуще замало. повернення до нескін-
ченних обіцянок та лукавства і церковний 
люд, і сама широка громадськість вже б 
не сприйняли. 

Відтак, перший серйозний крок назу-
стріч Церквам з боку уряду Яценюка став 
знаковим. попри відмову росії постачати 
в україну газ і гранично складну ситуацію 
в енергетичній сфері, Кабінет міністрів 
встановив пільговий тариф на опалення 

для релігійних організацій. Церковні іє-
рархи і релігійні лідери особливо оцінили, 
що дуже суттєву фінансову полегшу вони 
отримали не напередодні виборів, як це 
траплялося раніше, і отримали без жод-
ної помпи й інформаційних фанфар. Так 
само вони оцінили, що попри рішуче по-
збавлення від усілякого роду контролюю-
чих органів, які давно вже перетворилися 
на такі собі «корупційні центри», для На-
ціональної експертної комісії з питань за-
хисту суспільної моралі уряд зробив ви-
няток. І у відповідь на прохання Церков, 
і усвідомлюючи необхідність забезпечити 
нормальну, прийнятну для демократично-
го суспільства охорону не тільки фізич-
ного, а й духовно-морального здоров’я 
українців.

особливо важливим стало розпоря-
дження уряду про створення служби 
військового духовенства (капеланської 
служби) у Збройних Силах україни, Націо-
нальній гвардії та прикордонних військах. 
Церкви наполягали на цьому всі роки Не-
залежності, послідовно зверталися з цим 
до кожного з президентів і глав уряду, 
посилалися на досвід воєнних організа-
цій всіх цивілізованих країн і тільки влітку 
цього року справу було зрушено. Відтепер 
священики, яких Церкви благословля-
тимуть на підтримку наших військовиків, 
отримали належні можливості зміцнювати 
дух, віру і впевненість у перемозі україн-
ських солдат і офіцерів. Служіння капе-
лана для тих, хто йде в бій, знаходиться 
під обстрілами і щомиті ризикує життям, є 
незамінним – на війні атеїстів не буває.   

Ще одне питання державно-церковних 
відносин, яке роками залишалося 
нерозв’язаним – державне визнання ди-
пломів вищих духовних навчальних закла-
дів вирішуватиметься Законом «про вищу 
освіту», який нинішні урядовці довго готу-
вали ще в опозиції і з боями проводили 
через Верховну раду. Закон ставить укра-

їнську вищу школу з голови на ноги і веде 
її важким, але єдино можливим шляхом 
до європейського простору знань. Духо-
вні навчальні заклади тепер теж зможуть 
увійти до цього простору – можливість, 
якої з незрозумілих причин їх досі, через 
понад два десятки років після повалення 
атеїстичного режиму, було позбавлено. 
Важливо, що нарешті Богослов’я стає га-
луззю знань – і це такий самий принци-
повий розрив з совєтчиною, як повалення 
пам’ятників ідолам. Не менш важливим є 
і чітке визначення місця курсів духовно-
морального спрямування в українській 
школі – тепер вони вивчатимуться у 5-6 
класах.

На зустрічі Голови уряду арсенія Яце-
нюка і Голови Верховної ради олександра 
Турчинова, які наразі очолюють вибор-
чий список політичної партії «Народний 
Фронт», з Всеукраїнською радою Церков 
духовні проводирі країни закликали дер-
жавних діячів і надалі чистити авгієві стай-
ні. Чистити послідовно і рішуче. Ієрархи 
свідомі обсягів праці, які належить вико-
нати урядові, і надважкості цієї праці. 

Не випадково Синод єпископів україн-
ської Греко-Католицької Церкви доручив 
український уряд опіці пресвятої Богоро-
диці – акт величезного символізму і вели-
чезної відповідальності. Схибити, недо-
працювати і злукавити віднині не вийде.  
Бог і люди не дозволять.

Вікторія БУБНА

ЦЕРКВА І УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА: 
від конфронтації через порозуміння до партнерства

Минулого тижня, під час зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з Прем’єр-міністром Арсенієм 
Яценюком, Головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим один з присутніх ієрархів зауважив, 

що чинний Уряд за 7 місяців розв’язав багато проблем, які не вирішувалися упродовж 
всіх 23-х попередніх років нашої Незалежності. 

проблеми марилівських спиртовиків беруть 
свій початок з липня 2010 року, коли внаслі-
док «пресловутої» урядової постанови за № 
672 всі спиртозаводи влилися в новоутворене 
об`єднання – Дп «укрспирт», внаслідок чого вони 
втратили повну свою економічну і юридичну са-
мостійність, ставши свого роду окремими це-
хами (так званими мпД – місцем провадження 
діяльності) єдиного підприємства-монополіста 
з центром у Києві. Тепер знаючі люди кажуть, 
що то була чітко придумана корупційна схема, 
ще один зі сформованих грошових потоків, 
який безмежно збагачував Сім`ю. З грошей 
«укрспирту», подейкують, фінансувалися ті ж 
самі «тітушки», оплачувався «Беркут» на май-
дані тощо… але пройшло більш як півроку, від-
коли в країні з`явилася нова влада, що взяла 
на себе відповідальність за стан справ у дер-
жаві, але, принаймні у спиртовій галузі, нічого 
не змінилося. Значить, комусь такий стан речей 
вигідний і нині.

Втрату потужного донора місцевого бю-
джету район відчув одразу. Та й по лінії бла-
годійницької і спонсорської допомоги рівних 
марилівському спиртозаводу на Чортківщи-
ні не було. Тож практично ще у перші місяці 
пішли звернення в різні інстанції від районної 
та обласної влади повернути підприємствам 
(не тільки нашому, а й усієї області) статус-
кво, тривали такі потуги й до останнього 
часу. але з Києва все йшли відписки: лікві-
довувати Дп «укрспирт» немає доцільності…

Не можна сказати, що зміни раптово по-
значилися на самому виробництві,  але з 
часом вони далися взнаки. За чотири роки 

на підприємстві змінилося сім директорів, 
яких присилали з Києва і які фактично нічого 
на місці не вирішували. Безпричинно стали 
зупиняти завод. приміром, за останній рік 
– тричі. причому, останній раз – з 9 липня 
завод простоює донині. Чому? пояснюють 
тим, що в україні перевиробництво спирту: 
при потребі п`ять мільйонів декалітрів спир-
ту на рік виробляється 14 млн. але ж інші 
підприємства, де і спирт не такої якості, як 
марилівський, і собівартість одного дека-
літра вища, працюють! (Зупинивши мари-
лівський спиртозавод, де штат нараховує 
165 осіб, натомість в області запустили три 
менш потужних підприємства зі штатом, 
аналогічним нашому. Де ж тут економіка?). 
Нещодавно стали вивозити з підприємства 
ферменти, звідкілясь пішли побоювання, 
що хочуть порізати завод на металобрухт… 
Тому й вирішила ініціативна група негайно 
провести зустріч трудового колективу зі сво-
їм керівництвом, районною владою і народ-
ними депутатами. Вона відбулася минулого 
тижня, 30 вересня. На зустріч прибули на-
родний депутат Іван Стойко, представники 
районної влади – перший заступник голо-
ви райдержадміністрації Валерій Запухляк, 
заступник керуючого справами – начальник 
відділу з гуманітарних питань виконавчого 
апарату районної ради Тетяна Яблонь, міс-
цева преса. Керівництво заводу представ-
ляв керуючий Дп «укрспирт» (марилівське 
місце провадження діяльності) Василь шу-
берт. З його уст присутні на зібранні й по-
чули інформацію, що з 15 жовтня планується 

пуск підприємства. однак мало хто цьому 
йняв віри, адже подібне заводчани уже чули 
не раз: раніше звучали дати –  з 1 вересня, 
15-го, 1 жовтня… Це все – на словах, а де 
документ, засвідчений печаткою?

Валерій Запухляк повідав присутнім, що 
районна держадміністрація повністю підтри-
мує позицію заводчан, як і те, що юридична 
адреса має бути повернута в район. Такої ж 
думки і обласна виконавча гілка влади – пе-
ред приїздом у марилівку він мав телефонну 
розмову з Тернополем. Народного обранця 
від нашого виборчого округу взагалі здиву-
вало таке економічне ноу-хау – мпД, яке, з 
його слів, більш ніде не зустрічається, крім 
спиртової галузі. 

На думку Тетяни Яблонь «корінь зла» кри-
ється в тому, що марилівський спиртозавод 
не є окремою юридичною особою, як це було 
до урядової постанови 2010 р. але добре вже 
те, що колектив не мовчить. Тому, на її думку, 
районна рада і райдержадміністрація повинні 
підготувати спільне клопотання щодо роз-
формування Дп «укрспирт», такі ж кроки ма-
ють бути зроблені на рівні області, і спільно, 
разом з трудовим колективом, представникам 
влади слід їхати до Києва. За нас, резюмува-
ла вона, ніхто цього питання не вирішить. 

З болем сприймалися виступи представни-
ків адміністрації підприємства – заступника 
керуючого з комерційних питань Наталії Ка-
пелюшної і головного енергетика заводу пе-
тра олійника, котрі порівнювали економічні 
показники чотирирічної давності і теперішні. 
Допоки не повернуть юридичну адресу на 
місце – порядку не буде, – переконані вони.

обурювався й Нагірянський селищний го-
лова петро Головацький: як так могло ста-
тися, що завод пішов з району? Саме він 
підкинув ідею негайно скликати позачергову 
сесію районної ради. алгоритм дій було ви-
роблено такий: передусім збирається сесія 
районної ради (про її роботу читайте на стор. 
2, 5 цього номера газети), яка ухвалює по-
зицію громади стосовно відновлення роботи 
заводу і юридичної адреси; далі представ-
ники підприємства і районної, можливо, і об-

ласної влади, маючи рішення сесії на руках, 
їдуть до Києва (поїздка була запланована на 
сьоме число, коли збереться на позачергову 
сесію Верховна рада), де народний депутат 
І.Стойко пообіцяв влаштувати зустріч у мініс-
терствах і з керівництвом Дп «укрспирт». І 
таким чином добитися відміни горезвісного 
документа, який, здається, вже всім набив 
гірку оскомину. Зрозуміло, буде непросто. 
але ніхто й не казав, що буде просто. 

На цьому і розійшлися.

*    *    *
учора, коли верстався номер, із Києва по-

вернулася делегація чортківчан, куди вхо-
дили депутат обласної ради, голова її бю-
джетної комісії олександр Стадник, перший 
заступник голови райдержадміністрації Ва-
лерій Запухляк, заступник керуючого справа-
ми – начальник відділу з гуманітарних питань 
виконавчого апарату районної ради Тетяна 
Яблонь,  представники трудового колективу 
підприємства Ігор Ленів і петро олійник. ра-
зом із народним депутатом Іваном Стойком 
вони мали зустріч в Будинку уряду з міні-
стром Кабінету міністрів остапом Семераком 
і директором Дп «укрспирт» Юрієм Лабуті-
ним. результатом зустрічі стало насамперед 
те, що учора запущено марилівський спир-
тозавод. Наступне, премєр-міністром буде 
дано доручення Кабінету міністрів вивчити 
питання щодо відміни постанови за № 672 
від 2010 р. Існує два шляхи вирішення про-
блеми: повернутися до попередньої моделі, 
коли підприємствам спиртової галузі повер-
нуть юридичну адресу і повну економічну са-
мостійність, або їх приватизація. Чортківська 
делегація виступила за першу з них. 

але це ще не кінець. Діалог триває. по-
трібно добитися того, щоб підприємство 
не тільки запустилося, а й безперебійно 
працювало. Тобто зберегти право людей 
на працю.  Ну і, звісно, відновило статус 
окремої юридичної особи. Зрештою, певні 
зрушення вже є, і хоча б у цьому вбачається 
позитив.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Ситуація

«Бродіння» на Марилівці
Можливо, і не зовсім коректно підібране перше слово у заголовку, але саме 

воно десь характеризує ситуацію, що склалася через згусток назрілих проблем, 
які переповнили чашу терпіння трудового колективу, без перебільшення, 

найкращого підприємства галузі – Марилівського спиртозаводу, що вилилося 
в рішучий протест: або щось робімо, щоби підприємство й надалі працювало 
і нарощувало потужності, як і до реорганізації, або миримося зі станом справ, 

який нині є, і ставимо на собі хрест.
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Голові Верховної Ради України
Турчинову О.В.

Прем`єр-міністру України
Яценюку А.П.

Міністру аграрної політики України
швайці І.О.

Народним депутатам України
Стойку І.М.

Апостолу М.В.
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Бойку В.Б.

Головку М.Й.
Поберу І.М.

Генеральному директору ДП
«Укрспирт» Лабутіну М.Ю.

Звернення
депутатів Чортківської районної ради 

Тернопільської області щодо відновлення 
діяльності ДП «Марилівський 

спиртозавод»
ми, депутати Чортківської районної ради 

Тернопільської області, враховуючи законні 
вимоги трудового колективу Дп «укрспирт» 
(марилівське місце провадження діяльності) 
та представників аграрної галузі Чортківсько-
го району, вкотре звертаємося до президен-
та україни, Верховної ради україни, Кабінету 
міністрів україни, міністерства аграрної по-
літики україни та Дп «укрспирт» з питання 
відновлення діяльності Дп «укрспирт» (ма-
рилівське місце провадження діяльності).

марилівський спиртовий завод – державне 
підприємство, нині високорозвинуте промис-
лове виробництво – структурна одиниця дер-

жавного підприємства «укрспирт». За остан-
ні роки виробнича потужність підприємства 
доведена до обсягів 7300 дал. на добу. під-
приємство спеціалізується на випуску спирту 
етилового ректифікованого із зернової сиро-
вини та до недавнього часу було найпотужні-
шим платником податків і соціальних внесків 
в районі та області. Стабільна його робота 
давала змогу працювати і аграрним підпри-
ємствам Тернопільської та інших областей, 
тому велика кількість суб’єктів господарю-
вання стурбована втратою стабільного ринку 
збуту для своєї продукції.

протягом багатьох років підприємство 
плідно співпрацювало з багатьма вітчизняни-
ми і зарубіжними партнерами на взаємови-
гідних умовах, пропонуючи на ринку високо-
якісну, екологічно чисту продукцію. Колектив 
підприємства до реорганізації галузі активно 
працював над впровадженням нових техно-
логій, підвищенням якості продукції, осво-
єнням виробничих потужностей і автомати-
зацією виробничих процесів, розширенням 
ринків збуту.

у поточному році підприємство тричі зупи-
няло свою роботу, а з 9 липня безпричинно 
простоює по сьогоднішній день, що негатив-
но позначилось на заробітній платі працівни-
ків підприємства, надходженні платежів до 
місцевого та державного бюджетів. 

На підприємстві працює 165 осіб, які пе-
ребувають у невизначеній ситуації щодо по-
дальшої роботи підприємства, вони не впев-
нені в завтрашньому дні, тому що можуть 
втратити свою роботу і заробітну плату, за-
лишити свої сім’ї без засобів для існування.

при зміні статусу державного підприєм-
ства «марилівський спиртозавод» Чортків-

ського району згідно з постановою Кабінету 
міністрів україни від 28 липня 2010 року за 
№ 672 у марилівське місце провадження ді-
яльності Дп «укрспирт» м. Бровари, Київська 
область підприємство втратило свою само-
стійність та все майно перейшло на баланс 
Дп «укрспирт». Всі грошові операції прово-
дяться за місцем реєстрації.

На наші неодноразові звернення до Кабі-
нету міністрів україни Чортківська районна 
рада не отримала від уряду жодної відповіді, 
тільки одержали дві відписки від директора 
департаменту продовольства мінагрополіти-
ки Куць о.І. Вказана посадова особа надава-
ла нам відповіді, як за уряду азарова м.Я., 
так і за прем’єрства Яценюка а.п., що свід-
чить про відсутність змін в роботі міністер-
ства, не дивлячись на вимоги майдану. 

На думку депутатів районної ради, при-
чиною критичної ситуації, яка склалася на 
одному з найкращих підприємств галузі, є 
збереження розпочатих за попередньої вла-
ди корупційних схем та продовження їх вико-
ристання теперішнім керівництвом галузі.

Враховуючи вищезазначене, вимагаємо:
Від Президента України, як гаранта 

Конституції,
– забезпечити конституційне право на пра-

цю членів трудового колективу Дп «укрспирт» 
(марилівське місце провадження діяльності),

– доручити Генеральному прокурору пе-
ревірити дотримання законодавства в діяль-
ності Дп «укрспирт»;

Від Верховної Ради України 
– внести зміни до законодавчої бази укра-

їни, передбачивши сплату суб`єктами госпо-
дарювання податків і зборів за місцем фак-
тичного ведення господарської діяльності,

– розглянути питання про доцільність пе-
ребування на посаді міністра аграрної полі-
тики україни швайки І.о.;

Від Кабінету Міністрів України 
– переглянути та відмінити постанову Ка-

бінету міністрів україни від 28 липня 2010 
року за № 672 «про утворення Державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «укрспирт», відновити попе-
редню вертикаль управління спиртовою га-
луззю, спиртові заводи залишити окремими 
юридичними особами,

– розглянути доцільність перебування на 
посаді Генерального директора Дп «укр-
спирт» Лабутіна м.Ю.;

Від Міністерства Аграрної політики Укра-
їни та ДП «Укрспирт» – в термін до 10 жовтня 
2014 року забезпечити відновлення роботи 
підприємства та його безперебійну діяльність 
з подальшим наданням Дп «укрспирт» (мари-
лівське місце провадження діяльності) стату-
су окремої юридичної особи за місцем роз-
ташування (селище Нагірянка Чортківського 
району Тернопільської області).

у разі невиконання законних вимог депута-
тів районної ради та трудового колективу за-
лишаємо за собою право відстоювати права 
громади всіма рішучими методами відповід-
но до Конституції та законів україни.

