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Виходить з 1939 року

ЗнаковоВлада в особах

Вартість передплати становить:
для населення (індекс – 61366)
на місяць – 10 грн. 91 коп.
на 3 місяці – 32 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 65 грн. 46 коп.
для підприємств, установ та організацій (індекс 

– 61367)
на місяць – 11 грн. 91 коп.
на 3 місяці – 35 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 71 грн. 46 коп.
Вартість приймання передплати (послуги служби 

зв`язку):
на місяць – 0,95 грн.
на 3 місяці – 2,15 грн.
на 6 місяців – 2,60 грн.
Передплатити районку ви можете і в редакції «Го-

лосу народу»: м. Чортків, вул. Зелена, 3. 

Добігає кінця 2015 рік – один з «півкруглих» 
у першій чверті рвучкого й несамовитого ХХІ 
століття. І ось знову настає період, коли тре-
ба поновити наші партнерські стосунки на на-
ступний відтинок часу – 2016 рік, що вже видні-
ється на обрії.

Наша газета з гордістю носить ім`я – «Голос на-
роду». Назва, погодьмося, зовсім не претензійна, 
а всеоб`ємлююча, бо засвідчує наші пріоритетні 
наміри. Обіцяємо, що й надалі ваш голос – голос 
народу, дорогі читачі, неодмінно буде вислуханий і 
почутий, донесений до більш широких верств. 

Для того, щоби з наступного року отримувати 
улюблене видання на свою поштову скриньку, пе-
редплачуйте районку до 25 грудня ц. р.

Міцний захист і надійний тил

Напередодні відзначення 24-ї річниці Збройних сил України та Міжнародного Дня волонтерів, 
4-го грудня, відбулися урочистості пошанування всіх тих, хто з честю й гідністю 

стоїть на сторожі нашої держави, надійно захищаючи мир і спокій українського народу; 
тих, хто жертовно творить святу справу благодійності.

(Читайте на 3-й стор.)

8 грудня ц. р. на першій сесії обласної ради 
обрано нового голову облради. 

Ним став Віктор Вікторович ОВЧАРУК. 

Український по-
літик, сорокаод-
норічний Віктор 
Овчарук народив-
ся 15 липня 1974 р. 
на Борщівщині. 

Працював у де-
партаменті охоро-
ни здоров`я на по-
садах начальника 
відділу організа-
ційно-методичної 
та кадрової робо-
ти, заступником 
директора. 

До обрання на 
посаду голови об-

ласної ради працював заступником голови Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації з гуманітарних 
питань.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України.

Член партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». 

Голова Тернопільської 
обласної ради



11 грудня. Тривалість дня – 8.06. Схід – 7.48. Захід – 15.54. Іменини святкує Степан

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2750 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Заступник редактора Оксана СВИСТУН
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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На часі2
Вітання

Анонс

Із сесійної зали

Трибуна депутата

Голова 
райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

Голова 
районної ради 

В.ШЕПЕТА

Кримські татари – це осередок українства і української 
державності на території Криму. Більшість російськомов-
ного населення переважно представляло інтереси Росії. 
Ще в травні Президент заявляв про здійснення економічної 
блокади окупованих територій, в тому числі Донбасу і Кри-
му. Про це заявив народний депутат фракції партії «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» Олег Барна в ефірі теле-
каналу «112.Україна».

 «Має бути не просто економічна, а тотальна блокада 
Криму, в тому числі, потрібно заборонити міграційні проце-
си населення. Коли йдуть військові дії з воюючої території, 

диверсійні групи можуть переходити лінію кордону. Ми від-
кривали пропуски, надавали допомогу, продукти місцево-
му населенню, а взамін отримали диверсійні акти в тилу 
України, обстріли наших військових», – сказав Олег Барна.

За його словами, ситуація в Криму та на окупованому 
Донбасі дещо схожа. Адже території Криму і Донбасу одна-
ково окуповані російськими військами, перебувають у стані 
бойових дій. 

«Тому я підтримую дії громадськості на здійснення по-
вної блокади окупованих територій», – наголосив депутат.

14 грудня – День вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС
Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС! 

14 грудня було закінчено будівництво саркофага над зруй-
нованим атомним реактором Чорнобильської станції. Траге-
дія Чорнобиля торкнулася кожного з нас. Тож щороку саме 
цього дня ми вшановуємо відважних ліквідаторів, хто, на 
щастя, поруч з нами, і вклоняємося пам’яті тих, хто пішов за 
межу вічності.

Так судилося, що саме ліквідатори першими взяли на себе 
цей хрест – приборкання радіаційної стихії, щоб ціною свого 
життя і здоров’я захистити рідну землю і весь народ. Ми були 
свідками героїчних зусиль цілого покоління наших співвіт-
чизників, які врятували майбутнє для своїх нащадків. 

Тому низько схиляємо голови перед ними і з особливим 
почуттям їх вшановуємо. Велика вам подяка і низький до-
земний уклін! 

Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській 
атомній станції, щиро бажаємо всім вам та вашим рідним і 
близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного за-
тишку, щастя, миру, добра й злагоди. Нехай будуть вдячні та 
уважні люди до вас щодня, щохвилини, завжди! 

15 грудня – День працівників суду
Шановні працівники Чортківського районного суду!

Вітаємо вас з професійним святом – Днем працівників 
суду України. Від наполегливої та самовідданої праці всіх, 
хто працює у судовій системі, великою мірою залежить збе-
реження в суспільстві стабільності, миру та спокою.

Почесна й нелегка місія служіння правосуддю вимагає від 
суддів та працівників судових органів високого рівня знань, 
досвіду та виняткових особистих якостей: честі, гідності, від-
даності справі та наполегливості. Авторитет судової гілки 
влади великою мірою залежить від того, як чітко функціонує 
кожна її ланка, як сумлінно виконує свої обов’язки кожен її 
працівник. Упевнені, що суддівський корпус Чортківського 
районного суду завжди буде гарантом забезпечення засад 
справедливості та законності, формуючи правову культуру 
серед жителів району, їх повагу до Права та Закону.

Хай нагородою вам, шановні працівники суду, за невтом-
ну працю стане вдячність людей, яким ви повернули віру в 
справедливість. Бажаємо всім доброї вдачі, оптимізму й про-
фесійних успіхів, шани громадян і підтримки держави.

17 грудня – День працівника 
державної виконавчої служби

Шановні працівники державної виконавчої служби!
Щиро вітаємо вас з професійним святом. Виконання су-

дових рішень – це важлива державна справа, яка потребує 
високої професійної відповідальності та моральних чеснот. 
Справа, яка працює на благо громадян України та стоїть на 
захисті їх конституційних прав.

Нехай ваші професійні зусилля будуть винагороджені до-
вірою і повагою громадян України.

Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і добробуту, 
плідної праці та успіхів.

Щонайперше голова райради Віктор Шепета розпочав 
роботу сесії з урочистого моменту – нагородження грамо-
тами депутата районної ради Євгена Шкабара та Заболо-
тівського сільського голову Михайла Фойдюка з нагоди Дня 
місцевого самоврядування, який святкували напередодні. 
Опісля депутати приступили до роботи, бо ж питань, що їх 
розглядали, було аж вісімнадцять.

На другій сесії райради було заплановано розглянути такі 
питання: про Положення про постійні комісії районної ради 
сьомого скликання; про персональний склад постійних 
комісій; про Положення про президію райради; про персо-
нальний склад президії районної ради сьомого скликання; 
про чисельність та структуру виконавчого апарату районної 
ради на 2016 рік та оплату праці голови районної ради та 
заступника голови районної ради; про затвердження роз-
порядження голови районної ради; про затвердження роз-
порядження голови районної державної адміністрації; про 
затвердження угоди між районною радою та Мухавською 
сільською радою про передачу-приймання коштів для уте-
плення будівлі Мухавського дошкільного навчального за-
кладу; про затвердження угоди між райрадою та Палашів-
ською сільською радою про передачу-приймання коштів на 
покращення системи водопостачання; про затвердження 
угоди між районною радою та Колиндянською сільською 
радою про передачу-приймання коштів для виготовлення 
проектно-кошторисної документації; про затвердження 
угоди між райрадою та Косівською сільською радою про 
передачу-приймання коштів для виготовлення проектно-
кошторисної документації; про затвердження угоди між 
районною радою та Малочорнокінецькою сільською радою 
про передачу-приймання коштів для виготовлення про-
ектно-кошторисної документації; про затвердження угоди 
між райрадою та Чорнокінецьковолянською сільською ра-
дою для забезпечення діяльності об`єднаної територіаль-
ної громади; про затвердження угоди між районною радою 
та Заводською селищною радою про передачу-приймання 
коштів для виготовлення проектно-кошторисної докумен-
тації; звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців ц. 
р.; про внесення змін до районного бюджету на поточний 
рік; про регламент районної ради сьомого скликання та пи-
тання під пунктом «Різне». Позитивно проголосували де-
путати й за доповнення до порядку денного – пропозицію, 
що її вніс заступник голови райради Петро Пушкар щодо 
встановлення меморіальної дошки на будівлях навчальних 
закладів – школи у с. Росохачі (пам`яті Дениса Громового) 
та гімназії у м. Чорткові (шана Роману Рущаку). Забігаючи 
наперед, скажу, що так само одноголосно підтримали об-
ранці проект цього рішення.

Згідно з порядком денним, перш ніж перейти до госпо-
дарських, розглянули питання організаційні. Отже, було 
виокремлено такі постійні комісії: постійна комісія район-
ної ради з питань бюджету; з питань земельних відносин, 
екологічної політики, природокористування та сталого 
розвитку; з гуманітарних питань; з питань соціально-еко-
номічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій 
та торгівлі; з питань регламенту, депутатської етики, дотри-
мання законності та запобігання корупції. Ще на погоджу-
вальній раді, яка відбулася 4 та 7 грудня, було визначено 
склад постійних комісій (за попередніми заявами депута-
тів) та їхніх керівників, а також затвердили президію райра-
ди. На першій сесії однією із умов перебування в тій чи ін-
шій комісії було – професійна спрямованість обранця. Але, 
як згодом виявилося, не завжди професіоналізм брався до 
уваги. Так, заяву про зарахування у комісію з бюджету де-
путата Наталії Бойчук, котра протягом декількох скликань 
перебувала у складі бюджетної комісії та є головним бух-
галтером одного з найпотужніших агропідприємств району, 

що допомагає більше десяткам сіл Чортківщини у соцсфері 
й сплачує немалі податки в казну, було відхилено. Проте 
згодом, уже у сесійній залі, після вислухання аргументів з 
боку депутата, колеги-обранці таки проголосували за при-
йняття її у склад вищезгаданої комісії. 

Наталією Бойчук з трибуни сесійної зали було озвучено 
також проблему, яка має місце у нашому районі вже протя-
гом тривалого часу: відсутність води у криницях села Кри-
волука. Від літа й до сьогодні мешканці цього населеного 
пункту користуються водою, яку довозить їм бочкою ПАП 
«Довіра». Того дня Палашівський сільський голова теж по-
яснив потребу в допомозі вирішення наболілого й видав 
на-гора суму, потрібну для буріння свердловини. Про ро-
боту відповідної робочої групи райдержадміністрації з ви-
вчення проблеми питної води у Криволуці доповів перший 
заступник голови райдержадміністрації Валерій Запухляк. 

Перейнявшись ситуацією, що склалася, депутати ви-
рішили додати до запропонованих 50 тис. грн. ще 30 тис. 
грн., бо і ці кошти покриють лише третину потрібного. Ре-
шту витрат обіцяють виділити спонсори.

«Перепало» з райбюджету й Мухавській сільській раді – 
на утеплення приміщення дитсадка.  

Пробіжнянський сільський голова Назарій Костецький 
проінформував депутатів, що Пробіжна активно готуєть-
ся до територіальної реформи – має намір в скорім часі 
заявити про об`єднання навколишніх сіл в територіальну 
громаду, а тому вже зараз дбає про те, де розмістити різні 
служби, які виникнуть внаслідок об`єднання. Якнайкраще 
для адмінбудинку підходить приміщення колишнього інтер-
нату. Але для того, щоб вкладати кошти у його реконструк-
цію, використовуючи й допомогу з Державного фонду регі-
онального розвитку (на яку розраховують, бо вже подали 
заявку), просять передати на баланс сільради. Ірина Гуль-
ка, начальник відділу освіти РДА, на балансі якого й був 
досі цей будинок, повідомила, що райво розглянуло вище 
оголошену пропозицію і заперечень до таких кроків не має. 
Тому одноголосно депутати прийняли позитивне рішення.

Так само одностайним «за» реагували обранці й на пи-
тання виділення грошей для Косівської, Колиндянської, 
Чорнокінецьковолянської, Заводської громад.

Чималу дозу здивування отримали присутні від почуто-
го – в районі здійснюватиметься капітальний ремонт доріг. 
Спромоглася підняти й «витягнути» цю непосильну для ба-
гатьох владоможців ношу колишній Малочорнокінецький 
сільський голова, а тепер представник села в об’єднаній 
громаді з центром у с. Колиндяни Ольга Яніцька. Поки що 
гроші потрібні на виготовлення проектно-кошторисної до-
кументації, та віримо, що із завзятістю вищезгаданої особи 
ремонт трьох кілометрів доріг (із 9,616 км існуючих у селі) 
не за горами.

Не залишилася поза увагою при розподілі «кошика» й га-
лузь охорони здоров`я: депутат Роман Чортківський покло-
потав про виділення 100 тис. грн. на закінчення ремонту 
пологового будинку. 

Усі озвучені вище пропозиції було внесено у зміни до 
районного бюджету, й з 1 млн. 990 тис. грн. перевиконан-
ня (як оголосила начальник фінансового управління рай-
держадміністрації Галина Ізвєкова) майже мільйон вже 
розподілено між установами, організаціями й ін. 

Заслухали того дня депутати також звіт про виконання 
районного бюджету з уст Галини Ізвєкової. Не буду переоб-
тяжувати вас, шановні читачі, цифрами, озвучу лише одну 
сумну статистику: тільки вісім відсотків надходжень у рай-
бюджеті – власних! 

Друге пленарне засідання другої сесії райради відбу-
деться 23 грудня о 10-й год.

Оксана СВИСТУН  

У бюджеті копійка дзвенить – 
Миколай району допомогти спішить

У вівторок, 8 грудня, відбулося перше пленарне засідання другої сесії районної ради VІІ скликання. 
Чому так швидко депутати знову зібралися? – запитаєте. Через те, що питань господарських накопичилося 

немало. А особливо тепер, у час передноворічний, коли треба усі «діри» в господарці латати, щоб у новий рік
 без боргів іти. Добре, що латати поки що є чим – начальник фінансового управління Галина Ізвєкова, 

виступаючи із звітом про виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року, 
оголосила про перевиконання плану. Але про все по порядку.

Олег БАРНА: «Повинна бути не тільки 
економічна, а тотальна блокада Криму і Донбасу»

На христи-
янське свято 
Введення в 
храм Пресвя-
тої Діви Марії 
владика Бу-
чацької єпархії 
УГКЦ Дмитро 
Григорак освя-
тив сироти-
нець у м. Чорт-
кові. 

Про це – читайте у наступному номері.
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12 грудня. Тривалість дня – 8.05. Схід – 7.49. Захід – 15.54. День сухопутних військ Збройних сил України

Знаково

Про це говорять

Українську політику знову лихоманить. Напередодні зві-
ту Кабінету Міністрів про реалізацію програми діяльності 
за 2015 рік почалася кампанія з його дискредитації, на-
слідком якої, за задумом її творців, має стати відставка 
Арсенія Яценюка і всього складу уряду. Найбільше заці-
кавлений у такому розвитку подій президент Росії Воло-
димир Путін. Після крихкого перемир`я на Донбасі Кремль 
вирішив знищити Україну не танками, а з середини, вла-
штувавши масштабну політичну кризу. Першим кроком 
для цього є відставка уряду. Це, у свою чергу, призведе 
до розвалу парламентської коаліції і оголошення достро-
кових виборів до Верховної Ради. У результаті нових ви-
борів «п`ята колона» Кремля планувала отримати біль-
шість місць у парламенті і сформувати новий уряд вже 
на своїх умовах і зі своїм прем`єром. 

Однак імовірність цього сценарію стає все примарні-
шою. Розрахунок ворогів на те, що уряд не справиться 
зі складною економічною ситуацію і не зможе відбу-
дувати пограбовану Януковичем країну, на щастя, не 
справдився.

У спадок після старої влади новому уряду залишило-
ся трохи більше 100 тисяч гривень на рахунках. Сьогодні 
ця цифра сягнула близько 100 мільярдів. Уряду вдалося 
провести успішні переговори з міжнародними кредитора-
ми і списати 90 мільярдів гривень боргів, які понабирали 
колишні керманичі. Фінансово-економічну ситуацію було 
стабілізовано. Зарплати і пенсії виплачувалися у повно-
му обсязі. Більше того – уряд знайшов можливість підви-
щити соціальні стандарти раніше, ніж це було заплано-
вано законом про державний бюджет.

В країні запущено реформи в усіх сферах життя. На ву-
лиці багатьох міст вийшли нові патрульні поліцейські, які 
не беруть хабарів і сповідують принцип «служити і захи-
щати». Довіра громадян до людей у формі почала посту-
пово відновлюватись. У зв`язку зі вступом в дію закону 
про Національну поліцію буде проведена переатестація 
всіх співробітників міліції. У нову поліцію візьмуть лише 
найкращих і чесних. 

За останній рік українська армія стала справжньою 
гордістю країни. Уряду довелося будувати її фактич-
но з нуля після того, як її розвалив міністр Януковича з 
російським громадянством. Завдяки жорсткій позиції 
прем`єра жодна платіжка Міноборони зараз не затри-
мується більше доби. Збройні сили почали отримувати 
сучасне озброєння і змогли дати гідну відсіч російській 
армії, зупинивши її просування вглиб країни.

Розпочато процес децентралізації влади. Завдяки уря-
довим ініціативам доходи місцевих бюджетів вже зросли 
на 44 мільярди гривень. Це дасть змогу громадам самим 
вирішувати, куди їх витрачати – на ремонт дороги, лікар-
ні чи будь-які інші потреби. 

Однією з головних реформ стало здобуття енергетич-

ної незалежності. Арсенію Яценюку вдалося зробити те, 
що не могли всі попередні уряди. Москва втратила мо-
нопольне право постачати нам газ і диктувати для цьо-
го свої умови. Довгі роки газова корупція розбещувала 
українських політиків, які виконували всі забаганки Крем-
ля. Завдяки диверсифікації поставок газу країні вдалось 
домогтися зниження цін на блакитне паливо, наповнити 
сховища, що дасть можливість впевнено пройти опалю-
вальний сезон.

Серед амбітних планів уряду на наступний рік: розбу-
дова армії, надання малозабезпеченим громадянам суб-
сидій на оплату комунальних послуг, підвищення соці-
альних стандартів, продовження реформування країни. 

В уряді чудово розуміють, що зроблено багато, але не 
достатньо. Люди хочуть бачити швидкі результати. Але 
реформи потребують часу. Тим більше в країні, де триває 
війна. Наприклад, у Грузії лише через 3 роки громадяни 
відчули позитивні результати, у Польщі – через 5. 

Натомість не всі гілки влади розділяють такий запал. 
Із усіх внесених до Верховної Ради урядових законів 

депутати провалили близько 70 відсотків. Хоча уряд і 
створювали 5 фракцій коаліції, на словах всі виступають 
за реформи, а голосують кожен по-своєму. Нещодавно 
експерти провели дослідження, хто з фракцій найактив-
ніше голосує у Раді. На першому місці з великим відри-
вом опинилася прем`єрська фракція «Народний фронт». 
Інші ведуть свою окрему гру, висуваючи перед кожним 
голосуванням нові і нові вимоги. Арсенію Яценюку часто 
доводиться особисто приходити до парламенту і переко-
нувати депутатів ухвалити потрібні країні закони. 

Сьогодні головне не зійти з наміченого шляху змін і не 
дати ворогам знищити країну. Адже у разі реалізації їх-
нього плану і відставки уряду, чого так прагнуть проросій-
ські сили, реформи будуть згорнуті, у розпал зими країна 
опиниться без бюджету, міжнародної допомоги, сам-на-
сам з Росією. Саме цього добивається Путін, і саме тому 
цей план має так і залишитись у його хворобливій уяві. 
Країна у нас одна, і в наших силах її не втратити.

Олександр КРАВЕЦЬ

Чому Путін хоче відставки Яценюка?

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Ошатна зала районного будинку культури 

ім. К.Рубчакової сповнилася численною ко-
гортою військовиків, як представників сильної 
половини, так і жіноцтва; учасників бойових 
дій на сході України, активістів волонтерсько-
го руху, священнослужителів і гостей святко-
вого зібрання.