про результати розгляду нашого звернен-
ня та прийняті рішення просимо невідкладно 
інформувати Чортківську районну раду Тер-
нопільської області.

Звернення прийнято на тридцять
третій сесії Чортківської районної

ради Тернопільської області
6 жовтня 2014 року

Щотижня у райдержадміністрації від-
бувається засідання міжвідомчого ра-
йонного координаційного штабу з питань, 
пов`язаних із соціальним забезпеченням 
громадян україни, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території та райо-
нів проведення антитерористичної опе-
рації. Цієї середи розглядали і заслу-
ховували три питання: про організацію 
заходів на виконання розпорядження 
голови рДа про соціальне забезпечен-
ня вищевказаних громадян; про органі-
зацію роботи моніторингової групи, яка 
постійно проводить виїзди до цих осіб 
з метою обстеження умов проживання, 
виявлення потреб та вирішення питань 
соцзахисту; про додержання прав гро-
мадян, які переселилися з тимчасово 
окупованої території.

Станом на 8 жовтня в районі зареє-
стровано 81 особа (з них – 31 неповно-
літня), що прибула зі району проведення 
воєнних дій та Криму. усі вони тимчасово 
розміщені в приватному секторі. Треба 
зазначити, що люди наші добросердеч-
ні й допомагають прибулим всім, чого 
вони потребують, а також активно під-
ключається районна влада, громадські 
організації. Та, як зазначили заступник 
голови рДа І.Віват і начальник фінуправ-
ління Г.Ізвєкова, і далі спостерігається 
переміщення людей, а отже, потреба 
підготовлених до проживання будинків. 
Чортківщина може запропонувати для 
біженців для тимчасового перебування 
приміщення колишніх початкових шкіл м. 
Чортків, сіл малі Чорнокінці, Білий потік, 
Скородинці, терапевтичне відділення 
Колиндянської лікарні. але, окрім самих 
стін та елементарних умов проживання, 
ще потрібно забезпечити гостей іншими 
необхідними речами: меблями, побу-
товою технікою… Тому координаційний 
штаб звертається до жителів району із 
проханням допомогти. Якщо у вас є ме-
блі, побутова техніка, якими ви не ко-
ристуєтеся й від щирого серця можете 
поділитися з ближнім, – зробіть добру 
справу! Тел. для довідок: 101-2-15-22, 
095-261-12-06 (гаряча лінія штабу), 068-
627-08-92. Члени штабу чекають на вашу 
допомогу!

Оксана СВИСТУН

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)
«питання діяльності Дп «укрспирт» (ма-

рилівське місце провадження діяльності) – 
не нове, неодноразово вже розглядалося у 
цьому залі, – констатує заступник голови 
райради Любомир Хруставка. – Лише за 
останній рік двічі надсилали наше звер-
нення в центральні органи влади, та вони 
нас не почули. Тому на цю сесію запросили 
усіх, хто може долучитися до вирішення цієї 
важливої тривалої проблеми – для віднов-
лення діяльності підприємства. ми сьогод-
ні маємо визначитися, яким чином можемо 
допомогти цьому потужному заводу».

Найперше Любомир Хруставка  надав 
слово представникам трудового колекти-
ву. Виступали керівник відділу постачан-
ня і збуту Наталія Капелюшна, машиніст 
тепловоза Ігор Ленів, головний енерге-
тик петро олійник. 

Наталія Капелюшна: «Які ми були – ви 
всі прекрасно знаєте, але давайте не про 
те, якими ми були, а про те, якими б ми 
хотіли далі бути. один показник хочу до-
вести до відома – реалізація спирту в 
2010-му (за 9 міс.), коли ми переходили в 
мпД, – 1984 тис., з них прибуток становив 
7417 тис. грн., а сьогодні (хоч показників 
ми не бачимо, бо ми лише цех, тому бе-
ремо від реалізації, що зробили) – 45650 
тис. за 9 міс. І коли тоді ми витрачали на 
оновлення, ремонт обладнання 5 млн. 
грн., то зараз на капітальні інвестиції нам 
виділили 301 тис. грн. подумаймо, як нам 
працювати далі! ми хочемо розвиватися, 
бо бачимо потенціал. ми не хочемо сиді-
ти на місці, а працювати!».

Ігор Ленів: «Якість найкраща нашої 
продукції, собівартість найнижча, штат 
працівників найменший – і завод закри-
ли. Кому це вигідно? Державі? Ні, чинов-
никові в укрспирті!».

петро олійник: «Чотири роки ми дійсно 
вистояли в цій боротьбі і зберегли завод в 
такому стані, що може працювати і випус-
кати хорошу, якісну продукцію. Доповню 
ще пані Наталію у процентному відношен-
ні: за чотири роки від наших зароблених 
грошей на модернізацію заводу було ви-
ділено 0,03 відсотка. ми хочемо працюва-
ти у тому ракурсі, як це було до 2010 р. 

Якщо наш і інші заводи й фабрики 
краю вдалося б запустити, то Чортків-
щина була б багатою і ми могли б самі 
на себе заробляти, покращити життя 
бюджетників, лікарів, вчителів, які на ці 
гроші очікують».

Надали слово й колишньому дирек-
тору заводу Ігорю ольшаковському: 
«Це питання лежить не в економічній, а 
в політичній площині. Завод як був, так 

і залишається на сьогодні родзинкою в 
буханці хліба «укрспирту», він залиша-
ється цікавим. прем`єр-міністр арсеній 
Яценюк заявив про приватизацію. І вона 
буде, хоч міністр агрополітики і продо-
вольства Ігор швайка відкрито заявляє: 
«Не лізьте до «укрспирту»...». Як кажуть, 
місце сидіння визначає місце розуміння. 
Зараз же марилівський завод елемен-
тарно «ховають», штучно показуючи, що 
завод не здатний працювати. Для чого? 
Тому що приватизації не минути».

Говорив пан ольшаковський і про пер-
спективи підприємства:  «Назвати цей за-
вод – найбільш економічно вигідний краї-
ні, найрентабельніший і через потужність, 
і через якість спирту віддаленим місцем 
провадження діяльності є блюзнірством! 
10-12 відсотків усієї потужності спиртової 
галузі в україні у 2009-2010 рр. давав саме 
наш завод. Сьогодні він єдиний в україні 
має котельню на біопаливо, закінчену на 
80 відсотків. але ніхто про неї не говорить 
і не запускає. Цей котел може спалювати 
будь-яке біопаливо, навіть сміття, і торф, і 
вугілля – аналогів в україні нема. 

марилівка завжди була конкурентною. 
могла дозволити знизити ціну і зали-
шитися рентабельною на 25 відсотків, 
тоді як інші заводи терпіли збитки. а яка 
якість марилівського спирту! Нам заки-
дають, що нема збуту. Досі колишні наші 
споживачі запитують, як придбати саме 
марилівський спирт. марилівка дуже за-
требувана в україні!». Його бачення щодо 
розв’язання проблеми – зміна усієї сис-
теми, яка, на його думку, безумовно буде 
після обрання нової Верховної ради.

І перший заступник голови рДа Валерій 
Запухляк, і директор Департаменту агро-
промислового розвитку оДа олег Напо-
ра у своїх виступах запевняли, що влада 
повністю на боці трудового колективу. 

Свої поради, як вирішити проблему, 
озвучила і депутат Тетяна Яблонь: «Ця 
проблема не лише заводу, а вона дуже 
серйозна. Тому вважаю, що треба її ру-
хати далі, незважаючи на попередні не-
гативні результати. Бо коли в листопаді 
минулого року вийшли студенти, ніхто 
не вірив, що вони зможуть змінити курс 
Януковича. Треба усім разом – представ-
никам заводу, району, області – їхати в 
Київ і ставити такі вимоги: запуск заводу, 
зміна юридичної адреси підприємства».

підтримав пані Яблонь у її рішучості 
й олександр Стадник: «пропоную, щоб 
була сформована група і їхати в Київ, 
якщо хочемо повернути виробництво в 
наш район. маємо організуватися і діяти, 
використовуючи час перед виборами». 

Ще більш радикальні методи вирішення 
проблеми пропонували депутати марія 
Горбаль, Віра Дмитрів, Василь Вислоць-
кий, Віктор шепета, михайло Каськів – 
разом з людьми провести сесію на тра-
сі в Нагірянці, якщо завод не запустять 
найближчим часом. Забігаючи наперед, 
скажу, що до таких крайнощів не дійшло, 
бо завод запустили ще вчора.

підтримати народ ось таким чином по-
обіцявся навіть нардеп Іван Стойко: «Якщо 
треба буде палити шини – то я з вами». 
але це за умови, якщо не вирішиться 
усе дипломатично: народний обранець 
повідомив про заплановану на вівторок 
зустріч з прем`єр-міністром арсенієм 
Яценюком, на якій він обов’язково пере-
повість настрої людей на Чортківщині та 
постарається врегулювати питання запус-
ку заводу. Іван Стойко назвав постанову 
Кабінету міністрів україни «про утворен-
ня Державного підприємства спиртової 
та лікеро-горілчаної промисловості» від 
28 липня 2010 р. за № 672 злочинною і 
сказав, що домагатиметься її відміни.

Любомир Хруставка зачитав проект 
звернення депутатів райради про від-
новлення діяльності Дп «марилівський 
спиртозавод», написаний виконавчим апа-
ратом райради. Депутати вносили свої 
корективи, пропозиції. Зокрема, депутат 
о.Степаненко запропонував, щоб усі кан-
дидати в депутати-мажоритарники внесли 
у свої передвиборні програми пункт: роби-
тиму усе можливе для відміни постанови 
Кму № 672, але більшість депутатів не під-
тримала цю пропозицію, хоча, висловлю 
свою думку, більше конкретики у програ-
мах наших кандидатів не завадило б. 

В результаті було прийнято кінцевий 
варіант звернення, що друкується нижче.

На сесії заступник голови райради за-
читав також звернення облради щодо 
проведення масових заходів, згідно з 
яким висловлено прохання обмежити 
проведення розважальних заходів лише 
патріотичними заходами або комерцій-
ного характеру, виручені кошти з яких 
підуть для воїнів на схід. після 22-ї год. 
рекомендується забезпечити спокій.

у порядок денний було включене ще 
одне актуальне на сьогодні питання – 
спеціальне маркування російської про-
дукції, що продається у наших магази-
нах. одноголосно його було підтримано 
депутатами: даний товар має розміщува-
тися на окремій полиці із написом: Това-
ри з російської Федерації».

Оксана СВИСТУН

Сесія районної ради

Хто хоче «з`їсти» Марилівську 
«родзинку», або Малі діти – малі клопоти

Доброчинність

Допоможемо 
усім миром!
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Акценти6
Прес-коференціяІз засідання колегії райдержадміністрації

14 жовтня. Тривалість дня – 10.50. Схід – 07.18. Захід – 18.09.  Покрови Пресвятої Богородиці. День українського козацтва

Останнє в часі засідання колегії РДА мало відбутися 
ще 29 вересня, але оскільки чомусь з`явилося на 

нього всього кілька її членів, головуючий – перший 
заступник голови райдержадміністрації В.Запухляк 

(як відомо, район наразі залишається без голови РДА) 
через відсутність кворуму був змушений перенести 

колегію на інший день – п’ятницю, 3 жовтня.

Відкриваючи роботу засідання, головуючий озвучив роз-
порядження голови райдержадміністрації за № 288 від 3 
жовтня ц. р., яким було виведено зі складу колегії ряд осіб, 
котрі регулярно не ходять на засідання, натомість введено 
нових. Цього разу спрацювало: явка була майже стовідсот-
ковою.

розпочала роботу колегія з розгляду питання про стан 
розвитку фізичної культури, спорту та основних об’єктів 
спортивного спрямування на території району. Доповідь 
виступаючого з нього – начальника відділу у справах мо-
лоді та спорту рДа о.Галущака – рясніла досягненнями 
наших спортсменів. І вони справді є: на змаганнях різних 
рівнів ними завойовано 9 золотих, стільки ж бронзових і 2 
срібні нагороди. Дев`ятеро чортківчан носять звання май-
стра спорту україни, 24 – є  кандидатами на майстрівський 
рівень. однак, як зазначила начальник райфінуправління 
Г.Ізвєкова, усі ці досягнення – головним чином за рахунок 
спонсорів. Бюджетних коштів на спорт катастрофічно не 
вистачає, з 1 листопада нічим буде фінансувати дитячо-
юнацьку спортивну школу. На її думку, потрібно розділити 
ДЮСш на міську і районну, щоб вони фінансувалися з від-
повідних бюджетів. Так само звернула увагу на доцільність 
існування такої структури, як «Спорт для всіх», якої немає в 
інших районах області.  

На засіданні колегії прозвучали пропозиції оптимізувати 
штатні одиниці в структурах керівництва районним спор-
том, побільше залучати спонсорських коштів на потреби 
фізичної культури і спорту. З рядом пропозицій було при-
йнято відповідне розпорядження голови рДа.

Далі стисло проінформував про порядок набуття орга-
нами місцевого самоврядування права на земельну част-
ку (пай), яка визнана рішенням суду відмерлою, начальник 
відділу Держземагентства у Чортківському районі Л.Хомяк. 
Деталізувати його немає потреби, адже воно стосувалося 
тільки кількох судових рішень.

Начебто «вузьке» для широкого кола читачів питання про 
роботу відділу культури, туризму, національностей та ре-
лігій щодо зміцнення виконавської дисципліни, реалізації 
актів та доручень президента україни, Кабінету міністрів, 
розпорядчих документів голови облдержадміністрації 
(доповідала начальник сектора контролю апарату рДа 
С.Венгринович) в процесі його розгляду суттєво вийшло за 
рамки обговорюваного. Бо й тут через брак фінансування 
спливла проблема поповнення бібліотечних фондів (при за-
планованих 112 тис. тільки 22 тис. грн.), реалізації інших чи-
сельних галузевих програм, під які зовсім не закладають-
ся кошти. Тут виникає свого роду парадоксальна ситуація, 
коли щороку на обласному і районному рівнях приймають-
ся розпорядження про інвентаризацію галузевих програм у 
відповідності до наявних коштів, у той же час практично усі 
вони «спускаються» по вертикалі згори. Зрештою, роботу 
відділу культури в царині роботи з документами було ви-
знано задовільною.

Доступно і популярно роз’яснила присутнім в. о. началь-
ника відділу містобудування та архітектури рДа о.Гутор про 
створення та ведення містобудівного кадастру Чорктівсько-
го району. Так, на сьогодні, зазначила вона, вже проведено 
певну роботу в цьому напрямку. Зокрема, у грудні 2012 р. 
рішенням районної ради затверджено районну програму 
створення містобудівного кадастру та його ведення на 2013-
2016 рр.; положення про службу містобудівного кадастру 
відділу містобудування та архітектури рДа, яким передба-
чено створення чотирьох підрозділів. однак для організації 
цієї служби у штат відділу необхідно ввести додаткові штат-
ні одиниці у кількості не менше трьох фахівців: архітекто-
ра, інженера-геодезиста та інженера-землевпорядника. Ще 
одна проблема – це інформаційне наповнення містобудів-
ного кадастру, відсутність генеральних планів у більшості 
населених пунктів і т. д. Тобто, як слушно підкреслила до-
повідач, паперової роботи виконано багато, а реального ви-
конання – обмаль. І хоча в проекті розпорядження містилася 
вимога до фінуправління забезпечити фінансування даної 
програми, зрозуміло, що поки кошти для цього не надійдуть 
з Держбюджету, реалізувати її навряд чи вдасться. 

останнім слухалося питання про стан виконання де-
легованих повноважень у галузі бюджету, фінансів і цін, 
соціального захисту населення, торгівлі та побутового 
обслуговування населення виконавчим комітетом Нагірян-
ської сільської ради. Насамперед заслухали Нагірянського 
селищного голову петра Головацького, доповідь котрого 
доповнили відповідно до покладених на них посадових 
обов’язків начальникики райфінуправління і соцзахисту 
населення рДа відповідно Г.Ізвєкова і В.Цвєтков, в. о. на-
чальника управління економічного розвитку рДа о.Стахів. З 
усього почутого можна зробити висновок, що свій бюджет 
дана сільська рада виконує, навіть за 9 місяців з почат-
ку року є перевиконання 27,6 відсотка. Існують лише пев-
ні проблеми з використанням наявних на рахунках коштів. 
Добре забезпечено селище й закладами торгівлі, а ось по-
бут, як і скрізь по селах, кульгає. З цього приводу тонко 
підмітив головуючий на засіданні колегії рДа В.Запухляк: 
«Чи не в кожному селі є 10 кравчинь, які ніколи не погодять-
ся стати підприємцями…». Він і підбив підсумки засідання 
чергової колегії рДа.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Вчимося жити 
без грошей

пояснив: мовляв, ось тут, на 
Чортківщині, присутній високий рі-
вень довіри до політичної сили, ко-
тру він представляє, люди завжди 
щедро голосували за «Батьківщи-
ну». І вдався до спроби в кількох 
словах окреслити загальну ситуа-
цію в україні. 

Вибори, що очікуються букваль-
но за неповних три тижні, непрості: 
адже це – далеко не першочерговий 
пріоритет для нашого суспільства, 
важливіше – вибудовування реформ. 
україна наразі веде війну на трьох 
фронтах. перше – реальна війна на 
сході, відстоювання нашої терито-
ральної цілісності. Друге – бороть-
ба з корупцією і перезавантаження 
влади. Третє – економічні реформи, 
які мають дати країні процвітання. «у 
нас таке відчуття, що ми по всіх трьох 
напрямках поки що справляємося 
не дуже добре, що багато змін на-
разі пробуксовує, – наголосив нар-
деп. – Насправді країна заслуговує 
на краще в цьому сенсі. Наша ціль 
в майбутньому парламенті – тверда 
конституційна більшість, де працю-
ватимемо разом з іншими партіями 
майдану. але дуже сподіваємось, 
що «Батьківщина» привнесе в цю ве-
лику майбутню згуртовану коаліцію 
справжню силу, енергію, рішучість, 
якої зараз, на жаль, бракує».