Із Божим благословенням звернувся до 
присутніх єпископ Бучацький владика Дими-
трій Григорак, висловивши вдячність воїнам-
захисникам за професійність та віру в силу 
духа, яка допомагає надавати гідну відсіч во-
рогові, возвеличує жертовність. 

Слова подяки та 
найкращих зичень по-
внили гроно щирих ві-
тань від очільництва 
району та міста: голо-
ви РДА М.Сташківа, 
який принагідно при-
вітав і від імені на-
родного депутата 
О.Барни, голови ра-
йонної ради В.Шепети 
та міського голови 
В.Шматька; начальни-
ка Чортківського гар-
нізону, командира в/ч 
1915 підполковника 
А.Вівсяного; військово-
го комісара ОМВК пол-
ковника Л.Підручного.

Щиро здоровили 
військовиків знані в на-
шому краї добродії – 
директор Чортківського 
державного медичного 

коледжу Л.Білик, який зазначив, що пошану-
вання, мабуть, неспроста проходить у святий 
день – Введення у храм Пресвятої Діви Марії, 
тож побажав, щоби водилося в кожному серці; 
та В.Градовий від імені аграріїв Чортківщини ви-
словив переконання в тому, що лише згуртова-
ністю всіх українців ми здобудемо мир і спокій 
на рідній землі.

Митрофорний протоієрей о. Михаїл Левко-
вич від імені владики Павла за жертовність і 
любов до України вручив військовому коміса-
рові Л.Підручному Подяку.

Того дня чи не кожен із присутніх святкового 

зібрання, хто причетний до зміцнення Зброй-
них сил України, отримав нагороду за само-
відданість і патріотизм, за сумлінне виконання 
службового обов’язку та високий професіо-
налізм, активну волонтерську діяльність і до-
помогу українському війську, за жертовність і 
святу справу в підтримці ЗСУ: чи то грамотами 
та подяками, чи пам’ятними медалями, на-
грудними знаками та грошовою премією були 
винагороджені кращі з кращих – військовики, 
учасники бойових дій на сході України, волон-
тери, духівники, держслужбовці.

Наприкінці так званої офіційної частини 
святкування військовий комісар полковник 
Л.Підручний, звернувшись до учасників уро-
чистостей, зазначив: «Цьогоріч ми вперше 
за 24 роки відзначаємо День Збройних сил 

України – справжніх, загартованих в бою під 
шквальними обстрілами ворога. Наш святий 
обов’язок – пам’ятати кожного військовика, кож-
ного добровольця, дбати про родини загиблих. 
На українську армію покладена надзвичайна 
священна місія – боронити рідну землю, забез-
печувати мирне життя свого народу. Свято ЗСУ 
– це данина пам’яті тисячам воїнів, які загинули 
в битвах за свободу та незалежність України, 
ми вшановуємо мужність і відданість тих, хто 
відстоював і відстоює Україну». 

А відтак, вкраплюючи щемливість почуттів, 
вінець святковості талановито плели як юні 
митці слова, пісні й танцю, так і маститі май-
стри сцени.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Міцний захист і надійний тил
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Аргументи До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Зі своїм чудовим колективом однодумців я впродовж 
фактично всього «післячорнобильського» періоду опі-
кувалась вивченням медико-біологічних наслідків ката-
строфи 1986 року. Унікальність наших досліджень поля-
гає у з’ясуванні структурних змін в органах та тканинах 
постраждалих осіб (як прижиттєво – на матеріалах 
біопсій, так і щодо померлих). Ці дані ми порівнювали 
з клінічним перебігом хвороб. Всього в архівах Інститу-
ту екологічної патології людини (ІЕПЛ), створеного за 
фінансового сприяння українського бізнесмена Воло-
димира Олексійовича Безуглого, містяться матеріали 
понад 196 тисяч спостережень. Шість років тому завдя-
ки потужностям ІЕПЛ започаткована лабораторія ендо-
екології та техногенно-індукованої патології в Інституті 
сорбції та проблем ендоекології Національної академії 
наук України, де теж тривають вказані дослідження.

Натепер я можу відповідально поінформувати ша-
новних читачів про наступне. Так звані «малі дози» ра-
діації (часто додають «...низької інтенсивності», бо вони 
зазвичай отримуються не одномоментно, а впродовж 
відносно тривалого періоду) не є чимось ефемерним з 
недоведеними ефектами. Наш багаторічний досвід за-
свідчує наявність переконливих доказів їх реалізації у 
людському організмі. І саме малі дози низької інтенсив-
ності іонізуючої радіації будуть суттєво визначати ме-
дико-біологічні наслідки Фукусімської катастрофи.

Отож, наймасштабнішим віддаленим наслідком дії 
радіації є змінений перебіг (патоморфоз) різноманітних 
недуг. Цей термін відображає, з одного боку, перебудо-
ви в структурі захворюваності й летальності, зумовлені 
змінами умов життя людини, з іншого – стійкі зміни про-
явів певного захворювання, які виникають, наприклад, 
у зв’язку із застосуванням медикаментів. Індукторами 
патоморфозу виступають різні фактори, зокрема – тех-
ногенні забруднювачі довкілля. Термін «патоморфоз» 
часто використовується для означення змін не лише 
хвороби як цілого, а й окремих її елементів.

Патоморфоз – це не хаотичні чи безладні зміни. Ви-
вчення проявів і механізмів феномену дозволяє виділити 
його головну рису – перебудову закономірностей виник-
нення та розвитку хвороби (як родового поняття) на рівні 
виду, популяції, індивідуума (видові різниці). Він віддзер-
калює зміни в структурі захворюваності і летальності та 
визначається, перш за все, розвитком людського суспіль-
ства й захворюваннями цивілізованого світу. Зокрема, 
зміни хвороби під впливом ліків (терапевтичний патомор-
фоз) можуть бути не лише позитивними, а й негативними. 
Ліки можуть бути причиною побічних явищ, котрі затушо-
вують прояви захворювання, з приводу якого вони засто-
совувались, і навіть створити загрозу для життя хворого. 
У цьому випадку говорять про патологію терапії.

Ситуація, що склалася у зв’язку з Чорнобильською 
катастрофою, спричинила пожвавлення наукового ін-
тересу до вивчення особливостей перебігу різнома-
нітних захворювань у потерпілих категорій населення. 
Пов’язані з аварією агресивні чинники (першочергово 
– техногенні забруднювачі довкілля) відіграють роль ін-
дукторів загальнопатологічних процесів та видозміню-
ють ланки розвитку недуг. До спонтанного патоморфозу 
останніх додається індукований (стимульований).

Сутність індукованого патоморфозу хвороб в осіб, які 
потерпіли у зв’язку з аварією на ЧАЕС (і що очікуване 
при інших великомасштабних радіаційних аваріях), по-
лягає у змінах клінічних симптомів недуг, що (за даними 
патоморфологічних досліджень) фундується транс-
формацією їх поширення по органу, змінами перебігу 
запальних процесів, інфекцій; порушеннями місцевої 
регуляції в тканинах і регенерації, а також пришвидше-
ним старінням та надмірним розвитком сполучної (руб-
цевої) тканини.

Чому все це відбувається? Наразі повернемося до 
початку нашої розмови. Отже, екологічна патологія, з 
якою ми наочно зіткнулися у зв’язку з наслідками Чор-
нобильської катастрофи, формується як окрема сут-
тєва проблема, супутня науково-технічному прогресу, 
котрий спричиняє постійні трансформації довкілля, змі-
нюючи умови життєзабезпечення людини. І хоча потен-
ційна спроможність компенсаційно-пристосувальних 
механізмів людського організму дуже велика, вони не 
встигають за науково-технічним поступом. Тому неми-
нуче виникають порушення в інтеграційних системах 
регуляції гомеостазу. Все це стосується пересічних об-
ставин. При катаклізмах же на зразок радіаційної ката-
строфи ситуація набуває «аварійного» характеру. Пря-
ма вражаюча дія конкретних полютантів на людський 
організм індукує відповідні реакції, ступінь спромож-
ності яких визначальний для кінцевого результату – па-
тології, смерті, часткового чи повного одужання – і уна-
очнюється патоморфозом хвороб. Вплив агресивних 
чинників на біологічні об’єкти можна образно порівняти 
з колами на поверхні води від кинутого предмету. Так, 
ближче до епіцентру діють великі дози зі специфічними 
для полютанта ефектами і залежністю «доза-ефект». 
На відстані від епіцентру вплив стає менш потужним 
і загалом неспецифічним. Тому в амплітуді малих доз 
низької інтенсивності агресивні чинники діють переваж-
но стереотипно.

Базуючись на висвітлених положеннях, можна класи-
фікувати вплив «чорнобильського чинника» на віддалі 
від зони аварії, у регіонах компактного (після евакуації) 
проживання населення, як низькодозовий. Те ж саме 
стосується учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
(і вочевидь – аварії на «Фукусімі-1»), котрі не зазнали ра-
діаційного опромінення в дозах, що спричинюють гостру 
чи хронічну променеву хворобу. Ключовими ж у схемах 
верифікації техногенного впливу є зміни камбіальних 
(родоначальних) елементів тканин, імунокомпетентних 
клітин та складових системи сполучної тканини.

Сподіваюсь, що ці міркування (а вони предметно роз-
винені у майже двох десятках фахових книг та інших пу-
блікаціях) привернуть увагу шановної громади і будуть 
використані у протидії проявам техногенної агресії.

Валентина ТЕРЕЩЕНКО, 
заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, професор, 
завідувач лабораторії ендоекології 

та техногенно-індукованої патології Інституту 
сорбції та проблем ендоекології НАН України, 

директор Інституту екологічної патології людини
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Про ось цю категорію ближніх навіть ми, газетярі, 
зазвичай згадуємо двічі на рік – напередодні 26 квітня 

та ще 14 грудня. Бо тоді, хоч-не-хоч, а погляди 
суспільності таки схрещуються на «чорнобильцях». 

Інакшої ж пори, за їх резонним твердженням (на межі 
прикрої образи й болю), суспільство про ці верстви 

населення просто забуває. Минулого вівторка, в плині 
тривання зібрання спільноти РГО «Спілка Чорнобиль», 

випало спізнати щось подібне наповну.
Мабуть, з наміром, аби ті, хто виповнив собою залу засідань місь-

кої ради, досхочу «випустили пару», голова спілки Олексій Омель-
чук насамперед і запропонував класичну форму спілкування: «за-
питання – відповіді».