Відтак андрій шевченко закцен-
тував увагу на особі Віктора шепе-
ти – кандидата-мажоритарника від 
«Батьківщини» по 167-му виборчому 
округу, деталізувавши: це – людина 
нової генерації й нового покоління, 
енергійна, рішуча, зі справжніми 
бійцівськими якостями, ключова 
фігура під час євромайдану тут, 
на Чортківщині, і, врешті-решт, – 
«плоть і кров цієї землі», через що 
достеменно знає, що потрібно зем-
лякам. Віктор шепета, в свою чергу, 
окреслив власну позицію, сконцен-
тровану в трьох основоположних 
принципах: зупинити війну, бороти-
ся з олігархічною системою та всі-
ляко підтримувати програму партії 
стосовно розвитку села.

першим запитанням, на яке ви-
пало відповідати нашому гостеві зі 
столиці – центру політичного життя, 
цілком логічно стало питання роз-
колу поміж колишніми однопартій-
цями, що й призвів до реалій двох 
сил – «Батьківщини» та Народного 
фронту. андрій шевченко висло-
вив переконання, що партії мають 
творитися не під вибори, а роками 
вибудовувати свою репутацію. Тим 
більше, що нині для цього – не най-
кращий час. Сталось же так, що у 
нас і президент, і прем`єр-міністр 
вирішили створити свої проекти під 
вибори. «ми дивимось і на Народ-
ний фронт, і на інші партії, з якими 
нас пов`язують загальні цінності – 
адже ми всі обстоюємо демокра-

тичний вибір, ринкові реформи, як 
на можливих партнерів по коаліції в 
майбутньому парламенті, – наголо-
сив п. андрій. – І все-таки така по-
тужна команда, як «Батьківщина», 
партія з 15-річною історією – це за-
раз єдина партія, яка має свої осе-
редки по всій україні, буквально в 
кожному селі; це зараз найстаріша 
фракція в українському парламен-
ті». пояснив він і що наразі розділяє 
«Батьківщину» з Яценюком, Турчи-
новим: Народний фронт – партія 
влади, яка тепер несе повну від-
повідальність за стан в економіці, 
в інших напрямках. «ми ж на цей 
момент не маємо жодного пред-
ставника у вищих органах влади, 
думаю, що це дає нам набагато 
більшу свободу називати речі свої-
ми іменами і говорити правду, – ре-
зюмував нардеп. – є різні демокра-
тичні команди: команда порошенка, 
команда Яценюка, команда Грицен-
ка, – продовжив. – є конкуренція і 
є бажання разом працювати в май-
бутньому. З тими, що пройдуть до 
парламенту, будемо співпрацювати 
(тут же а.шевченко висловив упев-
неність, що фракція «Батьківщини» 
буде, бо ця політична сила гаранто-
вано долає виборчий бар`єр – авт.). 
але пам`ятаймо, що наш головний 
опонент і наш ворог – це, звичайно, 
путін. Це «п`ята колона», яка є тут, в 
україні, яка шифрується під опози-
ційні блоки, під різні інші сили, тому 
не слід забувати про це».

Відтак на поверхню обопільної 
розмови з журналістами, як і очіку-
валось, спливло питання задекла-
рованого «Батьківщиною» пріори-
тету щодо вступу україни до НаТо. 
«Це те, чого зараз хоче український 
народ, – констатував п. шевченко. 
– Соціологія показує не менше 60 
(!) відсотків українців, що твердо 
виступають за це (а ще два роки 
назад мислячих так було 17-20 від-
сотків). ми вважаємо, що україна 
належить до цієї сім`ї і хоче бути 
підзахисною північноатлантичного 
альянсу. мені здається, що і прези-
дент, і прем`єр-міністр могли б про-
явити рішучішу позицію, не гратися 
в дипломатичні реверанси, а дуже 
чітко сказати: це наш вибір, проти-
стояти росії наодинці неймовірно 
важко. ми знаємо, що україна зараз 
на передовій всього демократично-
го світу, і було б абсолютно абсурд-
но не скористатися цією підтрим-
кою. Тому ми будемо наполягати на 
проведенні референдуму про вступ 
до НаТо і, як дасть Бог, в найближ-
чому майбутньому зможемо почати 
реально просуватися».

Не залишилось осторонь запи-
тання стосовно доцільності омоло-
дження команди «Батьківщини» й 
відповідно кандидатського складу 
майбутніх парламентаріїв, а також 

щодо № 1 у виборчому списку – 
української льотчиці Надії Савчен-
ко, що нині перебуває під слідством 
у «братній» росії. «Для нас історія з 
Надією – це моральний вибір, – за-
значив андрій Віталійович. – Вже 13 
жовтня група депутатів від «Батьків-
щини» планує поїздку до російської 
Федерації – і я теж як перший за-
ступник голови комітету з прав лю-
дини. Використовуємо всі міжнарод-
ні зв`язки: Юлія Тимошенко літала до 
Страсбурга, щоб зробити цю історію 
номером один. Надіємось, Надя за-
йме своє місце в парламенті, скільки 
би часу для цього не знадобилось». 
процес оновлення рядів «Батьків-
щини» він водночас прокоментував, 
вдавшись до осіб і присутнього на 
прес-конференції Віктора шепети 
(мовляв, у 30 років бути кандидатом 
в народні обранці від такої потужної 
сили – велика честь), й імен олени 
шкрум (№ 5 у виборчому списку) та 
олексія рябчина (№ 9), з котрими ра-
зом того ранку прибув зі столиці до 
Тернополя: обидвоє віком до 30-ти, із 
західною освітою – Сорбонна, Кемб-
ридж. «Країна хоче змін, перезаван-
таження, оновлення» – підсумував.

На тлі запитання щодо боротьби 
із внутрішнім ворогом – корупцією 
спроектувалася очевидність бачен-
ня можливості повернення еконо-
мічної самостійності потужному бю-
джетоутворюючому підприємству 
Чортківщини – колись марилівсько-
му спиртозаводу, а нині мпД Дп 
«укрспирт». Нардеп прокоментував, 
що це – один з класичних прикладів, 
коли монополізація шкодить справі: 
«Дуже прикро, що в плані ліквідації 
корупції нічого не міняється по всій 
україні, особливо, коли доходить до 
місцевого рівня, коли позалишались 
ті самі люди, ті самі схеми – чи то 
Іллічівський порт, чи митниця, чи за-
лізниця, чи спортова галузь». І на-
голосив, що команда «Батьківщини» 
була й залишиться безкомпроміс-
ним борцем з корупцією.

Не обминули районні журналісти 
й спромоги обговорити з парламен-
тарієм – колегою за фахом й вод-
ночас автором законопроекту щодо 
роздержавлення ЗмІ (який у Вр «за-
рубали») бачення можливості здій-
снення цього процесу. «Для «Бать-
ківщини» завжди було програмною 
засадою осмислення роздержав-
лення ЗмІ, – мовив а.шевченко.  – 
Створення суспільного мовлення, 
доступ до публічної інформації, мак-
симальні гарантії для роботи журна-
лістів в умовах свободи – на цьому 
стояли, стоїмо і будемо стояти». а 
на запитання, що наразі переважає 
у його внутрішньому «я», відповів, 
що, хоч вже дев`ять років перебуває 
в політиці (в ранзі нардепа третє 
скликання), за духом залишається 
журналістом («журналістами стають 
за дев`ять місяців до народження і 
не перестають бути ніколи!» – Смі-
ється). Як журналісту, який десять 
років сидів у ложі преси і згори спо-
стерігав за «кнопкодавством», йому 
вдалося, ставши народним депута-
том, фактично припинити неперсо-
нальне голосування, бо був коор-
динатором тієї групи. «Все ж зараз 
відчуваю себе більше політиком, ніж 
журналістом, це справа, якій би хо-
тів присвятити наступні 10-20 років 
життя, – поділився під кінець роз-
мови наш гість. – є команда, в якій 
почуваю себе дуже комфортно, і є 
великий шмат роботи, яку потрібно 
зробити, – і в парламенті, і в уряді – 
на всіх фронтах».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ     

Андрій ШЕВЧЕНКО: «У «Батьківщини» 
подвоєна відповідальність за ваш край»

Ось так в текстурі прес-конференції, котра відбулася позавчора, одразу задекларував мету свого 
візиту на Чортківщину нардеп від фракції «Батьківщина» в нинішньому парламенті й водночас № 20 

в партійному списку поміж кандидатів на близьких в часі виборах.
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Славетні земляки

Профі

поезія хоробрих 
«усусів», що ста-
ла стрілецькими 
піснями, наро-
джувалася з-під 
пера багатьох по-
етів. Серед них 
– справжній Боян 
стрілецтва роман 
Купчинський, ко-
трий пройшов тер-
нистий шлях уСС 
від першого дня 
до останнього, в 
минулому був ма-
ловідомий серед 
масового читача. 
Він увійшов в істо-
рію як талановитий 
письменник і літе-
ратурний критик, 
тонкий поет-лірик 
і композитор-

пісняр, гуморист, співець стрілецької слави, відданий 
борець:

За рідний край, за нарід свій,
За волю України! 
              (пісня «за рідний край»).
Народився роман Купчинський 120 літ назад – 24 ве-

ресня 1894 р. у с. розгадів, що на Зборівщині, в родині 
греко-католицького священика. Завдяки батькові рано 
навчився читати, в дитинстві любив складати поетичні 
римовані строфи. після закінчення Бережанської гімна-
зії у 1913 р. вступає до духовної семінарії у Львові. Коли 
вибухнула перша світова війна, вступив до лав укра-
їнських Січових Стрільців і пройшов з ними всі воєнні 
шляхи до 1920 р., досягши чину поручника, ставши ко-
мандантом сотні.

Коли на фронтах встановлювалася відносна тиша, 
молоді митці, відклавши набік зброю, бралися до твор-
чості: писали поезію, музику. роман Купчинський був 
у поетичному слові та музиці поряд з Левком Лепким, 
Юліаном Назараком, Юрієм шкрумеляком, Іваном Ба-
ландюком, михайлом Гайворонським, антоном Ло-
тоцьким, Степаном Чарнецьким. І відзначався серед 
них неповторним даром. поезія р.Купчинського, його 
літературно-критичні статті, воєнні спомини, пісні, фей-
летони, сатиричні вірші друкувалися у 20-30-ті роки в 
газеті «Діло», де він працював, у «Дзвонах», «Літописі 
«Червоної калини», журналах «Світ», «Назустріч» та ін.

Найбільшої популярності набули ліричні поезії романа 
Купчинського, до яких він сам складав музику. Своє по-
етичне кредо він висловив в «оді до пісні»:

Пісне! Велична, рідна пісне!
В тобі є все: і древня наша слава,
Володимира хист, і мудрість Ярослава,
І наших прабатьків ворогування...
...Пісне!.. Розправ свої високолетні крила...

І підемо через побіду в полі,
Обмиті з крови й ран, назустріч волі.
Головні теми стрілецьких пісень р.Купчинського – це 

розлука з родиною, воєнні походи і бої, смерть від во-
рожої кулі та від хвороби, рожеві мрії і сумне розчару-
вання. Його пісні були популярні серед стрілецтва та й 
усього народу україни, але згодом стали забороненими 
радянською владою. Та все ж ці пісні проривалися крізь 
тюремні грати і дійшли до наших днів, щоб своїми пере-
дзвонами будити пам`ять, совість, честь людську.

пісенних творів романа Купчинського є понад 
п`ятдесят. Слід згадати насамперед ті з них, що написа-
ні на Тернопільщині: «Як з Бережан до Кадри», «ой упав 
стрілець», «Заквітчали дівчатонька» (написана 1916 р. на 
смерть підхорунжого мальованого, вбитого на Лисоні, 
що поблизу Бережан). Чудова пісня «Гей у Вільхівці», на-
писана у співавторстві з Л.Лепким після бою під поту-
торами. присвячена вона хорунжому, а потому сотнико-
ві Ф.Чернику. «Готуй мені збрую» створена у розвадові, 
«пише стара мати» написана 1917 р. під Конюхами біля 
Бережан. Найбільше стрілецьких пісень виникло під 
час позиційної боротьби під Стрипою на хуторі Тудинка 
в атмосфері пресової квартири. Тут же виникла пісня 
«ой шумить, шумить» (1916 р.). пісня «Човен хитається» 
створена у Куропатниках над розлитою Ценівкою під 
впливом місячної ночі та тужливих зітхань хорунжого 
уСС В.Соловчука. Цей музичний твір прикрашає репер-
туар самодіяльних колективів і в наш час. 

у 1917 р. в с. рудники над Дністром виникла нова 
низка пісень: «За твої, дівчино...», «ой чого ти зажурив-
ся, стрільче молодий», «пиймо, друзі». Від`їзд уСС на 
Велику україну за гетьманату 1918 р. відбився у пісні 
«Зажурились галичанки», яка була популярна й тоді, і 
донині її залюбки співають по всій україні. останньою, 
лебединою піснею р.Купчинського є «ой зацвіла черем-
ха» (мелодію створив а.Баландюк у польськім полоні в 
Тухолі 1920 р.).

повернувшись з польського табору, р.Купчинський 
вступає на факультет філософії Віденського універси-
тету, згодом навчається у Львівському університеті. Тут 
він був організатором літературного життя Львова, очо-
люючи Товариство письменників і журналістів. у 1940 
р. емігрував за кордон. Жив у Німеччині, а потім у м. 
оссінінг біля Нью-Йорка. помер 10 листопада 1976 р., 
там же й похований. у 1977 р. у Нью-Йорку вийшла по-
вна збірка його творів (близько 60 пісень) під назвою 
«ми йдемо в бій».

пісні романа Купчинського переписували в рукописні 
збірники, передавали з уст в уста, вони здобули велику 
популярність. Їх обробляли композитори С.Людкевич, 
п.Козицький, м.Колесса, м.Вериківський, м.Леонтович, 
м.Гайворонський та ін. Ці пісні пролетіли через усі пе-
репони – страху, голоду, репресій, руйнування стрі-
лецьких могил, передавалися нам як пам`ять і стимул 
до нової боротьби за справедливість, людську гідність, 
українську державність.

Петро ПАЛІЙ, 
с. Стара Ягільниця

Хліб життя

останній вересневий тиждень у Чорт-
ківській центральній бібліотеці був надто 
насичений подіями. Його ми приурочили 
Всеукраїнському дню бібліотек. Тиждень 
книги проходив під гаслом «Бібліотек@ 
– територія єдності» і включав наступні 
заходи: книжкову виставку «Сила бренду 
– сучасна українська література», акцію 
«пробачимо боржникам», день періодики 
«періодика – оперативне джерело інфор-
мації», родинну зустріч «Я, моя родина, 
україна», засідання молодіжного клубу 
документального кіно про права людини, 
акцію «приведи друга в бібліотеку», екс-
курсію книжковими лабіринтами.

Вінцем цієї програми стало бібліотечне 
фольк-свято «Бібліотека – мудрість книг і ще-
дрість серця». Бібліотечну спільноту району 
привітали начальник відділу культури, туриз-
му, національностей та релігій рДа Галина 
Чайківська, директор Чортківської рК ЦБС 
оксана Колівошко, наші найактивніші корис-
тувачі – студенти Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу ім. о.Барвінського. 
професіоналів та ентузіастів своєї справи 
поцінували грамотами та подяками. присутні 
склали данину пам’яті Небесній сотні та усім 
героям, загиблим в аТо. Згадали і шевченко-
ву «розриту могилу». Сумні спогади розвіяла 
своїм чудовим співом молода, талановита 

бандуристка Ліля Басіста. І результат прове-
деного тижня книги не забарився: українська 
книга потрапила до рук нових користувачів.

Надія ЛУГОВА, 
провідний бібліограф 
Чортківської РК ЦБС

Це – слова з тропаря свята Великомучениці 
Варвари, чесні мощі якої тепер перебувають 
у храмі Свято-Воскресенського чоловічого 

монастиря с. шульганівка.

Свята Варвара жила в ІІІ ст. у фінікійському міс-
ті Іліополі. після смерті матері її виховував батько 
Діоскор, який був багатим і шляхетним міщанином, 
переконаним язичником. познайомившись із христи-
янами, Варвара згодом прийняла святе хрещення від 
олександрійського священика. Не зламали св. Варва-
ру ні погрози батька, ні увіщування та тортури упра-
вителя мартіана. Зважаючи на непохитність та те, що 

й інші почали 
наслідувати її 
християнську 
дорогу, Вар-
вару виріши-
ли стратити. 
у 306 році св. 
Варварі та її 
послідовниці 
– дівчині Юлі-
анії було від-
січено голо-
ви, а Діоскор 
та мартіан, 
як оповіда-
ли, загинули 
того ж дня від 
блискавки й 
громовиць.

Здавна в 
україні Вар-
вару вшано-

вували як святу, яка у важких обставинах рятує від 
небезпеки смерті без причастя. Бо існував переказ 
про те, як до неї у в’язницю з’явився Ісус Христос, 
зцілив її рани та причастив. у народі говорили, що 
за великий подвиг віри св. Варвара отримала осо-
бливий дар визволяти людей від випадкової, неспо-
діваної смерті.

мощі св. Варвари покояться у Свято-
Володимирському патріаршому кафедральному со-
борі Києва і доступні прочанам для поклоніння. Та 
«мандрують» вони й іншими місцями, ось і тепер 
привезені і перебувають у Чортківському деканаті 
Тернопільсько-Теребовлянської єпархії упЦ Кп.

Чесним мощам Великомучениці Варвари можна 
поклонитися і випросити для себе заступництва свя-
тої: щодня до 19 жовтня, о 18-й годині, у храмі від-
правляється акафіст до Великомучениці Варвари.

о. Михаїл ЛЕВКОВИЧ, 
декан Чортківського деканату УПЦ КП

Боян стрілецьких пісень
Стрілецька тематика в українській літературі розкривається в роки незалежності України. 

Нині, в рік 100-ліття формування легіону УСС, частіше говоримо про неї, її героїв. Документом тієї 
епохи є стрілецька пісня, яка знайшла відстань від реального історичного факту до людської душі. 

Стрілецькі пісні – наш великий скарб. Глибоко ліричні й задушевні, сумні і трагічні, вони не дали забути 
українцям хто ми, хоч як того хотіли польські і німецькі окупанти, 

сталіністи й неосталіністи усіх мастей та відтінків.

«Варвару Святу 
вшануймо, бо сітки 

ворожі вона розірвала»

Бібліотека об’єднує громаду
У нинішньому надзвичайно потужному вибуху патріотизму в суспільстві, 

бажанні змін і прагненні до європейських цінностей ми вбачаємо і частку 
професійних зусиль працівників бібліотек. 

У наші дні книга має великий вплив. Сьогодні ми своїми активними діями 
можемо допомогти провадженню державотворчої, україноцентричної 
інформаційної політики, формувати таке інформаційне середовище, 
в якому книга та бібліотека займатимуть належне місце як у процесах 

формування історичної пам’яті, 
так і демократизації суспільства.
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Люди і час

Схоже, вибори народних депутатів – 
це одна з причин, яка, можливо, змуси-
ла Івана Михайловича зосередитись на 
бізнесових справах, адже направду, як 
любить повторювати мій співрозмовник: 
«Ми намагаємось принести користь в 
економіку краю, реалізуючи таким чином 
свій досвід, знання, рекомендації розум-
них людей-практиків, з якими доводиться 
співпрацювати, контактувати в різні часи: 
і злетів, і фінансових криз». Свою позицію 
він демонстрував не раз перед колекти-
вом у виробничих цехах, у виступах з три-
бун сесій – районного чи обласного рівнів. 
До нього прислухалися, з ним радилися, 
йому довіряли, бо він був і залишається 
двигуном прогресу, спрямовуючи зусилля 
на підтримку свого виробника. Вважаю, 
що думки Навольського, висловлені в діа-
лозі з журналістом, – це власне те, що 
хвилює його, чим він живе, це, зрештою, 
аксіома його життя.

– Іване Михайловичу, напередодні 
виборів політичні партії вкотре змага-
тимуться гаслами і обіцянками. Части-
на з них буде не реалістичною, частина 
– не нагальною. Хтось буде піаритись 
про війну, хоча треба передусім думати 
про мир, який неодмінно настане і до 
якого треба бути готовим.

Ви ж вперше балотуєтесь до Верховної 
Ради по мажоритарному округу № 167. 
Які у Вас пріоритети, реалістичні гасла, 
до яких хотілося б довіри виборців?

– Я переконаний в тому, що мої пріо-
ритети – це економічне благополуччя. Всі 
країни світу, які хотіли добитися чогось, 
завжди захищали свої пріоритети. Це 
означає по-простому: замість розбаза-
рювати своє слід дбати про накопичення 
потенціалу. І сільськогосподарського, і 
промислового.

– мої пріоритети на місцевому рівні – 
це підприємства «Тіміртан», «арма», «ром-
мар». Хоча я ніколи не виокремлюю в цьо-
му тільки себе, адже всі ці три фірми – це 
дітище братів Навольських. оці добротні 
цехи, сучасне устаткування в них – це є 
той, можливо мінімальний, але, все ж таки 
в нашому місті, гарант достатку людей, 
котрі в них працюють.

ми нещодавно намагались написати 
своє родовідне дерево. моя сім’я на-
лежить до роду Навольських – я, сини, 
внуки, аналогічно і в моїх братів. але ви-
росли, сформувались і поєднались нові 
гілочки – це моя дружина, яка походить з 
іншого роду, мої невістки, котрі народили 
мені внуків. І коли ми підрахували їх – оці 
гілочки, то вийшло 32 прізвища. Двоюрід-
них братів у нас приблизно 30, а троюрід-
них – більше 70. І повірте, всі вони добрі 
господарі, всі справжні українці.

– Іване Михайловичу, все-таки як Ви 
починали свій бізнес?

– Кожен з нас, братів, починав з того, 
що на початку 90-х їздив до Югославії, 
польщі, румунії і заробляв стартовий капі-
тал. Спершу мали невеликі суми доларів. 
окремо ми б не скористали з них, мабуть, 
нічого. але ми вирішили акумулювати їх в 
одних руках. Всі погодились на таку про-
позицію, бо коли вкладаєш 100 доларів, 
а заробляєш 110, це мізер, на якому ні-
чого не матимеш, коли вкладаєш 5-6 тис. 
і заробляєш 600 доларів, то це вже ви-
гідно. отакий варіант нас задовольнив. І 
ми почали міркувати про власне вироб-
ництво, про випуск продукції. Цехи були 
невеличкі, до 20 осіб працювало в них. 
продукція була дешевою, але для нас го-
ловне було попит на неї. ми виготовля-
ли відра, бляху, цвяхи, згодом придбали 
столярний цех, шукали ринки збуту. одне 
відро ми продавали по 5 грн. на перших 
порах. Було важко, бо ми фактично були 
першопрохідцями. ані досвіду, ані нави-
ків у роботі. Згодом пересвідчилися, що 
будь-яке виробництво вимагає наукового 
підходу. Бо, власне, звідси починаються 
новітні технології.

Здавалось би, нація наша наймудрі-
ша, бо після закінчення школи одиниці не 
вступають до вузів, а решта в них навча-
ється. але коли запрошуєш кваліфікова-
них спеціалістів на роботу, бажаючих се-
ред них немає, бо не вміють ані креслень 

зробити, ані читати їх.
Нам доводилось і в Київ звертатись, 

щоб, до прикладу, підказали технологіч-
ний процес загартування металу. Вироб-
ництво потребує кваліфікованих людей і 
без них грошей не заробити.

– Іване Михайловичу, Ви – один з тих 
керівників бізнесу, хто перебуває в по-
стійному контакті з людьми, отже, Вам 
відомі і їхні потреби, і проблеми малого 
та середнього бізнесу. Особливо нині, 
коли настільки знецінилася гривня і 
значно виросла іноземна валюта.

– Справді, неважко помітити, що ситуа-
ція складна і, очевидно, привела до такого 
стану недолуга політика реформаторів.

потрібно в першу чергу змінити систему 
управління. пригадую, коли ми починали 
бізнес, у нас були сусіди, в яких працю-
вало 80 осіб адмінперсоналу і 120 робіт-
ників. Це вкрай погана практика. Тому 
на нашому підприємстві в штаті адміну-
правління 5 осіб, а решта – робітники. от, 
власне, за рахунок такої економії заробіт-
ної плати кабінетних працівників я можу 
здешевити продукцію, яка на ринку є кон-
курентоздатною. Наші ринки збуту пере-
важно в україні, а ще – молдова, польща. 
Хоча цьогоріч експорт дещо зменшився. 
у місяць ми продавали продукції на 300 
тис. грн., а це 50 тис. грн. пДВ.

– Чи не запропонувала держава нія-
ких податкових пільг?

– Я вважаю, що бізнесу їх не потрібно, 
бо народ навчився шукати різні шпаринки. 
Сьогодні є підприємства-гіганти, котрі, на 
жаль, з ласки законодавця на єдиному 
податку. а податкова реформа повинна 
бути такою, щоб змусити всіх платити від-
повідно до його обороту.

– Ви часто буваєте в Канаді. Певним 
досвідом господарювання скориста-
лися, щоб впровадити його в себе на 
виробництві?

– Якщо людина виростала в сім’ї, де ви-
ховували батьки у своїх дітей працелюб-
ність, здатність до наполегливої щоденної 
праці і це прививали кожному з нас з ма-
ленького, то ми й сьогодні свідомі того, 
що працювати треба повсюди. але одним 
Бог дає ще й талант до цього.

Якось завітав до мене один молодий 
чоловік, просився на роботу. Він теж був 
у Канаді, але повернувся і не має роботи.

Я запропонував йому створити свою 
фірму, адже стартовий капітал для цьо-
го в нього, очевидно, є. а він відповідає: 
«мені Бог не дав талану до такої роботи, 
а вас наділив ним. Я не вмію самостійно 
управляти виробництвом, фізично працю-
вати я можу під чиїмось керівництвом».

мені було відрадно чути, що я маю біз-
несові навики. Я не жадібний до грошей, 
якихось надзвичайних статків. Я макси-
мум намагаюся вкласти зусиль, щоб роз-
будувати фірму, оснастити цехи сучасним 
устаткуванням, і щоб це приносило лю-
дям моральне задоволення і матеріаль-
ний, фінансовий зиск. раніше, як долар 
був значно дешевшим, у нас робітники 
отримували по 600 доларів зарплати. Це 
була досить солідна сума…

Сьогодні нелегкі часи переживає краї-

на, а також і наші підприємства. Тому най-
головніше завдання – все зберегти, щоб 
люди залишилися на робочих місцях.

– В’їжджаючи в Заліщики з боку 
Дністра, вималювався ще один гран-
діозний об’єкт – на місці колишнього 
консервного заводу. Він набув євро-
пейського вигляду і наскільки відомо, 
це є овочесховище, в якому Ви плану-
єте зберігати овочеву продукцію. Але, 
перш за все, потрібно виростити її…

– проблемою стало взяти в оренду зем-
лю. ми цьогоріч вирощували помідори на 
12-гектарній площі. але щоб заповнити 
овочесховище, є потреба в 600-700 гек-
тарах поля. причому бажано її обробляти 
недалеко від води. Бо ж потрібно і полив-
ну систему, і комунікації підвести.

– Хто будував таке овочесховище?
– Голландська фірма: і проект виготови-

ла, і обладнання встановила, ми прикла-
лися тільки до будівельної частини. поді-
бного в україні немає. ми цим гордимось.

Землю, де вирощували цьогоріч перший 
врожай помідорів, ми взяли в оренду на 5 
років. але влітку градобій знищив перший 
цвіт на помідорах, а вдруге – вже значно 
пошкодив плоди. На зберігання вони вже 
не годяться повністю, лише частково – 
сортуємо і відправляємо в овочесховище. 
Думаємо над тим, у майбутньому – пер-
ших рік-два поки не вирішиться справа з 
орендою більшої площі землі – скуповува-
ти овочі, фрукти, вирощені на присадибах 
приватного сектора, щоб виробничі площі 
овочесховища використовувались сповна.

– Іване Михайловичу, які Ваші мірку-
вання щодо забезпечення реального пра-
ва українців на користування землею?

– мені відомо, що потрібне законодавче 
врегулювання умов довгострокової орен-
ди. однак я більш прихильний до того, 
щоб земля продавалась, не більше 500 
гектарів. поясню чому.

Я взяв землю і хочу збудувати корівник, 
адже земля повинна бути прив’язана до 
тваринництва. а її забрали в мене, що ро-
бити з поголів’ям?

переконаний, що інтереси селян треба 
відстоювати, захищати, село відновлюва-
ти. І зробити це таким чином, щоби було 
виробництво, переробка. Треба реаніму-
вати економіку. Якщо не буде економіки 
– це є свідченням нашої слабкості. ми 
будемо тільки тоді багаті, коли всі працю-
ватимемо.

Сьогодні молока в магазинах чимало. 
Воно й зберігається довго, є також і мас-
ло, в деяких продавців уже й простро-
чене. але в багатьох селах, де на вулиці 
було, приміром, 20 корів, залишилась 1. 
Ферм немає, корів – катма, а звідки моло-
ко, масло, сметана в магазинах? 

розуміючи важливість розвитку україн-
ського села, створення ефективних умов 
для його функціонування, я переконаний, 
що інтеграція до єС має відбутися на вигід-
них для національного виробника умовах. 
україна може стати годувальницею світу. 
але нам потрібні ефективні реформи.

– У районі солідніших підприємств, 
ніж мають Навольські, більше й немає. 
Який економічний ефект від цього?

– Якщо в мене на підприємствах пра-
цює 350 осіб, а в усіх братів Навольських 
– 600, а може, вже й більше, то це великий 
плюс для району. побільше б таких під-
приємств, адже це – джерело наповнення 
бюджету та зайнятості людей, я б сказав, 
територія добробуту, а для нас – велика 
відповідальність. 

повірте, люди по-різному це все сприй-
мають.

пригадую, приїхав у Кошилівці, а одна 
жінка каже: «Ще не виділа чесного біз-
несмена». Впевнений, вона не знайома 
з нашими цехами, з роботою, їй, мабуть, 
невідомо, що брати Навольські нічого не 
зруйнували, не продали з молотка… Всю-
ди, де нині сучасні фірми, були колись 
справжні розвалюхи. Нині все культурно, 
красиво, добротно, надійно оновлено.

– Іване Михайловичу, Ваша людя-
ність, високе почуття благодійності 
завжди вирізняло з-поміж інших всю 
родину Навольських. І не лише у став-
ленні до окремих людей, яким допо-
магаєте, ви чимало коштів жертвували 
на Божі храми – не відмовляли нікому, 
хто звертався. Багато вдячних слів на 
Вашу адресу друкувала місцева пре-
са. Але особливий ентузіазм і щирість, 
вболівання за долю країни і людей, які 
на Майдані боролися з ненависним ре-
жимом, було продемонстровано Вами в 
листопаді-грудні минулого року і донині.

– Коли в україну прийшла біда, най-
трагічніші події нашої незалежності, це не 
можна було порівняти ні з чим. повстала 
вся нація проти режиму. у столицю звіду-
сіль поспішали люди на підтримку май-
дану. ми з братом також звернулись до 
своїх колективів: «Хто може поїхати на 
майдан, зарплата зберігається на два 
робочих дні із відрядними. 100 осіб зго-
лосились поїхати в Київ. потім ми орга-
нізували районний штаб національного 
спротиву, який запропонували мені очо-
лити. В силу різних обставин, обов’язків я 
не зміг, але допомога завжди була в най-
необхіднішому.

Не вистачало коштів, коли відправляли 
автобуси, ми завжди допомагали. при-
дбали й бронежилети (28 шт.), давали 
гроші на інше обмундирування. ми були і 
є частинкою цієї боротьби, бо розуміємо і 
усвідомлюємо: для перемоги нам потріб-
на єдність патріотичних сил.

Впевнений, що правила української по-
літики змінять нові люди, котрі утворять 
переможну коаліцію, щоб досягнути змін 
в країні задля соціальних й економічних 
реформ. параліч у проведенні їх – голо-
вна загроза для постмайданної україни.

– Ви обирались до районної ради, 
нині є депутатом обласного рівня. Чи 
змінилося щось, адже обрії ширші?

– І знову ж таки відчуваю, що навколо 
багато популізму, радикалізму. а виліку-
вати може хіба тверда реформаторська 
сила.

Депутат – то слуга народу, від якого че-
кають допомоги. І коли знаєш, які біди і 
негаразди переживають люди, особливо 
ті, котрі хворіють, ніколи не здригнеться 
рука, що допомагає їм. Бюджет такої до-
помоги дуже вагомий. Лише приблизно 0,5 
млн. грн. Навольські дали на армію. Я пе-
реконаний, що така турбота про загальний 
мир і спокій в державі колись таки будуть 
оцінені – якщо не друзями-побратимами, 
то Всевишнім – обов’язково.

ми робимо спробу повернутися в євро-
пу. І війна не скасує необхідності реформ, 
адже так далі жити, як ми жили за попе-
редньої влади, – неможливо було.

Я йду в політику і не хотів би, щоб оці-
нювали, хто як сказав, а хто як робив, і 
головне – що зробив.

Я примкну до тієї партії, яка буде 
проводити реформи. адміністративно-
управлінська потрібна у першу чергу.

Безумовно, з цього інтерв’ю випли-
вають окремі штрихи до портрета Івана 
Навольського, які, гадаю, дають можли-
вість об’єктивно оцінити його виробничо-
бізнесові набутки і плани. Він прагне при-
нести користь багатьом своїм землякам, 
однодумцям. Тому й хочеться, щоб Івана 
Михайловича почули, адже шлях життєвий 
– це його позиція, а його кредо – робота. 
«Всі маємо працювати для своєї родини, 
для свого краю, для України», – резюму-
вав він на завершення нашої розмови.

Ольга ЛИЧУК

Стержень – справи, а не обіцянки й слова
Так висловився нещодавно в інтерв’ю кандидат у народні депутати, наш земляк із Бедриківців, підприємець-бізнесмен, 

депутат обласної ради Іван НАВОЛЬСЬКИЙ. Цей чоловік давно відомий в Заліщицькому районі, знаний і в області своїми 
організаторсько-бізнесовими рисами, благодійною діяльністю, хоча завжди позиціонує себе в співдружності 

зі своїми братами. І про що би не розповідав, яких би успіхів не домагався, вони завжди були адресні – 
це справа братів Навольських.
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подібна процесія вулицями Чорткова, 
де мати Божа Святого розарію відвідала 
всі храми міста, а вірні молилися, співали 
і випрошували потрібні благодаті, відбу-

валася п`ять літ тому – під осінь 2009-го. 
Тоді в чортківському костелі св. Станісла-
ва ієрархами римсько-Католицької Церк-
ви за великого згромадження люду було 
торжественно короновано чудотворну іко-
ну матері Божої Святого розарію.

а нині уперше від часів ще до Другої сві-
тової війни (точніше – від 30-х рр. ХХ ст., 
як акцентує о. Томаш Словінський, ор), 
упродовж восьми днів у костелі тривала 
Свята місія, котру чинили отці-місіонери 
зі згромадження св. Вікентія де поля Ед-
вард і Станіслав. І хоч її мета торкається 
передусім виключно парафії – зміцнен-
ня у вірі, навернення й духовного росту 
прихожан (так зазначає духівник), одначе 
місія стала подією для цілої чортківської 
спільноти і не тільки. Як початок місії, 
так і саме її завершення, вінець відпус-
тового празника, вилилися в многолюд-
ну, багатоголосу, щиру й палку молитву 
неложними устами до нашої Найсвятішої 
Заступниці в час особливої тривоги для 
україни-матері.