Першим «до бар`єру» став начальник УСЗН Чортківської міської 
ради Ігор Грицик. На нього й посипалися запитання, немов з рогу 
достатку. Щось на кшталт «де ж це ваші (тобто надавані вами – Авт.) 
путівки, де ж оздоровлення ваше?». Головний «собезівець» міста 
пояснював схему: в системі оздоровлення потребуючих категорій 
неодмінно превалює тендер, і без цього – нікуди. Через це й не в 
змозі потішити тих же «чорнобильців» санаторіями в Моршині чи 
Трускавці, котрі завжди в тренді. Натомість – тими, що виграли тен-
дер, а від них, як правило, – невдоволення.

Із гурту посипалися пропозиції відмінити тендерні методи, при-
наймні, в один голос вимагати цього. Бо то, мовляв, нічим не при-
крита корупція, з якою начебто боремось. Тому слід виробити спіль-
не рішення з приводу і подати «догори» – спочатку в область, а 
відтак – і до Верховної Ради.

– Приймайте звернення, подавайте до парламенту – нехай змі-
нюють, ми не проти, – декларував п. Грицик. – А поки що діє той 
закон, який є, – констатував. 

– То навіщо вас тут, на місці? – вигукували із зали. – Для чого тоді 
потрібна децентралізація?!

Інформуючий опонував цифрами: мовляв, наразі аж 90 осіб від-
мовились від пропонованих путівок. Гурт заперечував: це – пооди-
нокі випадки. Тлумачив своє: трапляється, добрі путівки роздають 
тим, хто й не був у Чорнобилі, а «приписав» себе до надто постраж-
далих. «Чому я не можу пролікуватися в Хмільнику, а змушена їхати 
туди, де надають?» – обурювалась Людмила Славіна. «Ліквідаторів 
таки принижують на місцевому рівні», – не втримався від коментаря 
Олексій Омельчук. Найрізноманітніші ситуації тут же, що назива-
ється, «розкладав на лопатки» ліквідатор Ігор Кініцький. А Георгій 
Хадзарагов переконував, що інформація про наявність пропонова-
них путівок неодмінно має бути прозорою. І – що насамперед до-
ступ до них повинні мати ліквідатори аварії на ЧАЕС І, ІІ та ІІІ кате-
горій, це має бути адресна інформація. Збуджені гарячим полілогом 
«чорнобильці» в перегуках навіть зажадали від соціального органу 
списку ліквідаторів, котрі наразі перебувають на черзі щодо оздо-
ровлення.

Спливло на поверхню й запитання щодо вже платного (від 1 
жовтня ц. р.) проїзду цієї категорії громадян міжміським транспор-
том. Пан Грицик пояснив: досі видатки на компенсацію тих затрат 
покривалися внаслідок постанов на місцевому рівні й за рахунок 
місцевих бюджетів, а в законодавстві такого не прописано – лише 
стосовно міського та приміського сполучення.

Відтак цілий блок запитань – щодо пенсійного забезпечення – на-
дійшов і до присутнього на зібранні заступника начальника управ-
ління ПФУ в Чортківському районі Людмили Філяк. Поміж індивіду-
альними запитами (в розрізі справ окремих осіб, котрих цікавило те 
чи інше) спливло на поверхню й наболіле «з бородою» – відносно 
недоотримання постраждалими від аварії на ЧАЕС встановленої за 
рішеннями судів заборгованості. «Коли ж її нарешті виплачувати-
муть?» – запитували із зали. «Коли необхідні на це кошти будуть 
закладені до бюджету», – була резонна відповідь. Зрозуміло, що за 
нинішньої фінансової ситуації в Україні – ще чекати й чекати...

Готовністю вислухати й максимально задовольнити визрілі по-
треби присутніх була пройнята й заступник головного лікаря ЦКРЛ з 
медичної частини Людмила Добощук. Одразу запевнила: «Можемо 
пролікувати ліквідаторів та постраждалих І і ІІ категорій. Є певний 
перелік медикаментів, котрими забезпечуємо. Якщо ж виникає по-
треба в інших, ви змушені придбати їх своїм коштом». Виникло, бо 
просто й не могло не виникнути, надзвичайно болюче питання зрос-
лих видатків на ліки. Присутні вигукували зроджену по ходу пропо-
зицію: збільшити індексацію тих видатків утричі! Та, зрозуміло, це 
не вирішується на рівні району чи й навіть трохи вищому...

Мав слово й представник іншої медичної структури – завідувач 
інформаційного кабінету Чортківського КРЦ ПММСД Андрій Гаври-
сьо. Деталізував: «До районного бюджету закладена певна сума 
коштів, однак ціни на ліки змінюються і коштів меншає. До того ж, лі-
кар має обмеження в призначеннях». Принагідно нагадав присутнім 
про щорічний медогляд, що традиційно гряде в перші місяці нового 
року. З-поміж численних зауваг, скарг, нарікань виокремилися про-
позиції, аби сімейні лікарі відвідували ліквідаторів-«чорнобильців», 
котрим несила ходити, за адресами, на дому. Йшлося й про пере-
ваги для немічних членів спільноти щодо черговості до кабінетів у 
лікувальних установах.

На спільній хвилі із залою звично почувався завідувач аптеки № 
143 Василь Круть: і він тут для всіх свій, і ці люди для нього всуціль 
свої. Так і мовив: «Жодному ліквідаторові ми не відмовили й не від-
мовимо – така тенденція запроваджена мною». Додавав: навіть по-
при нерідку фінансову неспромогу. І тут же визнавав: трапляються 
випадки, коли треба зачекати...

Розбурханому гуртові ще й належало переобрати голову РГО 
«Спілка Чорнобиль» – або залишити того ж. Так і вирішили, за це 
й проголосували: мовляв, цьому вже достеменно відомі всі сходи-
входи до служб та чиновницьких кабінетів. Тож Олексій Омельчук 
одразу по зібранні й прокоментував наболіле: чомусь місто відчут-
ніше «горне» їх, «чорнобильців» під крило, а районні служби пере-
важно ігнорують. Ось і на ці збори з-поміж депутатського активу 
лише й спромігся прийти депутат міської ради від ВО «Свобода» 
Віталій Ціхоцький. Між тим, на зібрання прибули члени спілки і з 
Чорткова, і з Білої, Заводського, Колиндян… І в близькому часі, 14 
грудня, – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС…

Анна БЛАЖЕНКО

Чи шановані й ким 
рятовані ліквідатори?

Дзвони Чорнобиля
Наші доблесні урядовці відмінили усі й так мізерні пільги в зоні радіоактивного забруднення. 

Можновладці пояснюють це тим, що в зоні мала доза радіації. Але відсоток онкозахворювань у нашому 
районі протягом багатьох років є найвищим в області, значно переважає обласний та державний 

показники. Є статистика з цих показників. Ось свіжі показники, які свідчать, що онкозахворювання 
у нашому районі зростають: за ІІІ квартал цього року онкопатологія зафіксована у 167 осіб (у 2014-

му – 143), з них ІІІ ст. – 34 (супроти 24), ІV ст. – 45 (порівняно з 34 за минулий рік). Відсоток запущеної 
форми хвороби становить 47,3 (у 2014-му – 39,7). Подаю статтю науковця «Чого очікувати від малих 

доз радіації». Проте хочу зауважити: уважно вчитуйтеся у факти, 
викладені у даній публікації, – вони вражають.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член товариства «Просвіта»
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№ 48 (8545), 11 грудня 2015 року

5Витоки

Друзі газети

Обереги родуПодіум

Образ цієї жінки – то як наша совість, як оберіг роду. 
А повага до неї – то немов іспит на громадянськість 

та відданість всьому українському. Бог наділив їй 
довгий вік – вже дев̀ яносто літ і зим поминуло. 

А вона, нівроку, в здоровій тямі та прекрасній 
пам`яті, та ще й яка діяльна! Мова про довголітню 

бранку більшовицьких концтаборів, 
колишню зв̀ язкову УПА Тополю – Марію Штепу.

Нарешті сталося: поба-
чила світ книжечка «Об-
крадене дитинство» – нею 
п. Марія лише й жила-сни-
ла останнім часом. Там, 
на її сторінках, – скупа до-
кументалістика: долі дітей 
репресованих радянським 
режимом батьків, що на-
роджувалися в тюрмах 
або ж у вагонах шляхом 
на висилку. Тим, котрі ви-
жили, дісталося направду 
обкрадене дитинство. У 
своєрідному передньому 
слові авторка стверджує: 
«...у свої вже поважні 
роки спробую з допомо-
гою співчутливих людей 
сплести віночок пам`яті 
в більшості безіменним цим дітям, яких поховання не опла-
кані, не скроплені материнськими слізьми, без молитви, без 
свяченої води. Вони вмирали у тюрмах, вагонах, від навали 
на Україну Золотої Орди, яка прикривалася слов`янством та 
Київською Руссю».

Аби слести той віночок, М.Штепа записала багато цінних 
спогадів, свідчень та показів. І все те так доречно «приправ-
лене» призабутими віршами й піснями в тему оповіді. А ще 
– архівними світлинами. 

Буквально днями п. Марія передала до редакції листа – у 
нім вона через газету запрошує до себе, в БСМ «Карітас», 
де мешкає вже два десятиліття, осіб, чиї імена згадані у вио-
кремленій авторкою подяці, – для них жінка приготувала при-
мірники видання з авторською вдячністю. За сприяння у ви-
данні книжки та фінансову допомогу складає щиру вдячність 
українцям в еміграції: професорові Дмитру Штогрину, Богдані 
Мончак, Юрію Мончаку, Галині Кришталь. За сприяння у під-
готовці до друку та виданні книги сердечна подяка нашим 
краянам – Тетяні Яблонь, Йосифі Овод, Раїсі Обшарській, Іго-
рю Ольшаковському, Стефанії Торончук, Наталії Бойко, Ма-
рії Кіндяк-Соловійовій. За допомогу в підготовці друкування 
листів, спогадів, фотографій та матеріалів для коментарів, а 
також за моральну і матеріальну допомогу – сердечна подя-
ка Світлані Снігур, Ярославу Дзісяку, Роману Королю, Оксані 
Свистун. І ще окрема подяка студентці Чортківського коледжу 
економіки і підприємництва Надії Верещук за вірш, присвяче-
ний М.Штепі. Ось такий щедротний жмуток теплоти за добру, 
потрібну справу, дбайливо вчинену гуртом.

У тім же листі жертовна патріотка Марія Штепа згадува-
ла імена іншої автури видання, зокрема нашого земляка, 
уродженця Чортківщини, а відтак довголітнього львів`янина 
Бориса Яворського, чиї рисунки аж волають жалобно-патріо-
тично-заклично зі сторінок. Згодом за тим надійшов ще один 
лист з цієї ж теми – вже від зміни медичної обслуги «Карітасу» 
та групи його мешканців (маються й підписи), котрі одними з 
перших дісталися книжки і мали змогу її прочитати. Варто на-
вести фрагмент листа.

«...На зупинках ешелонів їх мертвими виносили і клали на 
землю, де вказали конвойні, поїзд з вагонами йшов далі вглиб 
Росії, а мертвих дітей залишали непохованих. Чи хто їх хоча 
б де на полі поховав, чи мертве тіло хижаки розтерзали, але 
переконливо, що їх могилки не оплакані батьками, невідомі, а 
якщо і були горбочки землі, то дощі їх розмили і сліду не зали-
шилось. Постає запитання: перед ким провинилися ті україн-
ські діти, що навіть не поховані у рідній землі? Якраз доречно 
перед Новим роком та Різдвяними святами ми поцікавились 
цією книжечкою. І, може, хтось сяде до Святої вечері та зга-
дає про цих дітей, поховання яких невідоме. Скільки болю у 
цій книжечці! І це не фантазії, ще живуть свідки тих подій, як 
ось зі с. Біла п. Ольга Журба, якій ще не виповнилося 6 років, 
а її з батьками везли у телячих вагонах аж в Хабаровський 
край. Це воля Божа, що вона пережила ту каторгу і поверну-
лася аж через багато літ з батьками до рідного села...».

Авторкою малюнка на обкладинці книжки «Обкрадене ди-
тинство» є донька п. Ольги Журби – художниця Ірина, і про 
це теж йдеться в листі: «...дитячі обличчя з сумними-сумними 
очима серед пагіння калинового куща, який викопують з ко-
рінням, те коріння оголене, біля якого рискалі. Треба бачити 
біль в очах тих дітей... Художниця несе в серці незагоєні рани 
про дитинство своєї матері, бабусі і дідуся, яких вирвали з 
рідної хати як ворогів Кремля і загнали аж у Хабаровський 
край...».

Згадується в листі й ось про що. Коли авторка – п. Марія 
Штепа започатковувала книжечку, отримала від небайдужих 
християн пораду, що треба поставити цим дітям погруддя 
ангелика в Чорткові побіля пам`ятника Надії Юрчинській, обі-
цялися й кошти. Таким одкровенням, пригадується, ділилася 
й вона сама на сторінках «Голосу народу» (в однім із берез-
невих номерів) у портретній замальовці до ювілею патріотки. 
Чи ж станеться так?

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

Цьогоріч минає 100 років від його дня на-
родження. Та прожив митець 70 років. Тер-
нопільська обласна рада проголосила 2015 
рік Роком Гніздовського. І ось за неоднора-
зовим наполяганням завідувача музею, 
заслуженого працівника культури України, 
дослідника-історика Степана Бубернака – 
людини, котра живе не тільки сьогоденням, 
а й виношує ідеї на перспективу, після того, 
як виставка побувала в Теребовлі, Бучачі, 
Копичинцях, Зборові, Почаєві, Кременці та 
Бережанах, загостила вона й до Ягільниці, 
розкривши до огляду 32 авторські гравюри.

Відкривалась виставка першої декади 
листопада. Відвідувачі того урочистого 

відкриття були приємно та несподіва-
но вражені – адже таку важливу подію 
люб`язно презентував присутнім директор 
обласного краєзнавчого музею Степан 
Костюк. Виставку відвідали, поглянувши 
на світ очима її автора, учні школи, сільча-
ни, гості села, зокрема вчителі української 
мови і літератури, які завітали до Ягільниці 
на районний семінар з нагоди Дня україн-
ської писемності та мови. 

Роботи Якова Гніздовського – це своє-
рідне диво, сплеск фантазії, це своєрідні 
шедеври, в яких відчувається туга за рід-
ним краєм, «замішана» на любові до історії, 
культури, фауни та флори навколишнього 
світу. Куратор відділу графіки бібліотеки 
Гарвардського університету Пітер Вік пи-
сав: «Ксилографія Якова Гніздовського є 
одним із найбагатших і найоригінальніших 
здійснень в американськім графічнім мис-
тецтві за останні тридцять років».

З Чортковом та Чортківщиною 
Я.Гніздовського пов`язують роки його на-
вчання в Чортківській гімназії. Згодом 
навчався у Львові, відтак – у Варшаві, 
Загребі. Цікавинок в біографії митця ба-
гато. Одна з них – свого часу його роботи 
«Зимовий пейзаж» та «Соняшник» при-
крашали кабінет президента США Джона 
Кеннеді в Білому домі. Помер художник в 
листопаді 1985 року в Нью-Йорку, а через 
двадцять років був перепохований у Льво-

ві, на Личаківському цвинтарі. Цікаво ось 
що: збереглася фотографія митця періоду 
закінчення ним Львівської семінарії біля 
могили Івана Франка. На ній майбутній ху-
дожник дивиться саме на те місце на Ли-
чаківському цвинтарі, де нині його могила. 

Його спадщина складає сотні картин, 
більш ніж 300 гравюр. І ми можемо пиша-
тися як ними, так і самим іменем нашого 
видатного земляка.

Надія ОСАДЦА, 
сільський бібліотекар с. Ягільниця

  

Простота в ранзі оригінальності
Майже місяць в Ягільницькому народному музеї історії села експонувалися роботи нашого талановитого 

й незабутнього земляка – американського художника українського походження, графіка, кераміста, 
мистецтвознавця Якова Гніздовського.

Де плаче-тужить кущ калини...

Видання майже співпало в часі, лиш трішки випередивши 
його, з поважним і ваговитим 80-літнім ювілеєм до всього пе-
реліченого ще й нашого позаштатного кореспондента, довго-
літнього активного дописувача районки. Бо з «Голосом наро-
ду» у Стефана Петровича давні й добрі стосунки. Приятельські 
та обопільно приємні. Він – у когорті тих, кому до всього є діло, 
хто не помине байдужим оком жодної події в житті ріднокраю. 
Це миле взорові подружжя Грицьківих – Стефана Петровича 
і Галини Дем`янівни (до слова, й вона, врівень з чоловіком, – 
почесна мешканка Чорткова) – неодмінні завсідники різного 
роду імпрез, щонайперше патріотичного, громадянського, на-
ціонального та духовного звучання, влаштовуваних як в місті, 
так і в селах району. Де лиш утворилося, зібралось творче 
коло, знайте: там є і Грицьківи! І то не спостерігають збоку, не 
мовчать, а палко засівають в душі оточуючих зерно правди, 
пристрасно запалюють, аби світила надовкіл, свічу єднаючої 
думки. Із 80-ти прожитих п. Грицьківим наразі літ 56 – їх з дру-
жиною та родиною спільні, тому й вести оповідь про завтраш-
нього ювілянта лиш осібно – просто неприпустимо.

Запитую у свого візаві про те, що йому бачиться з висоти 
пройдених літ за найвартніше, найвагоміше. Замислившись 
на котрусь мить, Стефан Петрович вирушає стежкою спо-
минів. Давніх, ще з-поміж староягільницьких хат, звідкіля 
стелилося його дитинство. Стати лікарем простимулювало 
фронтове поранення батька в роки Другої світової, а згодом ін-
валідність. Роки навчання в медінституті у м. Станіславів, від-
так – Дрогобиччина, дільнична лікарня. Повернення до рідних 
пенатів. Тут, в Чорткові, й зостався – та на цілих трудових пів-
віку! Той відтинок часу вмістив ще й літа навчання в ординату-
рі Київського інституту ортопедії та травматології й одночасну 
працю в спеціалізованому поліклінічному відділенні столич-
ної клінічної лікарні «Феофанія». Очолював травматологічну 
службу району, викладав анатомію і хірургію в Чортківському 
медичному училищі. Працював творчо, запроваджував нова-
торство, котре віталося...

З плином часу в нестримному техногенному ХХІ столітті в 
медицині, як і повсюдно, стався значний прорив, відбулась 
технологічна революція. 

– Дістали ми доступ до заграниці, з`явилися нові діагностич-
ні апарати, але через це сучасні лікарі стають технократами, 
– мовить доктор Грицьків. – І втрачається відстань до хворого, 
– сумовито провадить далі. – До того ж, поменшало конферен-
цій на деонтологічні, етичні теми...

Мій візаві трішки прикро хилить погляд: тоді, раніш, в меди-
цині було більше душі. Нині ж її техницизм витісняє. Сучасна 
оснащеність таки врізає оту невидиму, проте надто відчутну 
нить стосунків лікаря з хворим. А це, на думку доктора Гриць-
ківа, останньому ще й як потрібно! 

– Золоте правило в медицині – не зашкодь, – акцентує п. 
Стефан. – На першому місці має бути ідеологія давніх лікарів, 
праотців ще від Гіппократа – любов до хворого, – продовжує. 
– І – співпереживання. Щоб все, що діється в лікарняній пала-
ті, проходило крізь серце та мозок лікаря. Адже здоров`я – це 
основний капітал держави. 

На той капітал він поклав свої літа.
Тривожить його бізнес в медицині, вважає це явище за 

велику небезпеку. А ще тривожить обіцяна реформа галузі, 
котра запровадить страхову медицину. До неї, вважає, народ 
наш ще не доріс вмістом свого гаманця. Ні, він не апологет 
старого, не проти потрібної новації, лиш нехай, відповідно до 
Конституції, зостається медицина й безкоштовна, доступна 
кожному...

Такі постаті, як лікар Грицьків, зазвичай впродовж всього 
життя вчаться. І – вчать інших. За ним постелився добрий за-
сів, і це не може не втішати. Приємно, каже, зустрічатися і з 
колишніми пацієнтами – а їх немало: адже лікував аж чотири 
(!) покоління краян.

Окрім вірної дружини, випало Стефанові Петровичу спізна-
ти ще й двох «коханок». Перша – то хірургія, друга – фізкуль-
тура. Остання, жартує, йому підступно зрадила й витіснила 
першу: 2003  року під час фізкультурних занять за 27-градус-
ного морозу промерз і в підсумку дістав поліартрит. Відтоді 
й перестав оперувати, зрозумівши, що вже час полишати це 
мистецьке ремесло і віддавати в руки молодим. 