після Святої меси за участю генераль-
ного вікарія Домініканського ордену в ро-
сії та україні о. Яцека Дудки, оп, а також 
численно душпастирів уГКЦ, урочисто 
посвячено місійного Хреста – величного, 
витесаного з каменю, під стать самій спо-
руді костелу. а відтак урочиста процесія з 
копією ікони матері Божої Святого роза-

рію простувала містом, раз у раз зупиня-
ючись в помітних місцях, творячи таємни-
цю Вервиці й молячись то за спокій душ 
репресованих і переслідуваних наших 
предтеч, то загиблих в борні за волю й 
долю україни, то за опіку довірених «опі-

кунці і берегині мученицької землі» вояків, 
котрі нині боронять суверенітет та свобо-
ду української держави.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Перетвори терни наших страждань 
на квіти Своєї допомоги»

Таку просьбу складають уста, промовляючи молитву до Матері Божої Чортківської, Цариці Святого Розарію, копію 
чудотворної ікони Котрої минулої неділі урочистою процесією пронесено вулицями давнього Чорткова. 

Та хода лучила в спільній молитві на Вервиці за мир в Україні й цілому світі духовенство, монахів, 
монахинь, вірян різних Церков і взагалі людей доброї волі.

Бо несе по жилах людських пам’ять 
поколінь. Тужливо, ох тужливо на серці 
у лемків за ріднокраєм. Сімдесят довгих 
літ пройшло, вкорінилося лемківське ко-
ріння тут, на Чортківщині, та поклик крові 
сильніший – ревно бережуть лемки все, 
що нагадує про рідну землю, й такої ж 
відданості,  розумінню того, ким були їхні 
предки, ким є вони, вчать молодь: 

єднаймось, братове, з Лемківського 
роду,

Настала велика година.
І в праці щоденній для блага народу
Воскресла в серцях Лемківщина!
минулої неділі вихідці з Лемківщини 

зібралися біля пам’ятника лемкам, щоб 
відзначити трагічну дату – 70 років з часу 
примусового виселення українського на-
селення з території польщі. Гуртуються 
молоді нащадки та старше покоління, щоб 
не забувати, якого вони роду, не розпо-
рошити культури й традицій прабатьків-
ських, а також поклонитися, віддати шану 
тим землякам, хто відійшов у вічність.  

Спільна молитва разом із священиками 
андрієм Лемчуком та андрієм Левкови-
чем на поминальній панахиді; виспівані 
серцем лемківські пісні «Явориною», «Гор-
лицею», дитячим ансамблем рКБК, во-
калістами максимом Грицьківим, Іриною 

павлінською, Катериною Квітко; виступи 
заступника голови рДа Івана Вівата, депу-
тата райради Василя Вислоцького, голови 
Чортківської районної організації Всеукра-
їнського товариства «Лемківщина» марії 
Бабічук (квота довіри до цієї особистості 
серед лемків висока – того дня на звітно-
виборних зборах товариства громада про-

голосувала за продовження її діяльності 
на цій посаді) – з усіх промов лунали сло-
ва, оповиті тугою за предковічною землею 
та водночас почуттям дяки тому краю, що 
дав їм прихисток та за стільки років про-
живання став рідним.    

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Кров людська – не водиця
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Соціум10

мВС звертається

Послуги

«З нетерпінням чекаю на сьоме число 
кожного місяця – Людмила, наша листо-
ноша, приносить пенсію. Це як малень-
ке свято для мене. Хочу тримати готівку 
при собі, а не на картці, тоді й до банко-
мата не треба їздити. Та й не завжди в 
банкоматі є гроші або ж крупними купю-
рами. а наша листоноша принесе усе до 
копієчки, день у день! Ще й комуналку 
прийме, щоб в черзі не стояти, а як тре-
ба – то й хліба купить і принесе! Я з нею 
ще люблю побалакати – все ж веселіше 
так», – ділиться своїми враженнями пен-
сіонерка Галина миколаївна, яка отри-
мує пенсію через укрпошту.

протягом багатьох років укрпошта ви-
конує важливу соціальну функцію, по-
кладену на неї державою, – виплачує і 
доставляє пенсію. у складній економіч-
ній ситуації в країні питання своєчаснос-
ті та надійності отримання коштів для 
пенсіонерів є першочерговим. Користу-
ючись послугами укрпошти, отримувачі 
пенсій мають низку переваг.

Дуже важливо, що укрпошта є лише 
посередником між державою та пенсіо-
нерами і жодним чином не використовує 
їхні кошти в своїй господарській діяль-
ності, на відміну від банківських установ. 
Тож пенсіонери убезпечені від ризиків 
невиплат унаслідок збанкрутіння або по-
гіршення фінансового стану тієї чи іншої 
установи.

переваги отримання пенсій через ук-
рпошту змогли відчути на собі мешканці 
Донбасу. Навіть під час проведення бо-
йових дій на території Східної україни, 
де закрилися банки, укрпошта по мож-
ливості носить людям пенсії. Стабіль-
ність і надійність роботи підприємства 
підтверджується роками роботи на рин-
ку послуг поштового зв’язку, а також на-
явністю найбільш розгалуженої мережі 

– 12,5 тис. поштових відділень по всій 
україні.

Тільки укрпошта сьогодні виплачує 
пенсії з доставкою додому. Це зручно, 
надійно та безпечно! Не потрібно витра-
чати час та сили на пошуки потрібного 
банкомату, не будучи впевненим напе-
ред, чи він працює і чи достатньо в ньо-
му коштів, а деякі ще й комісію беруть. 
Крім того, банкомат зазвичай знаходить-
ся далеко від дому, а мережа магазинів, 
особливо в сільській місцевості, ще не 
настільки розвинена, аби розрахувати-
ся карткою. Водночас 40-тисячна армія 
листонош укрпошти гарантовано доста-
вить пенсію готівкою за будь-якої погоди 
та у призначену дату.

пенсіонери зі стажем прекрасно зна-
ють, що листоноша не тільки видасть 
гроші, а й на дому може прийняти кому-
нальні платежі, оформити передплату на 
газети та журнали, доставити товари, 
запропонувати поповнення мобільного 
зв’язку тощо. Крім того, неабияке зна-
чення для пенсіонерів має живе спіл-
кування, адже листоноша – це людина, 
перевірена десятиліттями.

Згідно із законодавством, громадяни 
україни мають повне право самостійно 
обирати спосіб одержання пенсії. Ніяка 
державна чи недержавна установа не 
може примусово переводити пенсіоне-
ра на обслуговування в інші установи чи 
банки.

Якщо ви хочете отримувати пенсії вдо-
ма, необхідно звернутися із заявою до 
управління пенсійного фонду за місцем 
проживання, вказавши при цьому: «пен-
сію прошу виплачувати поштою з до-
ставкою додому».

УДППЗ «Укрпошта»

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

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

Крім того, всі, хто добровільно здав 
зброю, боєприпаси та вибухові речови-
ни, які незаконно зберігалися, звільня-
ються від кримінальної та адміністратив-
ної відповідальності.

Згідно із санкцією ч. 1 ст. 263 КК укра-
їни, за носіння, зберігання, придбання, 
виготовлення, ремонт, передачу чи збут 
вогнепальної зброї (крім гладкостволь-
ної мисливської), бойових припасів, 
вибухових речовин або вибухових при-
строїв без передбаченого законом до-
зволу передбачене покарання у вигляді 

позбавлення волі на строк від двох до 
п’яти років.

отож, зважте на власну безпеку і без-
пеку інших людей. подбайте про те, щоб 
уникнути кримінальної відповідальності.

З питань здачі зброї, а також її при-
дбання чи реєстрації, та спецзасобів 
звертайтеся в службу дозвільної систе-
ми Чортківського рВ умВС україни Тер-
нопільській області або за тел. 2-12-45.

Василь ВАРКО, 
інспектор дозвільної системи 

райвідділу міліції

Трагедія

До спільної домівки двадцяти п`яти са-
мотніх людей похилого віку загостила на-
чальник Головного управління пенсійного 
фонду україни в Тернопільській області 
Лариса Хома, до того ж, не з порожніми 
руками, а з новесеньким холодильником. 
у щирому й теплому слові до стареньких 
вона склала подяку їм за довгорічну пра-
цю, яка цеглинкою лягла десь у фундамент 
споруди нової україни, що будується ни-
нішнім поколінням трудівників. подякува-
ла й за прожиті ними роки – важкі та ви-
снажливі, непрості. Начальник управління 
пФу в Чортківському районі Богдан Ситник 
приїхав до жильців цього старечого дому 
з привабливими гостинцями – наборами 
солодощів, долучивши до подарунків такі 
ж приязні слова побажань і запевнивши 
пенсіонерів цієї категорії в забезпеченні 
їх спокійної, зігрітої державою старості. 
Супроводжував гостей директор тери-
торіального центру соціального обслуго-
вування Чортківського району роман Да-
нильчак: він, як ніхто інший, достеменно 

знає життєву історію мало не кожного з 
тих, хто проживає тут, і повсякчас намага-
ється якось зарадити, допомогти. 

а самі мешканці стаціонарного відділення 
тішилися живому й відкритому спілкуванню, 
довірливо ділячись з гостями-господарями 
своїми клопотами та проблемами. Завіта-
ли до стареньких і школярі пробіжнянської 
Зош, щоби зігріти їх ще погожого, та вже 
осіннього дня, і щиро заспіваною піснею, і 
душевно прочитаним віршем, за що заслу-
жили великої вдячності. 

Ця зустріч не є одинокою, таким собі лас-
кавим сонячним промінчиком на осінньому 
тлі, ні – такі зустрічі будуть традиційними, 
бажаними і взаємозбагачуючими як для 
мешканців стаціонарного відділення терцен-
тру, так і для гостей, які турботу й опіку ними 
вбачають за своє головне призначення.

Світлана ПЛЕКАН, 
начальник відділу персоналу 

та організаційно-інформаційної 
роботи управління ПФУ 
в Чортківському районі

Подбайте про те, 
щоб уникнути криміналу

У жовтні місяці поточного року на території держави проводиться місячник 
добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних 

засобів до органів внутрішніх справ. Мета заходу – запобігти незаконному обігу 
зброї та суттєво знизити здійснення тяжких злочинів.

Доставка пенсії – як свято

У райдержадміністрації

Даймо відчути, що вік цей поважний
Перший день жовтня недарма є Міжнародним днем людей похилого віку – 

адже осінь в природі асоціюється з осінню життя людського. 
Символічно, що саме цього дня у мешканців стаціонарного відділення 

с. Пробіжна територіального центру соціального обслуговування, 
завідувачем якого є Ольга Стефанів, побували люди, котрі день у день 

безпосередньо клопочуться забезпеченням їх належного проживання.

Відповідно до п. 12 положення про 
спостережну комісію, затвердженого по-
становою Кабінету міністрів україни від 
1 квітня 2004 р. за № 429 (в редакції по-
станови Кабінету міністрів україни від 10 
листопада 2010 р. за № 1042) «про за-
твердження положення про спостережні 
комісії і піклувальні ради при спеціальних 
виховних установах» Чортківська районна 
державна адміністрація повідомляє про 
припинення повноважень спостережної 
комісії при райдержадміністрації 10 січня 
2015 р. та формування нового її складу.

Звертаємо увагу, що підприємства, 
установи і організації незалежно від 
форми власності, які бажають ввести до 

складу комісії своїх представників, мо-
жуть надати до Чортківської райдержад-
міністрації відповідні пропозиції, підпи-
сані керівником підприємства, установи, 
організації або рішення керівного органу 
організації.

окремі громадяни можуть надавати за-
яви, підписані особисто.

пропозиції з питань участі у роботі 
спостережної комісії при рДа надавати 
в Чортківську райдержадміністрацію за 
адресою: м. Чортків, вул. шевченка, 23.

Іван ВІВАТ, 
голова спостережної комісії 

при районній державній адміністрації

Газеті відомо не більше, ніж те, про що 
сьогодні говорять пересічні громадяни 
на вулицях Чорткова. 

В одному з харківських барів компанія 
юнаків святкувала день народження при-
ятеля загиблого. Близько пів на першу ночі, 
коли перестала лунати музика, зі столика, 
де сиділи хлопці, почулося нині звичне: 
«Слава україні! Героям слава!..». Це комусь 
із відвідувачів явно не сподобалося. Стався 
конфлікт, що на вулиці переріс у бійку...

За іншою версією, за сусіднім столи-
ком компанія відпочивальників стала ви-
гукувати різні проросійські гасла (начеб-
то то були вихідці з Донеччини). На що 
молоді українські патріоти спробували 
спам’ятати їх, на якій землі вони знахо-
дяться, привітанням «Слава україні»... 

Як і хто взявся за ніж, з особливою 
жорстокістю нанісши гострим предметом 
удар у шию (діставши легені!) молодого 
хлопця, зачепивши при цьому сонну ар-

терію? Допоки що 
це приховує темна  
осіння ніч…

Харківські право-
охоронці – доводи-
лося чути і їхній ко-
ментар на одному з 
телеканалів – наразі 
заперечують полі-
тичні мотиви вбив-
ства, схиляючись 
до побутової версії, 
мовляв, сьогодні 
на кожному кроці 
вигукують «Слава 
україні!» і нікого за 
це не вбивають. Як 
би там не було, але 
молоде життя уже 
не повернеш…

Віктор навчався 
на другому курсі 
Харківської юри-
дичної академії ім. 

Ярослава мудрого, вирішив піти по стопах 
матері, яка працює начальником юридич-
ного відділу  виконавчого апарату Чортків-
ської районної ради. Його характеризують 
як спокійного, доброго, врівноваженого 
хлопця. 

погожого сонячного дня, 8 жовтня по-
прощатися з юним чортківським патріотом 
прийшли сотні міщан: однокласники, дру-
зі, просто небайдужі до чужого горя люди. 
поховали хлопця на новому цвинтарі м. 
Чорткова з військовими почестями.

P.S. Хочеться вірити, що правоохорон-
ні органи затримають вбивцю, принай-
мні заради того, щоб його скривавлені 
руки більше не могли скалічити ще одне 
молоде життя...

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

18-річний чорткічанин Віктор Попіль 
загинув за привітання: «Слава Україні!..»

Звістка про цю жахливу трагедію, що мала місце у ніч з 4-го на 5-те жовтня 
ц. р. в Харкові, миттю облетіла Чортківщину. Інформаційними коментарями, що 

часто суперечать один одному, нині рясніє інтернет. 
Подія викликала значний резонанс навіть на рівні України, кілька телеканалів 

намагалися з`ясувати всі обставини трагічної події. 
Як? За що? Чому?

Наразі це ще має встановити слідство, як і затримати самого злочинця.

милосердя
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Код 
функціональної 

класифікації
Доходи

Затверджено по 
бюджету на  2013 рік 
з урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя  2013 

року

Затв. по бюджету на  
І півріччя 2014 р. з 
урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя 2014 

року

% виконання 
плану за 2014 рік 

% виконання факту 
за 2014 рік до фак-

ту за 2013 рік

10000000
11000000
11010000
11020000
13000000
13030200
20000000
21000000
21010300

22000000
22010300
24000000
24060000

40000000
41010600
41020000
41020100
41020600
41020900
41030000
41030600

41030800

41030900

41031000
4103700

41035800

податкові надходження
1. податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
податок на доходи фізичних осіб 
податок на прибуток підприємств
Збір та плата за спеціальне використання природних ресурсів
плата за користування надрами
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається 
до бюджету
1. адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
реєстраційний збір
2. Інші неподаткові надходження
Інші надходження 
разом доходів
офіційні трансферти                                        
Кошти, що надходять до районних та міських бюджетів 
Дотації  
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Субвенції, одержані з Державного бюджету
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-

ним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню 

на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших перед-
бачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з 
власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних 
осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу 
на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водо-
відведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Субвенція з Державного бюджету на проведення виборів
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом “гроші ходять за дитиною”

Всього доходів

9669,2
9669,2
9669,2

0,0

60,0
0,0

0,0
4,0
4,0
56,0
56,0

9729,2
108395,6

30,0
64034,8
63194,7
409,2
430,9

44330,8

36000,0

6453,9

1395,0

61,9
0,0

420,0
118124,8

10296,6
10296,6
10294,2

2,4

180,5
2,7

2,7
7,1
7,1

170,7
170,7

10477,1
98884,3

32,5
58815,3
58678,9
136,4
0,0

40036,5

34030,5

4482,4

1073,9

61,9

387,8
109361,4

4129,2
4129,2
4129,2

60,0
1,0

1,0
0,0

59,0
59,0

4189,2
89204,0

11,7
55560,9
55173,9
387,0

33631,4

27440,0

4975,1

674,6

155,4
63,2

323,1
93393,2

4230,3
4229,2
4224,8

4,4
1,1
1,1
31,0
0,2

0,2
0,0

30,8
30,8

4261,3
84732,0

12,0
53360,1
52973,1
387,0

31359,9

27253,2

3041,9

539,1

155,3
63,2

307,2
88993,3

102,4
102,4
102,3
0,0
0,0
0,0
51,7
20,0

20,0
0,0
0,0
52,2
52,2
101,7
95,0
102,6
96,0
96,0
100,0
0,0
93,2

99,3

61,1

79,9

99,9
100,0

95,1
95,3

41,1
41,1
41,0
183,3
0,0
0,0
17,2
7,4

7,4
0,0
0,0
18,0
18,0
40,7
85,7
36,9
90,7
90,3
283,7
0,0
78,3

80,1

67,9

50,2

250,9
0,0

79,2
81,4

Код бюджетної 
класифікаці Видатки

Затв. по бюджету 
на  2013 рік з 

урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя  2013 

року

Затв. по бюджету на  
І півріччя 2014 р. з 
урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя 2014 