А громадянську позицію, схоже, мій візаві не полишить, доки 
й він. Недарма ж у послужному списку – такі номінації: член 
товариства «Просвіта» (довголітньо), очільник «Суду честі» 
лікарів (між 1982 і 1989 рр.), голова осередку Українського Лі-
карського Товариства, делегат ІІІ-Х з`їздів Світової Федерації 
Лікарів. Автор понад 200 статей в різних виданнях (в тім числі 
й спеціалізованих), а також у ЗМІ не лише на теми медицини, 
а й здорового способу життя, краєзнавчої тематики і загалом 
з різних галузей знань.

Такі люди потрібні нашій нації, генокоду й генофонду укра-
їнства. Тож живіть, Стефане Петровичу, ще довго-довго й 
плідно, заряджаючи нас, тих, хто поруч з Вами, потенціалом 
вірності й відданості фахові та людям, громадянськості й 
Україні. З роси й води Вам, шанований ювілянте!

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Літа, покладені на капітал
Цьогоріч столичний видавничий дім «Новий Час» випустив у світ солідне енциклопедичне видання, 

іменоване «Державні нагороди та нагороджені в Україні». Обсяг значний – 288 сторінок. 
Видання інформує громадськість про розвиток нагородної справи в Україні, а також широко висвітлює 

досягнення осіб, відзначених ними. Поміж удостоєних звання «Заслужений лікар України» знайоме нам ім`я – 
Стефана Грицьківа, ортопеда-травматолога вищої категорії, громадського діяча, публіциста, 

почесного громадянина Чорткова. До слова, єдине з цілої Тернопільщини.
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Такими словами 7 грудня розпочалися уро-
чистості у Джуринськослобідківській ЗОШ 
І – ІІ ступенів – відкриття «Галереї слави», 
стендів, присвячених Героям Небесної Сотні, 
а також героям-жителям Джуринської Слобід-
ки, які перебувають у зоні АТО і відстоюють 
незалежність нашої держави. На таку знамен-
ну для школи і села подію зійшлося багато 
батьків, які також долучалися до виготовлен-
ня стендів. 

Учні 5-9-х класів нагадали всім присутнім 
про події, що відбувались під час  Революції 
Гідності та АТО. Ще зовсім недавно ми не осо-
бливо звертали увагу на слова: «Слава Укра-
їні! – Героям слава!», а тепер це привітання 
набуло нового змісту. Наразі вже точно зрозу-
міло, кому ці слова адресовані, і ні в кого не-
має сумнівів, що ці герої – хлопці, що зі збро-
єю в руках захищають крихкий східний кордон 
України, лікарі, які в мирний час повертають 
поранених воїнів з того світу, волонтери, на 
плечах яких тримається наша армія. Слова 
«Слава Україні! – Героям слава!» перестали 
бути просто вітанням, це вже віддання шани 
найкращим, котрі у найважливіший момент 
нашої держави не злякалися і пожертвували 
собою заради своєї Батьківщини, а також є 
засвідченням справжнього патріотичного по-
двигу.

Пом’янули хвилиною мовчання синів укра-
їнського народу, які не повернулись до рідних 
домівок, і не одній дівчині, жінці, матері поко-
тилась з очей сльоза…

Дійство продовжилося відкритим заходом-
подорожжю нашою Україною, який підготува-

ла класовод 2-3-го класу-комплекту Оксана 
Семирозум. Маленькі школярики наочно про-
демонстрували прищеплену їм наставником 
та батьками любов до рідної землі, мови, ко-
зацтва, державної символіки. Своїм виступом 
вони ще раз довели, що наша Батьківщина 
має бути неповторною і єдиною для кожного 
з нас. 

Неабиякою ейфорією і хорошим настроєм 
зарядили нас учні, співаючи українські пісні, 
читаючи напам’ять вірші та байки Павла Гла-
зового.

Складали діти рученята в молитві за мирне 
небо над головою, промовляли свої найзапо-
вітніші мрії: щоб якнайшвидше закінчилась ві-
йна та настав мир, щоб солдати повернулися 
живі та здорові, щоб Україна була сильною, 
квітучою, незалежною державою, щоб в усіх 
діток були батьки. А у вчителя була лише одна 
мрія – щоб усі дитячі мрії збулися.

Родзинкою свята був таночок дітей із сині-
ми та жовтими стрічками, де вони вміло пе-
реплітали їх у квіточку і національний символ 
України – прапор. Наприкінці виховного захо-
ду, щоб кордони Батьківщини не нівечили око-
пи, не лунали вибухи та постріли, учні прикра-
шали його найкращими квітами рідної землі.

Діти – майбутнє України. Тож своїми знання-
ми, працею, здобутками повинні підносити її 
культуру, бути гідними своїх предків, любити рід-
ну землю, берегти волю та незалежність Украї-
ни. Слава Україні!

Дирекція, педагогічний колектив 
Джуринськослобідківської ЗОШ 

І – ІІ ступенів

Спершу й не вірилось, що документи, скрі-
плені підписами та печатками перших осіб 
нашого району та польської повітової влади, 
стануть не просто формальними, а прине-
суть масу позитивних емоцій, цікавих розмов, 
зустрічей, а головне – реалізацію проектів, 
завдяки яким українська сторона перейняла 
досвід у впровадженні реформи місцевого 
самоврядування. Діти та вчителі із нашого 
району впродовж двох заїздів чудово провели 
час та повідали про таланти української патрі-
отичної молоді. 

Третя делегація дорослих з семи осіб за-
вдяки активному громадському та політично-
му діячу Тарнобжезького повіту, а в минулому 
– його голові Даріушу Буковському, позна-
йомилася не лише з визначними пам`ятками 
культури, діяльністю закладів органів міс-
цевого самоврядування, освіти, медицини, 
спорту, соціального захисту, а й з прекрас-
ними гостинними мешканцями сусідньої 
Польщі. Проект, який в грудні завершується, 
фінансувався за рахунок коштів Фонду Гро-
мадянських Ініціатив і називався  «Від коренів 
– до демократії». Зважаючи, що багаторічне 
співробітництво принесло хороші результати 
обидвом сторонам, домовлено про подальшу 
співпрацю між Чортківщиною та Тарнобжезь-
ким повітом. Щоб не зурочити, не розповіда-
ємо про наступні плани та їх реалізацію, але 
віримо, що нам вдасться й надалі впроваджу-
вати цікаві проекти, що сприятимуть розвитку 

місцевого самоврядування на наших теренах, 
обміну досвіду між державними службовця-
ми, лідерами громадських об`єднань та учнів-
ської молоді.

Надзвичайно цікава та насичена враження-
ми поїздка надихнула чортківську делегацію 
на втілення побаченого за кордоном у рідній 
країні, бо ніхто, окрім нас з вами, не спричи-
ниться до побудови гуманного демократич-
ного суспільства. На часі – децентралізація, 
реформа місцевого самоврядування і важкі 
спроби – перестати нам бути «совками». Чітка 
трирівнева система адміністративно-терито-
ріального устрою в Польщі, найширші повно-
важення  передані на базовий рівень – рівень 
громад – призвели до покращення життя на-
ших сусідів. Так хочеться, щоб реальна полі-
тична воля влади впровадити реформу чи не 
вперше за роки незалежності України сприя-
ла успіху структурних перетворень в Україні.

Не існує жодних сумнівів, що польсько-
українська співпраця буде динамічно розви-
ватися, тому що у справжньої дружби немає 
кордонів і перепон! Незабаром, маємо надію, 
зустрічатимемо наших польських друзів на 
Чортківщині – завжди раді бачити світлих ду-
шею людей на теренах краю…

Ірина ГУЛЬКА, 
начальник відділу освіти 

райдержадміністрації, керівник делегації

Герої завжди житимуть у наших серцях
«Невтомно збирайте відомості про тих, хто поліг за вас. Не було безіменних героїв 

– були люди, які мали своє ім’я, своє обличчя, свої сподівання і надії. 
Хай же ці люди будуть завжди близькі вам, як друзі, як рідні, як ви самі!»

Юліус Фучик

Партнерство

Для дружби немає кордонів
Делегація з Чортківщини із офіційним візитом побувала у сусідній Польщі, 

зокрема в Тарнобжезькому повіті, з владою якого кілька років тому Чортківська 
районна рада підписала Угоду про співпрацю. 

Конкурс юних

Історія нашого народу – це війни і повстан-
ня, це сльози і перемоги, це незламність Бай-
ди і крилаті козацькі «чайки», це буйні весе-
лощі на Січі після перемог і плач полонянок 
в неволі. Це – ненависть і любов, вірність і 
зрада. Це – гарячі серця Січових стрільців 
та Героїв Небесної Сотні, це – тисячі патріо-
тів нашої держави, які зараз знаходяться на 
передовій, захищаючи від терористів свобо-

ду, незалежність 
та територіальну 
цілісність Украї-
ни. Дійсно, багато 
поколінь україн-
ців поклали своє 
життя на вівтар 
української дер-
жавності. Ми напо-
внені духом своїх 
волелюбних пред-
ків, багатою історі-
єю. І якщо хочемо 
осягнути минуле 
України, то маємо 
багато вчитися, 
знати, пам’ятати. 

 Такі думки на-
скрізно пронизува-
ли всіх учасників 

учнівських колективів на фестивалі-конкурсі 
патріотичної пісні, прози і поезії, творів обра-
зотворчого мистецтва «Свята Покрова», який 
уже традиційно відбувається в освітніх закла-
дах Чортківщини. Цьогоріч він був приуроче-
ний Дню захисника України і Дню Гідності та 
Свободи.

Найкращі творчі колективи шкіл району ви-

ступили на сцені будинку культури імені Кате-
рини Рубчакової. Усіх об’єднала спільна мета 
– вшанувати героїчний подвиг українських 
воїнів різних епох: Українських січових стріль-
ців, Героїв Майдану, бойових подвигів сучас-
них захисників Вітчизни – воїнів АТО.

Свято вдалося на славу. Юнь проявила ви-
сокий патріотичний дух, любов до української 
пісні та слова. Їхніми устами незримо озива-
лися гарячі серця тих, кому болить доля Укра-
їни, хто завтра стоятиме на сторожі держав-
ності. У залі панував дух єднання учасників та 
глядачів, адже те, що сьогодні відбувається 
на сході України, зобов’язує всіх нас бути не-
зламними, духовно сильними, гідними своїх 
предків.  

Лідія ЛЕСИК, 
директор Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ми віримо в майбутнє твоє, Україно!
Хвала Тобі, мій нескорений народе! Силі духа Твого, 

бажанню волі заздрили ласі сусіди. Увінчаний стражданнями, 
Ти скроплюєш рідну землю гарячою кров’ю своєю. Споконвіку і до сьогодні…
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Бувальщина

І таке буває?

ПОСИДЕНЬКИ
Сьогодні ми реанімуємо одну з найулюбленіших читачами тематичну сторінку в районці, випуск котрої певний час пригальмовувався через не надто 

веселі настрої в Україні. Проте ж українці – народ оптимістичний, незважаючи ні на що! Тим більш напередодні Андрея – дня, огорнутого таїною й магією, 
вистояних сутністю народної обрядовості. А ще розвагами молоді, корені яких – і ворожінь, і бешкетувань, сягають давніх-давен...

Він сказав, що в часовому проміжку від 3-ї до 
5-ї год. ранку відкритий космос. Саме в цей час 
науковці світу отримують із Всесвіту різні сигна-
ли. Якщо тоді скласти молитву-просьбу до Вищо-
го Космічного Розуму (а це ми називаємо Богом) 
і час від часу повторювати протягом півроку, то 
здійсниться все, про що просимо. Звичайно, не з 
категорії примарного, фантастичного, а реально-
го, того, що вам потрібне. Не просіть комусь біди, 
бо вона неодмінно повернеться до вас бумеран-
гом і Господь покарає за те зло.

Пригадуєте період в нашій новітній історії, 
коли інтелігенція, люди розумової праці по пів-
року не отримували зарплат? Біда була не-
сусвітня. Мої доньки не мали грошей навіть на 
продукти. Я почала займатись репетиторством 
і допомагала їм коштами на утримання сім`ї, бо 
пенсіонери таки одержували пенсію. Та то був 

не вихід. Тоді я згадала розповідь науковця з 
Києва. І почала просити Господа допомогти. На-
кручувала будильник на 4-у год. ранку протягом 
тижня – потім виробився умовний рефлекс і я 
вже прокидалась за 10-15 хвилин до четвертої. 
Ревно просила Господа про поміч своїм дітям і 
молила «Отче наш». О диво! До року сталися 
такі переміни, на які й не сподівалась. І тоді зро-
зуміла: Бог почув мою молитву...

Моя вам порада, дорогі краяни: скористай-
тесь цим прикладом! Чудеса бувають і тепер, 
але треба бачити й розуміти, і жити за велін-
ням Христа. Тоді не буде розбрату між людь-
ми. Треба керуватись любов`ю серця, засада-
ми взаєморозуміння і взаємопомочі.

Ольга ДЖУМАГА, 
пенсіонерка

м. Чортків

На родючі землі Поділля нападали кочові 
орди. З багатою наживою повертались вони 
на свої базари, везучи на торг українських 
юнаків і дівчат. Запорожці вирішили створити 
цілий каскад укріплень на Україні. Подались 
на Поділля полковник Улашко, молодий, силь-
ний і кмітливий сотник Капуста, славні козаки 
Лис, Мило, Шип, Шершень та сотні добро-
вольців. Облюбували місця на берегах річки 
Серет, де й поселилися.

...До хана дійшла звістка про «перлину люд-
ської краси» двадцятирічну доньку Капусти 
Марію. Про неї говорили як про диво приро-
ди. Нею марили козаки і розповідають, сам 
гетьман Запорозької Січі приїздив глянути. Та 
лише Денис, син славного козака Лиса з су-
сіднього селища, полонив її серце. Він успад-
кував усі кращі якості батька, лише красою 
перевершив його.

Знав Капуста про наміри орди і оберігав 
Марію, як зіницю ока. Не дозволяв виходити 
за межі Городища, а ввечері із замку не ви-
пускав. Таємним підземним ходом виходила 
Марія і в солов’їному гаю зустрічалась з Де-
нисом. Довідались про це батьки і, щоб запо-
бігти лиху, призначили весілля.

…Вже й розчесали дружки довгу, чорну 
косу... А під покровом ночі вів зграю ворогів 
Хома Невірний, що козакував у Лиса. Часто 
йому «вставляли клепку», котрої, як казали 
козаки, не вистачало в його голові. Був ліни-
вий, неохайний, цідив сивуху, ще й був нечис-
тий на руку. Біля підземного виходу чатували 
спільники, вже ділячи в думках щедру вина-
городу хана за зірвану троянду в «Едемі кві-
тучого саду».

Замок Капусти вигравав весільними пісня-
ми. Та немов чорна хмара ходив поміж гостей 
Капуста. Уперше в житті заплакав, благо-
словляючи доньку й зятя. Раптом окрик: «По-
жежа!». Густонаселене Городище враз пере-
творилось на великий смолоскип. Розпачливі 
крики, плач дітей, дикий галас ординців, по-
стріли злились в загрозливий гул. Із замку ви-
скакували козаки і падали в нерівному бою. 
Капуста гукнув: «До оборони!». Частина ко-
заків перейшла підземним ходом до церкви і 
звідти повинна була організувати раптову, не-
сподівану атаку. Але до замку вже вдерлись 
вороги. Підземним ходом відправили гінців 
до Шипа, Мила і Шершня за підмогою. Насилу 
вмовив Капуста Дениса втікати з Марією.

Юнак підійшов до виходу, обережно відкрив 
його. Зрадницьку тишу розривав плеск води 
на греблі. Виходив першим. Враз його тіло 
міцно затиснули спритно закинуті аркани.

 – Тікай! – крикнув Денис і впав на землю.

Марія побігла назад до церкви, але там вже 
нишпорила орда. Підземний хід привів її до 
замку –  і тут лютували поганці. У руках до-
горяв смолоскип, а Марії здалось, що разом з 
ним гасне і її життя. Дівчина запалила ще два, 
один кинула у відсік з пороховими бочками і 
побігла до церкви. Пролунав сильний вибух, її 
боляче вдарило в спину, збило з ніг. Спробу-
вала встати, але гострий біль у нозі не дозво-
лив поворухнутись. Марія плакала не так від 
болю, як із ненависті. Підвелась насилу біля 
бочки з порохом...

Вже грізна твердиня Капусти розбита, а Ма-
рія не взята в полон. У спаленому Городищі 
бенкетували бусурмани. Усіх бранців зібрали 
в глибокому рові й навколо виставили варту. 
Але ранок, що надходив, тривожив ворогів: за 
рікою поселення славного козака Мила. Тата-
ри обдумували план нападу на милівців, і для 
цього їм потрібний був провідник. Та зрадника 
серед бранців не знайшли.

Денис вже мало усвідомлював, що з ним. 
Його били до безтями, але болю не відчував. 
В уяві, як в густому тумані, вимальовувався 
образ Марії. 

...І ординці ніби домоглися свого. До замас-
кованих дозорців сусіднього селища прокра-
дались з Денисом вороги. Сотні добре озбро-
єних воїнів мали заманити милівців сюди, 
через ріку, ще сотня пішла услід за Денисом, 
аби непомітно пробратись у табір Мила. Саме 
коли вже підходили до сторожок, Городище 
струсонули вибухи, і стовпи полум’я знялися 
високо над землею. Стоголоса луна прилеті-
ла в міжгір’я, за якою, наче продовження, про-
лунав, як грім, голос Дениса:

– До оборони, милівці! Вас оточує орда!
Дорого заплатив Денис за пересторогу. 

Його таврували розпеченим залізом, випа-
лили очі. Потім вирвали язик, а тіло кинули в 
безодню Серету.

Цілий день боронились ординці. Стоси тру-
пів вкривали галявину і схили гори. Так відтоді 
й до наших днів дійшла назва гори – Стоси. 
Лисою назвали ту гору, де був замучений Де-
нис. А Городище? Не повертались більше на 
ці сумні руїни козаки Капусти, тут, на квітучих 
галявинах, почали будувати хати. І кожен ста-
рався покласти у фундамент свого дому ка-
мінь з фортеці Капусти.

Як пам`ять про давні часи, стоять села Ка-
пустинці, Улашківці, Милівці, названі іменами 
легендарних предків…

(Із книги Івана Чепіги «Милівці: 
маловідомі й забуті сторінки історії 

(1424-2014)»). 

За Світланою Сергій упадав мало що не зма-
лечку – адже вони були однолітками та ще й 
однокласниками. Надто коли стали старшоклас-
никами. Його закоханий погляд раз у раз перехо-
плював погляд її найкращих в світі очей, топився 
в карих озерцях доброти. Мабуть, Світлана таки 
була його «половинкою» – і тоді, коли водночас 
стали студентами політехніки, і коли, уже по за-
кінченні інституту, він пішов служити до армії. За-
вжди і скрізь – разом, рука в руці. Відтак одружи-
лися, через рік народився Іванко – якраз на Івана,  
в липні. Навіть за розподілом працювали в одно-
му конструкторському бюро.

Одного з листопадових вечорів до кімнати їх 
сімейного гуртожитку принесли телеграму: важ-
ко захворів Світланин батько. Вона його любила 
безмежно – через це, мабуть, надто скромна і на-
віть сором`язлива, й обрала батькову професію 
інженера-конструктора. Потрібно було їхати до 
сусіднього обласного центру. Сергій поспіхом до-
мовився з товаришем, що той підвезе дружину 
своїм «Москвичем». Так само поспіхом поцілував 
її на прощання, а півторарічний Іванко ще спав. 
Звично зазирнув у карі озерця Світланиних очей. 
Якби ж то він знав, що востаннє...

Надворі мрячило, листопадовий день видав-
ся дуже туманним. Туман висів у повітрі, немов 
молоко, – видимість на трасі складала десь до 
п`яти метрів – не більше. З цієї пелени назустріч 
раз у раз виринали потужні КамАЗи з причепами, 
вантаженими цукровими буряками, – везли «біле 
золото» на ближній переробний завод. І раптом 
один з них понесло на той маленький, безза-
хисний, теж молочного кольору, як і довколишній 
туман, «Москвич». Навіть не переляк, а, швидше 
за все, здивування так і відбилося в застиглих 
Світланиних очах – карих озерцях доброти. Так і 
лежала в труні зі здійнятими догори від тієї неспо-
діванки бровами-стрілами.

Сергій до болю заламував собі пальці, скиглив, 
неначе поранена тваринка. А до їх гуртожиткової 

кімнати, до Світланиної труни, друзі й знайомі, су-
сіди несли та й несли цілі оберемки хризантем. Їх 
особливий, терпкуватий запах – немов апофеоз 
прощання – доводив Сергія до нестями... 