року

% виконання 
плану за 2014 рік

% виконання факту 
за 2014 рік до фак-

ту за 2013 рік

010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
170000
180000
210000
250102
250311

250313
250315
250344

250388

органи мiсцевого самоврядування
освiта
охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Засоби масової iнформацiї
Фiзична культура i спорт
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика
підтримка малого і середнього підприємництва
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй і наслiдкiв стихiйного лиха
резервний фонд
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республікан-

ського і обласного значення) бюджетів
Додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Субвенція з місцевого бюджету Державному бюджету на виконання програм соціально-економічного роз-

витку
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів
Всього видатків

1818,7
74216,6
38721,5
91359,5
9702,9
240,0
1393,7
2060,0
20,0
70,0
26,0

16203,9
661,0
501,1

60,0

0,0
237054,9

750,3
43363,6
20585,0
42175,5
5307,6
105,1
776,7
612,9
17,2
69,4
0,0

7638,0
73,4
470,8

20,0

0,0
121965,5

812,6
31790,1
23033,2
35184,0
3440,4
72,0
784,8
509,0
4,3
44,0
39,3

5512,8
387,0
45,2

0,0

63,2
101721,9

726,5
28145,3
20840,6
32603,8
3082,0
54,0
624,7
433,9
3,5
1,1
0,0

4681,5
387,0
19,7

0,0

63,2
91666,8

89,4
88,5
90,5
92,7
89,6
75,0
79,6
85,2
81,4
2,5
0,0

84,9
100,0
43,6

0,0

100,0
90,1

96,8
64,9
101,2
77,3
58,1
51,4
80,4
70,8
20,3
1,6
0,0

61,3
527,2
4,2

0,0

0,0
75,2

Код 
функціональної 

класифікації
Доходи

Затв. по бюджету 
на  2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя  2013 

року

Затв. по бюджету на  
І півріччя 2014 р. з 
урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя 2014 

року

% виконання 
плану за 2014 рік 

% виконання факту 
за 2014 рік до фак-

ту за 2013 рік

20000000
21110000
25000000

40000000
41030000
41034400
43010000

Неподаткові надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв
Власні надходження бюджетних установ
разом доходів
офіційні трансферти
Субвенції, одержані з Державного бюджету
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Всього доходів

1422,1
0,0
1422,1
1422,1
717,2
717,2
717,2

2139,3

1315,1
30,9
1284,2
1315,1
597,7
597,7
597,7

1912,8

1243,8

1243,8
1243,8
462,1
462,1
462,1

1705,9

1072,9
0,2
1072,7
1072,9
449,5
449,5
449,5

1522,4

86,3
0,0
86,2
86,3
97,3
97,3
97,3

89,2

81,6
0,6
83,5
81,6
75,2
75,2
75,2

79,6

Код 
бюджетної 

класифікації
Видатки

Затв. по бюджету 
на  2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя  2013 

року

Затв.по бюджету на  
І півріччя 2014 р. з 
урахуванням змін

Виконано за 
І півріччя 2013 р.

% виконання 
плану за 2013 р.

% виконання факту 
за 2014 р. до 
факту 2013 р.

10000
070000
080000
090000
110000
130000
250354

250911
250912
250909

Державне управління
освiта
охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
Надання Державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників
повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла
Всього видатків

0
1724,4
2073,8
428,3
267,1
399,6

1641,7
30,0
-30,0

6534,9

0
580,7
740,2
155,8
180,0
56,0

563,6
0,0
0,0

2276,3

2,4
1278,0
744,2
218,6
72,6
38,1

650,2
12,5
-12,5

3004,1

22,9
279,3
629,2
146,9
40,7
6,6

463,6
0,0
0,0

-0,6
1588,6

954,2
21,9
84,5
67,2
56,1
17,3

71,3
0,0
0,0

52,9

0,0
48,1
85,0
94,3
22,6
11,8

82,3
0,0
0,0

69,8

Звіт 
                            про виконання спеціального фонду районного      

    бюджету Чортківського району  за І півріччя 2014 року

       Звіт 
                                 про виконання загального фонду районного  
                      бюджету Чортківського району  за І півріччя 2014 року  

Додаток   
до рішення сесії районної ради   
26.09.2014  № 462   

Заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради Т.яБЛОнЬ

тис. грн.

тис. грн.
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Програма телепередач12
14 жовтня, вівторок 15 жовтня, середа 16 жовтня, 13 жовтня, понеділок

УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35 Країна on line 
08.55 Паспортний сервiс 
09.20 Перша шпальта 
10.10 Свiтло 
10.40 Д/ф “Щастя в тарiлцi” 
11.40, 17.40 До Ради 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.25, 21.15 Нацiональнi 
дебати 
15.20 Euronews 
15.45 Як ваше здоров’я? 
16.40 Богатирськi iгри 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.15 Передвиборнi 
агiтацiйнi програми 
23.15, 00.00 Пiдсумки 
23.35, 00.15, 00.35 
Вертикаль влади 

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

ІНТЕР
05.30 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25, 20.40 Т/с 
“Будинок з лiлiями” 
13.15, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
15.30 “Судовi справи” 
16.50 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
00.20 Т/с “Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй” (2) 
 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.13 Погода. Анонси 
14.15 “Новини України” 
14.40 “На часi” 
15.00 “Зона ризику” 
16.10 Соцiальна реклама 
16.15 Д/ф “УПА: невiдомi 
сторiнки” 
16.45, 19.40 “Тема дня” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.30 “Пiснi нашого краю” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.26 Погода. Реклама 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 

“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15, 01.00 Х/ф 
“Ветеринар” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.50 Х/ф “Вiддiл з 
розслiдування вбивств” (2) 

ICTV
08.00 Т/с “Департамент” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. 
Менти-8” 
12.35, 13.20, 16.10 Т/с 
“Лiтєйний” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45, 21.25 Факти. Вечiр 
20.35 Депутат пiд 
прикриттям 
21.55 Т/с “Чужий район” 
00.00 Х/ф “Iкар” (2) 

СТБ
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.00 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3” 
12.35 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
14.50 “Все буде смачно!” 
18.55 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
20.00, 22.50 “МастерШеф - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 14.00 Шоуманiя 
11.55, 14.50, 22.25 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.00 Абзац! 
19.00 Герої i коханцi 
01.00 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 03.00 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.15, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Карпов 
3” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” (1) 
18.00, 05.15 Т/с “Красуня 
Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi 
8” (2) 
03.45 Щиросердне зiзнання 
04.15 Т/с “Спiльнота 4” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “33 квадратних 
метри” 
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра 
11” (1) 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 00.00 “Люстратор 
7.62” 
09.40 Х/ф “Чорнi берети” 
(1) 
11.20 Х/ф “Чорний океан” 
(1) 
13.05 Д/п “ВМФ СРСР. 
Хронiка Перемоги” 
14.25 Д/п “Смерть 
Всесвiту” 
15.30 Д/п “Народженi 
вбивати” 
16.30, 19.00 Т/с “ППС” (1) 
22.00 Т/с “Наркотрафiк” (2) 
00.10 Х/ф “У бiлому 
полонi” (2) 
02.00 Х/ф “Аве 
Марiя” (1) 

УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 07.45, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.55 Паспортний сервiс 
09.20 Д/ф “Український 
пересмiшник Андрiй Сова” 
10.20 Кордон держави 
10.40 Д/ф “Щастя в тарiлцi” 
11.40, 17.40 До Ради 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.25, 21.15 Нацiональнi 
дебати 
15.20 Euronews 
15.45 Надвечiр’я 
16.40 Богатирськi iгри 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.25 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.15 Передвиборнi 
агiтацiйнi програми 
23.15, 00.00 Пiдсумки 
23.35, 00.15 Вертикаль 
влади 

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

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25, 20.40 Т/с 
“Будинок з лiлiями” 
13.15, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
15.30 “Судовi справи” 
16.50 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
00.20 Т/с “Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Про кiно” 
12.30 Пiсенний фестиваль 

УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.35 Новини 
07.35 Країна on line 
09.50 Д/ф “Винниченко без 
Брому” 
10.40 Д/ф “Щастя в тарiлцi” 
11.40, 17.40 До Ради 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.20 Вiкно в Америку 
13.40 Фольк-music 
15.25 Д/ф “Самотнiй 
мандрiвник” 
16.10 Книга ua 
16.40 Богатирськi iгри 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.15 Передвиборнi 
агiтацiйнi програми 
21.15 Нацiональнi дебати 
23.15, 00.00 Пiдсумки 
23.35, 00.15, 00.35 
Вертикаль влади 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.35 “Шiсть кадрiв” 
10.25 “Мiняю жiнку” 
12.10 “Хоробрi серця” 
14.00 Х/ф “Мiцний горiшок - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10, 02.20 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 4” (1) 
20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
21.20 Т/с “Свати” (1) 
22.30 “Грошi” 
23.35 “Сказочная Русь” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Х/ф “Час збирати” (1) 
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.05 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Будинок з лiлiями” 
00.20 Т/с “Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Культура i мистецтво 
07.50 Програма “Слiд” 
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 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15 Х/ф “Троянський Спас” 
17.15 Живе багатство 
України 

17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.50 Х/ф “Лiтаюча 
гiльйотина” 

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.20 Факти тижня 
08.45 Факти. 
Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.30 Х/ф “Код доступу” 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.20 Х/ф “Шоу 
починається” 
15.35, 16.10 Х/ф “Кров’ю i 
потом. Анаболiки” 
18.45, 21.20 Факти. Вечiр 
20.35 Дістало! 
21.55 Свобода слова 
01.05 Х/ф “Я - легенда” (2) 

СТБ
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.00 “Зiркове життя. 
Випробування бездiтнiстю” 
10.05 Х/ф “Остання 
роль Рiти” (1) 
12.35 “Битва екстрасенсiв 14” 
15.00 “Все буде 
смачно!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.55 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
20.00 “Куб - 5” 
22.35 “Детектор брехнi - 6” 
23.35 “Один за всiх” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
06.35 М/с “Новi пригоди 
мисливцiв за привидами” 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 13.55 Шоуманiя 
11.55, 14.50 Т/с “Останнiй iз 
Магiкян” 
16.40 М/ф “Три богатирi на 
дальнiх берегах” 
18.00, 00.05 Репортер 
18.20, 23.10 Абзац! 
19.00 Ревiзор. 
Без купюр 
21.10 Супермодель 
по-українськи 
00.10 Х/ф “Хто такий 
Гарi Крамб?” 

ТРК “УКРАїНА”
07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.50 Подiї 
09.15, 14.15, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с 
“Карпов 3” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15, 04.30 Т/с “ОСА” (1) 
18.00, 05.15 Т/с “Красуня 
Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Мачете 
вбиває” (3) 
02.35 Щиросердне 
зiзнання 
03.00 Х/ф “Королева 
льоду” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “33 квадратних 
метри” 
06.40 Х/ф “Фанат” (1) 
08.30 Д/п “Знищенi за 
мить” 
10.55 Д/п “Десятка 
найкращих” 
12.00 Д/п “Сучаснi 
снайпери” 
13.00 Х/ф “Фанат-2” (1) 
14.30 Т/с “Гончi-4” (1) 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “ППС” (1) 
21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00 Т/с “Наркотрафiк” (2) 
00.00 Х/ф “Дiамантовi 
пси” (3) 
02.00 Х/ф “Пострiл 
у трунi” (1) 

УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.35 Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.35 Країна on line 
08.55 Паспортний сервiс 
09.20 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.10 Д/ф “Iван Пiддубний. 
На п’єдесталi 
мiфiв та правди” 
10.40 Д/ф “Щастя в тарiлцi” 
11.40, 17.40 До Ради 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.25, 21.15 Нацiональнi 
дебати 
15.20 Euronews 
15.45 Чоловiчий клуб. 
Бокс. Чемпiонат України. 
Фiнали 
16.40 Богатирськi iгри 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.25 Новини. 
Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.15 Передвиборнi 
агiтацiйнi програми 
23.15, 00.00 Пiдсумки 
23.35, 00.15, 00.35 
Вертикаль влади 
 

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

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25, 20.40 Т/с 
“Будинок з лiлiями” 
13.15, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
15.30 “Судовi справи” 
16.50 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
00.20 Т/с “Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй” (2) 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.40 “Будьте здоровi” 
15.10 “Час змiн” 
15.40, 19.40 “Тема дня” 
15.55, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.25 Соцiальна реклама 
16.30 Д/ф “УПА: невiдомi 
сторiнки” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.10 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Сiльський 
календар” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon 
appetit” 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15 Х/ф “Ветеринар” 
17.30 Культура 
i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.50 Х/ф “Без звуку” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.15 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. 
Менти-8” 
12.20, 13.30 Т/с “Лiтєйний” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45, 21.25 Факти. Вечiр 
20.35 Громадянська 
оборона 
21.55 Т/с “Чужий район” 
00.05 Х/ф “Мiсiонер” (2) 

СТБ
06.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.45, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.45, 00.00 Х/ф “Бабине 
лiто” (1) 
12.45 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
15.00 “Все буде 
смачно!” 
18.55 Т/с “Коли ми 
вдома” (2) 
20.00, 22.30 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 14.00 Шоуманiя 
11.55, 14.55 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 00.30 Абзац! 
19.00 Хто зверху? 3 
21.10 Т/с “Воронiни” 
22.10 Х/ф “Ржевський 
проти Наполеона”. (2) 
01.30 Х/ф “Сiм життiв”. (2) 
03.25 Т/с “Милi 
обманщицi”. (2) 
05.25 25-й кадр 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 03.00 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.15, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Карпов 
3” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” (1) 
18.00, 05.15 Т/с “Красуня 
Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi 
8” (2) 
03.45 Щиросердне 
зiзнання 
04.15 Т/с “Спiльнота 4” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “33 квадратних 
метри” 
06.40, 09.40 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 00.00 “Люстратор 
7.62” 
16.30, 19.00 Т/с “ППС” (1) 
22.00 Т/с 
“Наркотрафiк” (2) 
00.10 Х/ф 
“Мегалодон” (2) 
02.00 Х/ф 
“Сон” (1) 
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УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.35 Новини 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.50 Паспортний сервiс 
09.20 Д/ф “Той, хто 
повернувся” 
10.15 Театральнi сезони 
10.40 Д/ф “Щастя в тарiлцi” 
11.40, 17.50 До Ради 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.25 Нацiональнi дебати 
15.20 Euronews 
15.55 Вiра. Надiя. Любов 
16.50 Богатирськi iгри 
18.15, 01.25 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.00 Передвиборнi 
агiтацiйнi програми 
21.40 Шустер LIVE 
00.00, 01.00 Пiдсумки 
00.30 На слуху 
 

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

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Будинок з 
лiлiями” 
13.15, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
15.30 “Судовi справи” 
16.50 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
23.00 Т/с “У зонi ризику” (2) 

ТТБ
08.00, 09.10 “Ранок з ТТБ” 
09.00, 14.30, 16.00, 18.50, 
19.30, 21.00 “Вибори-2014” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.25 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.40 “Актуально” 
20.00 “Думки вголос” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Знати бiльше 
08.30 Переможний голос 

вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.15 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15 Х/ф “Легенда про 
дракона” 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.50 Х/ф “Болотний диявол” (2) 

ICTV
06.20, 08.00 Т/с 
“Департамент” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 13.20, 16.10 Т/с “Нiчнi 
ластiвки” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.15 Х/ф “Стирач” (2) 
23.00 Х/ф “Вiдшкодування 
збиткiв” (2) 
 

СТБ
07.00 Х/ф “Нерозумна 
зiрка” (1) 
09.00 Т/с “Нiна. Розплата 
за кохання” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.55 Т/с “Коли ми 
вдома” (2) 
20.00, 22.50 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” 
00.50 “Куб - 5” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 13.55 Шоуманiя 
11.55, 14.50 Т/с “Воронiни” 
18.20, 05.05 Абзац! 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Проект Перфект 
22.15 Герої i коханцi 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.15, 15.25, 21.00 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Карпов 3” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Красуня Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Хочу до Меладзе 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Здоров’я 
бажаю!” (1) 
11.25 Х/ф “Дачна поїздка 
сержанта Цибулi” (1) 
13.10 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
15.00 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “ППС” (1) 
19.00 Х/ф “Чорне мiсто” (1) 
22.00 Х/ф “Максимальне 
прискорення” (2) 
00.05 Х/ф “Бiжи не 
озираючись” (3) 
02.10 Х/ф “Вiдьма” (1) 

УТ-1
07.05 На слуху 
07.35 Пiдсумки 
08.00 Шустер LIVE 
10.55 Подорожуй першим 
11.35, 17.20 До Ради 
11.55 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
12.50 Свiтло 
13.40 Хочу бути 
14.00 Днi нiмецького ТБ 
на Першому. Дитяча 
програма iз циклу “Погляд 
у мiй свiт”. “Леа танцює” 
14.35 Нотатки на глобусi 
14.50 Українського роду 
15.15 Нацiональний вiдбiр 
на Мiжнародний конкурс 
сольних виконавцiв 
“Sanremo Junior 2015” (ч.3) 
16.15 Чоловiчий клуб. Бокс. 
Чемпiонат України. Фiнали 
17.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
18.30 Книга ua 
19.15 Передвиборнi 
агiтацiйнi програми 
21.00 Новини 
21.40 Чоловiчий клуб 
22.10 Моя країна 
23.00 Вертикаль влади 
00.15 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 
 

1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.05, 02.35 Х/ф “Жiнка-
зима” (1) 
14.30 “Вечiрнiй Київ” 
16.20 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
21.20 “Вечiрнiй квартал. 
Прем’єрний випуск” 
23.30 “Квартал i його 
команда” 

ІНТЕР
07.05 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.20 Програма “Чорно-бiле” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Покровськi 
ворота” (1) 
13.00 Х/ф “Найкрасивiша” (1) 
15.30 Т/с “Шлюбнi танцi” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Концерт “Мiсце 
зустрiчi” 
22.35 Т/с “Випереджаючи 
пострiл” (2) 

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

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Бравi хлопцi” 
09.00 Час-Tайм 

09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30, 00.00 Х/ф “Тiльки 
пiсля Вас” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Володар сторiнок” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Творчий вечiр Наталiї 
Шелепницької 
22.20 Х/ф “Дика вечiрка” (2) 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
08.05 Достало! 
09.05 Iнсайдер 
10.10 Громадянська оборона 
11.10 Депутат пiд 
прикриттям 
12.10, 13.00 Т/с “Доставити 
за будь-яку цiну” 
12.45 Факти. День 
16.35, 20.15 Т/с “Полювання 
на вервольфа” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.20 Х/ф “Термiнатор-3. 
Повстання машин” (2) 
00.50 Х/ф “Стирач” (2) 

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

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Ревiзор 
10.00 Ревiзор. Без купюр 
12.10 Ревiзор. Пародiя 
13.25 Уральськi пельменi 
14.30 Хто зверху? 3 
16.40 Т/с “Останнiй iз 
Магiкян” 
18.40 М/ф “Роби ноги 2” 
20.40 М/ф “Iван Царевич i 
Сiрий вовк 2” 
22.25 Стенд Ап Шоу 
23.10 М/ф “Оповiдь про 
Федота-стрiльця” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15, 09.15 Т/с “Iнтерни” (1) 
09.50 Один за сто годин 
11.00 Х/ф “Там, де є щастя 
для мене” (1) 
13.00, 15.20 Т/с “У рiки два 
береги” (1) 
17.50, 19.40 Т/с “Поклич i я 
прийду” (1) 
23.00 Х/ф “Заїжджий 
молодець” (1) 

2+2

06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “33 квадратних 
метри” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
08.40 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30, 21.30 “Люстратор 
7.62” 
10.00 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
18.30 Х/ф “Володар морiв: 
На краю землi” (1) 
22.30 Х/ф “Янголи неба” (2) 
00.35 Х/ф “Чорний янгол” 
(3) 
02.15 Х/ф “Камiнна 
душа” (1) 

УТ-1
06.40 Крок до зiрок 
07.30, 00.20 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi господар? 
10.05 Х/ф “Запрошення” 
11.40, 17.20 До Ради 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
12.55 Православний вiсник 
13.40 Школа Мерi Поппiнс 
13.55 Днi нiмецького ТБ на 
Першому. Дитяча програма 
iз циклу “Погляд у мiй свiт”. 
“Карл-супергерой” 
14.30 Фольк-music 
15.40 Театральнi сезони 
16.15 Богатирськi iгри 
17.45 Слiдство. Iнфо 
18.30 Подорожуй першим 
19.15 Передвиборнi 
агiтацiйнi програми 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Моя країна 
23.00 На слуху. Пiдсумки 

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

ІНТЕР
08.00 “уДачний проект” 
08.35 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
11.00 Т/с “Шлюбнi танцi” 
15.50 Концерт “Мiсце 
зустрiчi” 
17.55 Х/ф “Не в хлопцях 
щастя” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Програма “Чорно-
бiле” 
23.10 Т/с “Випереджаючи 
пострiл” 

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

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

з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Володар сторiнок” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Межа правди 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Тiльки 
поцiлунок” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.10 Дивитись усiм! 
10.05 Х/ф “Червона 
планета” 
12.30, 13.00 Т/с “Чужий 
район” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф “Термiнатор-4. 
Нехай прийде спаситель” (2) 
23.05 Х/ф “Термiнатор-3. 
Повстання машин” (2) 
 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.05 “Караоке на Майданi” 
11.05 “МастерШеф - 4” 
15.10 “Х-Фактор - 5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 14” 
21.20 “Один за всiх” 
22.25 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.35 Х/ф “Лабiринти 
кохання” (2) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.55 М/с “Дракони: 
Вершники Йолопа” 
10.50 М/ф “Роби ноги 2” 
12.45 1000 жiночих бажань 
13.45 Хто зверху? 3 
15.45 Проект Перфект 
17.00 Т/с “Останнiй iз 
Магiкян” 
19.00 М/ф “Iван Царевич i 
Сiрий вовк 2” 
20.40 М/ф “Як зловити 
перо Жарптицi” 
22.00 Х/ф “Знайомтеся, 
Дейв” 

ТРК “УКРАїНА”
08.15 Т/с “У рiки два 
береги” (1) 
12.45 Т/с “Поклич i я 
прийду” (1) 
16.50 Х/ф “Заїжджий 
молодець” (1) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
20.45 Хочу до Меладзе 
22.30 Comedy Woman 
23.30 Великий футбол 

2+2
09.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
09.25 Х/ф “Дачна поїздка 
сержанта Цибулi” (1) 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “Бушидо” 
14.00, 23.15 “Богатирi” 
15.00 Х/ф “Фанфан 
Тюльпан” (1) 
16.50 Футбол. ЧУ. 9 Тур. 
“Карпати” - “Iллiчiвець” 
19.15 Футбол. ЧУ. 9 Тур. 
“Днiпро” - “Чорноморець” 
21.30 “Профутбол” 
00.15 Х/ф “Бiжи не 
озираючись” (3)  

ОВЕН (21.03-20.04) 
Схоже, ви на роздоріжжі. 

Подумайте, що для вас важ-
ливіше, і постарайтеся при-
йняти правильне рішення. 
Імовірні цікаві знайомства 
та враження. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви готові дати пораду з 

будь-якого питання. Ви від-
чуваєте себе професіона-
лом у будь-якій сфері діяль-

ності. Ваші досягнення на 
рівні міркувань необхідно 
підтвердити практикою. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Настав час почати пла-
нувати нові справи. Можуть 
надійти пропозиції про зміну 
роботи, але перш, ніж їх при-
ймати та зриватися з місця, 
добре все продумайте. 

РАК (22.06-23.07)
Потрібно рахуватися не 

тільки зі своєю думкою, а 
й з думкою оточуючих вас 
людей. Терпіння й конструк-
тивний діалог принесуть на-
багато більше користі, ніж 
відкритий опір і завзяте від-
стоювання власних позицій. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Улюблена робота може 

стати джерелом натхнення. 
Навіть якщо вона забере 
багато сил і часу, вона по-

дарує моральне задово-
лення і гарну матеріальну 
винагороду. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вам необхідно діяти ра-

зом з надійними партнера-
ми. Поодинці мало шансів 
на успіх. Потрібно грамот-
но вибудувати відносини з 
новими колегами по роботі 
або з друзями, що з’явилися 
недавно. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
Не зациклюйтеся на дріб-

ницях, на вас чекають вели-
кі справи. Але успіх буде за-
лежати від вашої здатності 
тверезо оцінити ситуацію. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Перебороти виникаючі 

перешкоди дозволять щиро-
сердечний спокій і впевне-
ність у правильно обраному 
напрямку та власних силах. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Побоюйтеся занадто при-

вабливих пропозицій. Про-
сто так успіху не домогтися. 
Щоб заробити, треба багато 
працювати. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Колеги по роботі можуть 

почати тягти ковдру на 
себе. Або ж із задоволен-
ням скинуть частину своєї 
роботи на ваші плечі. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Дійте краще за планом, але 

для цього потрібно, щоб він у вас 
був. Не перешкодить продумати й 
запасний варіант розвитку подій. 

РИБИ (20.02-20.03)
Зараз вам багато чого вдаєть-

ся, але постарайтеся використати 
цей час максимально раціональ-
но. Проявляючи товариськість і 
активність, ви залучаєте но-
вих ділових партнерів. 

“Родина” iм.Н.Яремчука 
14.00, 17.00, 22.30 Акценти 
14.15, 01.00 Х/ф “Мiсiс 
Аррiс їде до Парижу” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.50 Х/ф “Хакер” (2) 

ICTV
08.00 Т/с “Департамент” 
08.45, 12.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.20, 16.25 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв. 
Менти-8” 
12.30, 13.20, 16.10 Т/с 
“Лiтєйний” 
15.45 Факти. День 
18.45, 21.25 Факти. Вечiр 
20.35 Iнсайдер 
21.55 Т/с “Чужий район” 
00.00 Х/ф “Червона 
спека” (2) 

СТБ
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.40, 00.50 Х/ф “Два 
квитки до Венецiї” 
10.40 Х/ф “Нерозумна 
зiрка” (1) 
12.45 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
14.55 “Все буде 
смачно!” 
18.55 Т/с “Коли ми 
вдома” (2) 
20.00, 22.50 “Зваженi та 
щасливi - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 09.00 Т/с “Татусевi 
дочки” 
08.00, 14.00 Шоуманiя 
11.55, 14.55 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 23.55 Абзац! 
19.00 Хто зверху? 3 
21.00 Т/с “Воронiни” 
00.55 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.15, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Карпов 3” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” (1) 
18.00, 05.15 Т/с “Красуня 
Ляля” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент 
у законi 8” (2) 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 00.00 “Люстратор 
7.62” 
09.40 Х/ф “Глухомань” (1) 
11.20 Х/ф “Караван смертi” 
(1) 
13.05 Д/п “ВМФ СРСР. 
Хронiка Перемоги” 
14.25 Д/п “Десятка 
найкращих” 
15.30 Д/п “Народженi 
вбивати” 
16.30, 19.00 Т/с “ППС” (1) 
22.00 Т/с “Наркотрафiк” (2) 
00.10 Х/ф “Вбивство на 
рiчцi Грiн” (3) 
02.00 Х/ф “Хiппiнiада 
або материк кохання” (1) 



Пауерліфтинг

Подорож як найбільша наука 
і серйозна наука допомагає нам знову знайти себе.

Альберт Камю

у цей нелегкий для країни час спільними зусиллями 
працівників департаменту освіти і науки Тернопіль-
ської облдержадміністрації та обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки україни вда-
лося підтримати щорічну традицію – організувати і 
провести у вересні 44-й Кубок з видів туризму серед 
працівників освіти області. Цьогоріч гостинно вітала 
педагогів-туристів Теребовлянщина. Серед багатьох 
всесвітньовідомих особистостей, яких дала україні 
та світові благодатна тернопільська земля, виразно 
виділяється постать видатного релігійного і громад-
ського діяча, вченого богослова та історика, незлам-
ного борця за права української Церкви і права лю-
дини патріарха Йосифа Сліпого. Саме йому й були 
присвячені цьогорічні обласні 44-і змагання. 

Чортківщину представляли дві команди педагогів ра-
йону та міста. Варто відзначити вагомі успіхи команди 
педагогів району, які більше десятка років достойно 
долають туристичні стежки. перемогу (ІІІ місце) у ве-
лоралі з виду велосипедний туризм здобули вчитель 
математики та інформатики Білівської Зош І – ІІІ сту-
пенів петро Градовий та директор Ягільницької Зош 
І – ІІІ ступенів андрій Зайло. До речі, уперше участь 
в змаганнях брала вчитель географії шманьківської 

Зош І – ІІ ступенів та керівник еколого-краєзнавчого 
гуртка пробіжнянської Зош І – ІІІ ступенів оксана ру-
дзевич, котра посіла почесне третє місце із виду вод-

ний туризм. 
Досить високі результати 

в порівнянні з командами-
майстрами Кременеччини 
та Зборівщини показала 
наша команда у крос-поході 
(капітан – вчитель Давид-
ківської Зош І – ІІ ступенів 
Василь Струтинський).

Нагороди почесні, бо 
отримали їх переможці з 
рук директора департа-
менту освіти і науки Тер-
нопільської облдержадмі-
ністрації Л.Л.Крупи.

Загальнокомандному 
успіху сприяла чітка і ва-
гома підтримка районної 
організації профспілки 
працівників освіти (голова 
– Володимир Торончук). 

Світлана ДЯЧОК, 
вчитель української та 

світової літератур
Колиндянської ЗОШ 

І – ІІІ ступенів
На знімку: Оксана Рудзевич та Петро Градовий; 

вся команда.
Фото Наталії ВОЗЬНОЇ

Його вдалося підкорити і вибороти І місце 
15-річному чортківчанину Адріану КАЛЬМУКУ 
у жимі штанги лежачи під час змагань ІІ Кубка 

України з пауерліфтингу в жимі лежачи і становій 
тязі, що відбувся минулих вихідних у столичному 
спорткомплексі «Меридіан» під егідою Асоціації 

пауерліфтингу України. При особистій вазі 56 кг він 
потягнув 75-кілограмову штангу!

ми уже неодноразово писали про юного чортківча-
нина, для котрого це вже четверта перемога на всеу-
країнських змаганнях за останній рік. Своїм успіхам він 
завдячує тренеру Віталію Ситнику, котрий перебуває в 
зоні аТо, де і має бути нині кожен справжній молодий 
чоловік, але весь час у телефонному режимі здійсню-
вав необхідні тренерські настанови. Та у столиці адріан 
був не один: під свою надійну опіку його взяв колишній 
чортківчанин, а нині киянин 28-річний олег Гуменюк (у 
минулому теж захоплювався штангою), супроводжуючи 
спортсмена до самого помосту під час кожної спроби.

Тренується хлопець у відомому в Чорткові сучасно-
му спорткомплексі «Формула краси», за що дякує його 
власнику петру Лютому. За відмінні результати юнака 
включено до збірної команди україни, яка розпочинає 
підготовку до змагань на Кубок світу за версією GPA-D, 
які теж проходитимуть у Києві 7-9 листопада ц. р. Він 
поставив собі за мету вибороти на цьому представ-
ницькому турнірі звання кандидата у майстри спорту. 
Тож від усієї душі побажаємо, щоб його мрія стала він-
цем цьогорічного чемпіонського сезону!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
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2 жовтня у Чортківському гуманітарно-
педагогічному коледжі імені олексан-
дра Барвінського відбувся концерт-
представлення виконавської 
майстерності студентів спеціальності 
«музичне мистецтво» під гаслом «Ви 
землю цю, що зветься україна, своїм 
життям святили на всевік», приурочений 
100-річчю українських Січових Стрільців.

Творчість майбутніх педагогів висо-

ко оцінили члени акредитаційної комісії, 
яка працювала в закладі, громадськість 
міста.

Закладу – бути! Бо зростають тут 
вчителі-професіонали, свідомі громадя-
ни незалежної україни.

Оксана СТЕПАНЮК,
 заступник директора 

з виховної роботи
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Є рекорд Асоціації!
Знай наших!

Вершини скоряються впертим

Патріотика

Готуємо вчителя-професіонала, виховуємо 
громадянина незалежної України
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Оголошення, повідомлення 15

квартири

інше

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

Вважати недійсними:
куплю

послуги

ПАТ “Укртелеком” має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами цеху телекомунікаційних послуг № 15 
Тернопільської філії ПАТ “Укртелеком”, який розташований в Чортківському районі на 
проммайданчиках за адресою: с. Білобожниця (проммайданчик № 4) та с. Пробіжна 
(проммайданчик № 5),

Викиди забруднюючих речовин від виробничої діяльності підприємства та процесу 
вироблення тепла для власних потреб становлять:

проммайданчик № 4 – 0,014 т/рік; 
проммайданчик № 5 – 0,037 т/рік.
перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробни-

чої діяльності немає.
Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування ін-

формації за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація.

Футбол

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

тел.: 096-056-02-03, 067-888-18-96.

терміново у с. Ягільниця по вул. Промисло-
вій, 26, на одному подвір`ї новий збудований 
будинок без виконаних внутрішніх робіт із гос-
подарськими будівлями і погребом під одним 
дахом розміром 12 х 16 м та житловий буди-
нок газифікований розміром 6 х 12 м, присадиб-
на ділянка – 0,22 га, криниця на подвір`ї.

тел.: 050-783-56-81, 067-524-25-85, 
098-447-94-29. 

добротний цегляний 4-кімнатний буди-
нок з великою верандою у центрі с. Біла по вул. 
Середина, 1. У дворі є старий будинок, стодола, 
хлів, криниця та інші надвірні споруди, подвір’я 
велике. Є сад, город, газ поруч. Ціна договірна. 

звертатись за телефонами:
 063-859-88-39, 093-056-28-72.

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

1-кімнатна квартира в смт Заводське на 
2-му поверсі. Загальна  площа – 35,7 кв. м, 
житлова – 18,1 кв.м. 

тел. 097-693-81-21.

1-кімнатна квартира по вул. Залізничній 
(біля ЗОШ № 6), індивідуальне опалення, є 
лічильники, вікна, двері поміняні. Ціна дого-
вірна. 

тел.: 098-473-24-07, 098-972-38-79.

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

тел. 097-313-86-12. 

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

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

Розпродаж автомобілів українського 
виробника під виплату від 980 грн. в мі-
сяць. Тел. 067-144-41-52.

гараж в місті, в районі Залізничного вок-
залу, центру, вул. шопена.

Тел.: 2-01-22; 097-375-75-60 (ввечері).

40 днів світлої пам’яті  
ІЛЬяшенка Романа.

 Він був зви-
чайним ве-

селим хлопцем, 
яких можна по-
бачити на вули-
цях наших міст і 
сіл. Вчився, за-
ймався улюбле-
ним видом спор-
ту, здобув титул 
чемпіона укра-
їни. у житті, як і 
у спорті, був справедливим, чесним. 
Коли постало питання захисту ціліс-
ності Батьківщини, не вагаючись, пі-
шов  у військкомат. 

а потім були фронтові будні, бойові 
друзі, яких уже не міг залишити. Ві-
рив, що незабаром закінчиться ця 
страшна війна і він повернеться до-
дому, обніме батьків, одружиться з 
коханою дівчиною. але снайперська 
куля обірвала його життя під час ви-
ходу з Іловайського «котла».

Тож не забуваймо про нього, про 
тисячі тих, які захищали нашу зем-
лю.