Він замкнувся в собі. Крім роботи й домашніх 
клопотів – Іванка не віддав батькам – не знав і 
не бажав знати нічого й нікого. Син підростав, а 
Сергій не раз ловив себе на думці, що часом не-
навидить його за те, що схожий на нього, а не на 
Світлану. Ну хоч би щось мав в обличчі мамине! 
Ну хоч би карі озерця доброти, яких так бракува-
ло Сергієві...

Знову була осінь. Десять літ по Світланиній смер-
ті. Одного з листопадових днів вони простували з 
сином до цирку. Якраз видалася неділя і на май-
дані їх закарпатської «столиці» юрмилося чимало 
художників з етюдниками в руках. А трохи відда-
лік літня жінка у теплій вовняній хустці продавала 
хризантеми. Великі, білі, немов снігові кулі. Сергій 
мимоволі здригнувся від їх запаху. А жінка ще й при-
прошувала: «Хлопчики, візьміть квіти, дешево від-
дам! Ви тільки-но подивіться, яка то краса!..».

Сергій тим часом задивився в етюдник одно-
го з художників – невизначеного віку, в темній 
беретці, із сивуватою борідкою. Йому позувала 
якась дівчина. Та Сергій раптом побачив у вже 
відтвореному знайомі до болю карі озерця до-
броти. Аж ось і їх власниця. Вона підбігла до про-
давщиці хризантем і защебетала:

– Тьотю, я візьму! Я так люблю хризантеми, – 
чомусь промовила до Сергія й Іванка. І він знову, 
як десяток літ назад, потонув у тих карих озерцях. 
І навіть запах найпізніших осінніх квітів не видав-
ся йому ненависним – навпаки, привабливим. 
«А й справді, – подумав, – як багато у цих квітах 
мужності й стійкості до різних перипетій життя...». 
І ще чомусь мимохіть видалося, що він, 37-літній 
чоловік з важкою і трагічною долею, ще зможе зу-
стріти в людському натовпі своє карооке щастя 
– як пам`ять про Світлану...

 Анна БЛАЖЕНКО

Мрійливі та 
кумедні ситуації 
часом творить 
природа-матінка. 
Такі миті спосте-
ріг фотооб`єктив: і 
«обійми» дерев, і 
білчині смаколики. 
А як би підписали 
ці світлини ви, ша-
новні читачі? Які 
почуття, асоціації 
будять вони у ва-
шій душі? Пишіть, телефонуйте, надсилайте відповіді. Нео-
дмінно опублікуємо!

Легенди краю

А орді не здалися…
Зазирнімо в сиву давнину, вдаймось до своєї генеалогії. 

А розпочнімо з топоніміки: приміром, що означають імена наших сіл?

Диво – можливе
Якось познайомилась я, було, в Києві з науковцем в авторитетному місці. 

Почула, які колосальні досягнення мають українські вчені у вивченні космосу. 
І запам`ятався мені один епізод, котрим згодом скористалася. 

Хочу порекомендувати всім охочим.

Хризантеми
Уже десять літ він не любить осені, хоча в юності то була його улюблена пора. 

Надто ж не любить пізньої – коли цвітуть хризантеми...

Вже тепер і погомоніти можна…

Що б це значило?

Ведуча сторінки Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ 
14.00 Вiкно в Америку 
14.40 Мультфiльми 
15.20 Х/ф «Полковнику 
нiхто не пише» 
17.35 Книга ua 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Реформуючи Україну 
19.40 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Зроблено в Європi 
21.25 Новини. Спорт 
21.45 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю 
жiнку - 5» 
12.20 «10 хвилин 
з Прем’єр-мiнiстром» 
14.05 «Клiнiка» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
15.45 «Одруження 
наослiп» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 
00.00 Х/ф «Викуп» (2) 

ІНТЕР
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 13.45, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Сiльський 
романс» 
14.05, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Заради кохання 
я все зможу» 
22.40 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 
00.45 Т/с «Спроба Вiри» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Глобальне 
попередження» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Своїми очима» 
15.25 «У дорозi. 
Щоденник» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Моя улюблена 
робота» 
17.30 «Дорогою додому» 
18.00 «А у нас кiно 
знiмали...» 
18.30 «Живе багатство 
України» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Золота провiнцiя» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
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УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
07.50 Код безпеки 
09.00 Вiчне 
09.55 ДебатиPRO 
11.30 Реформуючи Україну 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
14.15 Хто в домi хазяїн? 
14.35 Мультфiльми 
15.00 Музичне турне 
16.05 Д/ф «Румунiя, 
оповiдки з цвинтаря» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.25 Новини. Спорт 
21.45 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 5» 
12.30 «Мiняю жiнку - 7» 
14.05, 21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Одруження наослiп» 
00.00 Х/ф «Вiйна» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.40 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 
00.45 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 Iз нашої вiдеотеки. 
«Подорожнi замальовки» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Своє, українське» 
17.30 «Живi сторiнки» 
18.00 «Актуально» 
18.30 «Iван Франко i Леся 
Українка» 
19.30 «Дiловий ритм» 
20.00 «Золота провiнцiя» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Iрина Федишин, 
«Музична феєрiя» 

14.00 Х/ф «Захист Лужина» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Виверження 
вулкану» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Антизомбi 
11.05, 16.45 Т/с 
«Прокурори» 
12.00, 13.20 Х/ф «Мисливцi 
за привидами» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45 Т/с «Код Костянтина» 
16.25 Патруль. 
Самооборона 
17.45, 22.25 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.25 Х/ф «Пробудження 
зла» (2) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.10 «Все буде смачно!» 
09.05 «Зiркове життя. 
Кохання без штампу» 
10.05 «Зiркове життя. Дiти, 
знищенi талантом» 
11.00 «Битва екстрасенсiв» 
12.35 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «У вигнаннi» 
21.00 Х/ф «Божевiльна 
їзда» 
23.00 Х/ф «Корпорацiя 
безсмертя» (2) 
01.00 Х/ф «Форт «База 
Клейтон» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.15 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 05.05 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.20, 21.00 Т/с 
«Крапка кипiння» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00, 04.10 Т/с «Клан 
ювелiрiв. Вiдплата» 
23.00 Подiї дня 
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.. 
Мiсце злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новости 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Летючий Хевi-
метал» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Прихованi 
мiста» 
12.15 Х/ф «Повiтряний 
мiст» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Х/ф «Супертанкер» 
22.30 Т/с 
«Череп i кiстки» 
00.20 Х/ф «Апокалiпсис» 
02.10 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана» 
03.35 Х/ф «Двiйник» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.40, 23.25 На слуху 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Вiкно в Америку 
10.20 Богатирськi iгри 
11.30 Вiйна i мир 
12.25 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
14.25 Надвечiр’я. Долi 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 10 км. Чоловiки 
17.05 Свiтло 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Д/с «Калiфорнiя 
наша» 
21.25 Новини. Спорт 
22.15 5 баксiв.net 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20, 12.30 
«Мiняю жiнку - 7» 
14.05, 21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу» 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.40 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Живi сторiнки» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «А у нас кiно 
знiмали...» 
14.00 «Золота провiнцiя» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Зона ризику» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Все, чого вона 
хотiла» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Викрасти 
полiцейського» (2) 

09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 В/ф «Крим: час 
окупацiї. Право на свободу 
та життя» 
12.40 Програма «Слiдства.
iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Орел i решка» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Турбулентнiсть-2» (2) 

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.35 Факти тижня 
08.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Т/с «Путьова країна» 
11.10, 13.20 Х/ф «Володар 
персня. Хранителi персня» 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.10 Х/ф «Джек 
Рiчер» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Збитися з 
дороги» (2) 

СТБ
06.00, 18.30 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10 «Зiркове життя. 
Проклятi нагородами» 
10.05 «Битва екстрасенсiв 15» 
12.20 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Хата на тата» 
23.10 «Детектор брехнi 7» 
00.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.00 Х/ф «Дивергент» 
14.00 Х/ф «Дивергент. 
Роздiл 2: Iнсургент» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.00 Страстi за ревiзором 
00.20 Х/ф «Знаряддя 
смертi: Мiсто костей» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Я поруч» (2) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 
21.00 Т/с «Крапка кипiння» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Потрiйний 
форсаж» (2) 
04.10 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Битва» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 16.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
11.35, 16.55 «Облом.UA» 
13.10 «Помста природи» 
17.30, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новости 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Х/ф «Останнiй 
легiон» 
22.30 Т/с 
«Череп i кiстки» 
00.20 Х/ф «Воронка» 
02.10 Х/ф «Карпатське 
золото» 
03.40 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди»

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
10.25 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
10.50 Зроблено в Європi 
11.35 Перша студiя 
12.25 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.10 Школа Мерi Поппiнс 
14.25 Мультфiльми 
15.00 Фольк-music 
16.15 Подорожнi 
17.10 Д/ф «Стародавнє 
мiсто Лiцзян» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.25 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20, 12.30 
«Мiняю жiнку - 5» 
14.05, 21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Новий iнспектор 
Фреймут -3» 
00.00 Х/ф «Чорний дрiзд» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi 
справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.40 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 
00.45 Т/с «Спроба Вiри» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Живе багатство 
України» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Дорогою додому» 
14.30 «Довженкiвськими 
стежками» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Золота провiнцiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Концерт «Рiка життя» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 Iз нашої вiдеотеки. 
«Подорожнi замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Сiрано де 
Менiльмонтан» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Турбулентнiсть-3» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Антизомбi 
11.10, 16.45 Т/с 
«Прокурори» 
12.05, 13.20 Х/ф 
«Червоний Капелюшок» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45 Т/с «Код Костянтина» 
16.25 Патруль. 
Самооборона 
17.45 Т/с «Путьова країна» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.25 Т/с «На трьох» 
23.20 Х/ф «Обитель зла-5. 
Вiдплата» (2) 

СТБ
05.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.55 «Все буде смачно!» 
08.50 «Зiркове життя. 
Покаранi за роль» 
09.45 Х/ф «За двома 
зайцями»(1) 
11.05 «Битва екстрасенсiв» 
12.40 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.10, 18.00, 02.00 Абзац! 
04.05 Зона ночi 
06.05, 07.25 Kids Time 
06.07 М/c «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.27 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Х/ф «Пагiн iз 
Шоушенка» 
22.00 Х/ф «Форт «База 
Клейтон» (2) 
23.50 Х/ф «Гра Ендера» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.15 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Крапка кипiння» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.30, 18.30, 23.30 Новости 
«Спецкор» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Прихованi мiста» 
12.15 