Педколектив 
Чортківської школи-інтернату

адміністрація, профспілковий ко-
мітет та колектив працівників Чорт-
ківського державного медичного 
коледжу висловлюють щирі спів-

чуття базовому методисту коледжу 
олегові Богдановичу Лесейкові та його 
дружині Зоряні Василівні з приводу 
тяжкої втрати – смерті її брата.

ДеРЖаВнИЙ наВЧаЛЬнИЙ ЗакЛаД
“ЧОРТкІВСЬке ВИЩе ПРОФеСІЙне УЧИЛИЩе”

ЗАПРОшУє НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорії “а1”, “а2”, “В1”)
Термін навчання: кат. “А1” – 6 місяців; кат. “А2” – 7 тижнів; кат. “В1” – 6 тижнів.
Вартість навчання: кат. “А1” – 1800 грн., кат. “А2” – 700 грн., кат. “В1” – 600 грн.
початок занять – в міру комплектування груп
Детальну інформацію можна отримати за телефоном – 067-680-92-09

Адреса училища: 
48523 смт Заводське Чортківського району Тернопільської області

www.chvpu.narod.ru Е-mаіІ: chvpu_bill@ukr.net
Тел. приймальної комісії: (03552) 2-49-77.                 Ліцензія 458375 від 16.06.2014 р.

З 12 вересня ц. р. в об’єктах пошто-
вого зв’язку уДппЗ «укрпошта» розпо-
чалася передплата періодичних друко-
ваних видань на 2015 рік.

передплатна кампанія на видання за-
гальнодержавної сфери розповсюджен-
ня проводитиметься за Каталогом ви-
дань україни на 2015 рік і триватиме до 
16 грудня ц. р. включно, на зарубіжні ви-
дання – за Каталогом видань зарубіжних 
країн на І півріччя 2015 року до 3 грудня 
ц. р., та на місцеві видання триватиме до 
25 грудня поточного року.

Головним завданням поштовиків є 

повсюдне безперебійне забезпечення 
споживачів періодичними друкованими 
виданнями та якісне надання послуги 
з передплати в усіх населених пунктах 
україни.

приймання передплати здійснюється 
в усіх операційних залах відділень по-
штового зв’язку, а також безпосередньо 
листоношами на доставних дільницях.

Чекаємо на вас у відділеннях пошто-
вого зв’язку та сподіваємося, що ви ста-
нете нашими постійними клієнтами.

Будьте разом з нами!
УДППЗ «Укрпошта»

“Укрпошта” інформує

Розпочалася передплатна 
кампанія на 2015-й рік

адміністрація, профспілковий 
комітет та колектив працівників 
Чортківського державного медич-
ного коледжу висловлюють щирі 

співчуття викладачу коледжу ользі 
петрівні петрунів з приводу тяжкої 
втрати – смерті батька.

адміністрація, профспілковий 
комітет та колектив працівників 
Чортківського державного медич-
ного коледжу висловлюють щирі 

співчуття викладачу коледжу миколі 
Степановичу Зацерковному з приводу 
тяжкої втрати – смерті матері.

винайму

Мешканці будинків №№ 8/1, 10, 
10а, 12/1, 12/2 по вул. Хичія вислов-
люють щиру подяку Любомиру Сте-
пановичу БІЛИкОВІ.

Любомир Степанович наш депутат 
у міській раді і вже вкотре турбується 
про людей, що звертаються до нього 
і за порадою, і за допомогою, як при-
ватною, так і для громади. Спитайте, 
хто нам дороги латає, ліхтарі на вули-
цях встановлює, каналізаційні люки (ті, 
що по дорозі), а також паркани і плоти 
міняє; хто нас перед беззаконням за-
хищає? Вам скажуть – Білик. Не стільки 
депутатство спонукає Любомира Сте-
пановича робити всякі добрі справи 
(знаємо, що він постійно турбується за 
людей), як те, що він правдивий госпо-
дар і справедливий чоловік.

отож, коли нещодавно у нас виникли 
проблеми щодо відмежування тротуару 
попри наші будинки від дороги, ми знову 
звернулися до Любомира Степановича. 
Що нам інкримінували, хай залишиться 
поза шпальтами газети, бо це абсурд, 
не вартий уваги. Важливо те, що вже 
на другий день після того, як Любомир 
Степанович оглянув місце причини того 
клопоту, біля нас почалися відповідні 
роботи. а щоб все робилося добре, п. 
Білик особисто керував роботою.

шановна владо, ось такими мають 
бути ті, кого ми, електорат, делегуємо 
на депутатство!

Високошанований Любомире Сте-
пановичу, найкраще, чого би прагнув 
християнин, Господь вже Вам і так вчи-
нив, бо обрав Вас розпорядником свого 
милосердя. Ваше безкорисне служіння 
нашій громаді впродовж усього часу, 
що Ви є у Чорткові, заслуговує від всіх 
добрих слів і щирих людських молитов. 
Хто маючи, не дасть і крихти, той і сам 
не матиме. Ви ж віддаєте більше, ніж 
маєте, і тому маєте завжди і для всіх. 
оце є справжня мудрість, якою би 
навіть біблейський Соломон пишав-
ся. а ми пишаємося Вами і просимо у 
Бога Його благословення для Вас та 
Ваших рідних на довгі роки життя.

Вдячні родини: Качалів, Чухріїв, 
Гошуляків, Погрібних, Стариків, 

Балакунців, Герасимівих, 
Козачкових.

родина Дмитра Блаженка ви-
словлює щирі співчуття директору 
Джуринської Дмш мирону микола-
йовичу шеремету з приводу непо-

правної втрати – смерті його сестри 
Ольги. Вічна їй пам`ять.

свідоцтво про право власності на мага-
зин “риба-овочі”, видане 25 червня 2001 
р. виконкомом Чортківської міської ради 
Державному підприємству міністерства 
оборони україни.

свідоцтво про право власності на мага-
зин “Військова книга”, видане 25 
червня 2001 р. виконкомом Чорт-
ківської міської ради Державному 
підприємству міністерства оборо-
ни україни.

посвідчення члена сім`ї загибло-
го серії Г за № 305725 на ім`я: на-
ЖДенкО андрій анатолійович.

Дніпродзержинська міська дитяча гро-
мадська організація «Сонячний світ» та 
Дніпропетровська обласна дитяча гро-
мадська організація правозахисна спілка 
«Допоможемо дітям» просить населення 
Чортківського району підтримати акцію 
«Допомога дітям півдня та сходу україни. 
Якщо не ми, то хто?» та посприяти збору 
гуманітарної допомоги (продукти харчу-
вання, одяг, медикаменти, засоби гігієни) 
для дітей із зони антитерористичної опе-
рації.

Збір гуманітарної допомоги буде прово-
дитись Територіальним центром соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних 
послуг) Чортківського району, який знахо-
диться в приміщенні готелю «Таня» по вул. 
шевченка, 34, 4-й поверх, тел. 2-26-60.

Роман ДАНИЛЬЧАК, 
директор Територіального центру

Благодійництво
Допоможемо дітям 

Півдня і Сходу

Колектив Чортківської комуналь-
ної районної стоматологічної по-
ліклініки глибоко сумує з приводу 
непоправної втрати – передчасної 

смерті зубного техніка нІкОРОВИЧ 
Світлани Петрівни та висловлює щире 
співчуття рідним та близьким покійної. 

Чемпіонат області. 15–й тур. Фк «нива» 
Теребовля – ФСк «Чортків» – 7:1. 

Без коментарів…

17 жовтня 2014 року, об 11-й год. 
у залі засідань міської ради 

м. Чорткова
відбудуться збори діабетиків.
Запрошуються хворі на діабет 

та члени їх родин.
Чортківська діабетична асоціація

Депутатський корпус Чортків-
ської районної ради та її вико-
навчий апарат висловлюють щирі 
співчуття начальнику юридичного 

відділу виконавчого апарату районної 
ради Світлані Володимирівні попіль з 
приводу непоправної втрати –  трагіч-
ної смерті сина Віктора.

Нехай Господь прийме його 
                                в свій дім,
Де зла немає і нема печалі,
І у молитві пошепки просім
Для Віктора 
                про вічну світлу пам`ять.

молимось. Сумуємо. Співчуваємо.
Хай земля буде йому пухом.

координаційний штаб звертається до 
жителів району із проханням допомогти 
Якщо у вас є меблі, побутова техніка, 

якими ви не користуєтеся й від щирого 
серця можете поділитися з ближнім, – 
зробіть добру справу! 

Тел. для довідок: 101-2-15-22, 095-261-
12-06 (“гаряча лінія” штабу), 068-627-08-
92. Біженці чекають на вашу допомогу!

Оголошення
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Вітання16

+9 ... +18

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
11 жовтня

+10 ... +19

НЕДІЛЯ
12 жовтня

+10 ... +19

ПОНЕДІЛОК
13 жовтня

+10 ... +19

ВІВТОРОК
14 жовтня

+9 ... +18

СЕРЕДА
15 жовтня

+10 ... +19

чЕТВЕР
16 жовтня

+12 ... +16

П`ЯТНИЦЯ
17 жовтня

Хобі

Сьогодні святкує 30-річний ювілей 
коханий чоловік, найдорожчий і 

люблячий татко
руслан володимирович каЛинЮк

зі с. Товстеньке.
Хай щастя завжди зіркою світить,
Твій ювілей – 
це найкраща пора!
Тобі ми сьогодні 
          усі засилаєм
Ласкаві, ніжні 
    та добрі слова.
Хай роки Твої 
у добрі процвітають,
А доля безцінний 
  хай успіх несе,
Теплом і любов`ю 
               завжди очі сяють,
Хай задумане здійсниться усе.
У цей день щиро привітають
Кохана дружина, і доньки Твої.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та многії літа.

з повагою та любов̀ ю – 
кохана дружина Оксана 

і люблячі донечки 
аліночка та андріаночка.

Сьогодні святкує 80-літній ювілей 
наша найрідніша людина 
Марія петрівна савка.

Матусю рідненька, 
  бабусенько мила,
Вас щиро вітає вся 
    наша родина.
Спасибі Вам, мамо, 
 за ласку й тепло,
За Вашу безмежну 
   любов і добро.
Нехай не болять Вас 
   натруджені руки,
Хай радість приносять 
          Вам діти й онуки.
Спасибі Вам, мамо, що Ви нас зростили,
Спасибі велике, що розуму вчили.
Живіть ще нам, мамо, довго на світі,
Бо поки є мама – доти ми діти.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,

Хай силу й здоров`я 
         Господь Вам дає.

Діти, внуки і правнучка 
полінка.

8 жовтня відсвяткувала свій 
День народження 

Ольга Ігорівна Фрич.
Щирі вітання прийми від нас,
Щоб злагода й мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось 
                        при кожній годині.
Хай обминають біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров`я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого Вам бажаєм.
Хай Бог Вас тримає в Опіці і Ласці,
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує многії літа.

з повагою – завідуюча 
антонівською зОШ 

І ступеня.

Щиро вітаємо з 90-річчям, 
яке вона святкуватиме 12 жовтня, 
дорогу маму, бабусю, прабабусю .

варвару петрівну Харевич
з м. Чортків.

Матусю рідненька, 
 бабусенько мила,
Вас щиро вітає вся 
     наша родина.
Спасибі Вам, мамо, 
  за ласку й тепло,
За Вашу безмежну 
   любов і добро.
Нехай не болять 
  Вас натруджені 
                   руки,

Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Живіть же нам, мамо, довго на світі,
Бо поки є мама, доти ми діти.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,

Хай сили й здоров`я 
         Господь Вам дає.
з повагою і любов̀ ю – діти, 

онуки і правнуки.

Днями відсвяткувала свій 
День народження в. о. директора 

ПАП “Фортуна”
Ольга Ігорівна Фрич.

Чарівниця-осінь прилинула,
Золотаво накрила гаї,
У чудовий цей час уродини
Відзначаєте завжди свої.
З Днем народження й ми Вас вітаєм,
Побажань шлем слова золоті
І від щирого серця бажаєм
Довгих років і щастя в житті.
Кожен будень хай буде Вам святом,
Поруч – мир і доброта,
Успіхів в усьому, радості багато –

На кожну мить, на многії літа!
з повагою – свидівський 

сільський голова богдан сорока.

У ці такі чудові жовтневі дні зустріла 
свій ювілейний День народження

 методист РМК
 Ірина Михайлівна ГевкО.

Ця осінь особлива, урочиста,
Бо принесла прекрасний ювілей.
Ідуть літа, збираючи в дарунок
Любов від рідних і повагу від людей.
У час святковий, особливий,
Свої вітання щиро посилаєм.
Мирного неба, радості, любові,
Всіх благ земних сердечно Вам бажаєм.
Нехай біжать роки – їх не спинити,
Душею не старіти Вам бажаєм,
Назавжди залишатися такою,
Яку ми знаєм, любим, поважаєм.
Хороший настрій, щастя і здоров`я
Нехай несе Вам осінь золота,
Удачі і наснаги до роботи

На многії та благії літа.
з повагою – вчителі 

початкових класів 
зОШ № 4 І – ІІІ ст.

У проблисках осіннього сонця, 
у ці чудові дні, 9 жовтня, свій 50-річний 

ювілей відсвяткувала гарна, мила жінка
Галина петрівна бабІй

зі с. Косів.
Життя, немов 
  рушник хрещатий,
Де було все: 
   і щастя, і журба,
Сьогодні ж 
        розцвіла на 
ньому ювілейна дата –
50 – як зрілість 
              золота.
Живіть дуже довго, 
  рідненька, на світі,

І будем любов`ю усі ми зігріті,
Бо поки є мама, доти є сонце,
Є пташечки пісня, є цвіт під віконцем.
Уклін Вам, рідненька, за ночі безсонні,
За лагідне серце, за мудрість бездонну.
Хай Бог Вам здоров`я і сили дає,
Зозуля сто років Вам накує.

з любов̀ ю і повагою – батьки, сини 
Микола, Михайло, Ігорко, невістки 

Оля, Марійка, внуки анастасійка, 
владиславчик і Денисик, 

сваха зі с. ромашівка, 
свати зі с. косів 

вся велика родина.

Вітаємо з Днем Ангела 
і Днем народження

дорогого братчика, внучка, правнучка
владиславчика курцебу

з м. Чортків.
Весело смійся, бешкетно гуляй,
Гарненький, веселий скоріш підростай.
Хай Тобі сонечко щиро сміється,
Тільки до щастя стежечка в`ється,
У хороводі казка кружляє
І усмішка на устах сяє.
У небеснім просторі, 
                        де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,

Хай Матір Господня 
      зі Своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне.

з любов̀ ю – сестричка 
вікуся, бабуся Марія, 

дідусь Іван та прабабуся 
ярослава зі с. звиняч.

Осінньої пори, коли опадає золотавий 
лист з дерев, засипане зерно у засіки, 

лягає перша борозда під майбутній хліб, 
завітав золотий Ювілей до доброї людини, 

агронома за професією, керуючого 
відділком «Нагірянський»

Ігоря степановича пОпеЛя.
Молоді роки 
пройшли, промайнули,
Наче птахи, 
    промчали літа, 
Не помітили Ви, 
       не збагнули, 
Як прийшла 
   ювілейна пора. 
Сумувати за цим 
           не годиться, 
Хай здоров`я вони 

                                    і добро принесуть, 
А задумане все хай здійсниться. 
З роси, з води на добру сотню літ,
Людського щастя, благ земних багато, 
Здоров`я шлем міцного, як граніт, 
І щоб життя у Вас було завжди, як свято. 
Хай Мати Божа Вас охороняє, 
В сім`ї панують мир і доброта, 

Ісус Христос здоров`я посилає 
На довгий вік, на многії літа.

колектив пап «ДОвІра».

15 жовтня святкуватиме свій ювілей 
головний бухгалтер 
Чортківського МУВГ 

Ольга володимирівна Лазарчук.
Осінь всміхнулась 
  тепло, урочисто,
Золоті килими 
встеляє Вам до ніг,
Із привітань змережимо 
     Вам намисто
Й покладем нині 
          на поріг.
І пропливає доля, 
           наче річка,
За нею у вирій 

                                            роки-журавлі,
Вже загорілась ювілейна свічка
На Вашому святковому столі.
Це ледь звернуло сонечко з зеніту,
А попереду довге ще життя,
То ж хай пливе воно посеред цвіту,
Як водограй дзеркальний в майбуття.
Хай Вам завжди в усьому помагає
Молитва щира “Отче наш”
І хай завжди оберігає Господня 
                                Мати Вас.

з повагою – колектив 
управління МувГ.

шановні виборці!
Я, Володимир 30Л0ТИЙ, 

зареєстрований ц.р. кандида-
том у народні депутати укра-
їни і підтриманий зборами Го 
“СамооБороНа”, що діють на 
території нашого виборчого 
округу, разом із побратимами 
перебуваю на передньому краї 
боротьби з агресором, відсто-
юючи територіальну цілісність і 
соборність україни.

Дякую землякам-виборцям 
за підтримку і сподіваюся, що 
ви зробите правильний вибір, 
а я прикладу всіх зусиль, щоб 
гідно представляти вас у Вер-
ховній раді україни та виконати 
вимоги євромайдану.

СЛаВа уКраЇНІ! 
               ГЕроЯм СЛаВа!

ВИМОгИ ЄВРОМаЙДанУ – В ЖИТТя

Під таке означення сміливо можна віднести цілий ряд вулиць старовинного 
Чорткова, котрий останньої суботи вересня лучив у відданості улюбленому 

заняттю – екстриму, «замішаному» на рвучкості вітру, запаху мастила й 
накалі відчуттів, численно байкерів з цілої України й не тільки. Уже не 

вперше на наших теренах зібралися на честь закриття мотосезону-2014 на 
свій фест одинокі мотоциклісти та мотоекіпажі, видовищно і навіть коштом 

задекларувавши відданість ідеалам миру й суверенності в Україні. 
Фото Ореста ЛИЖеЧкИ

Зустрінемось на байкер-street!


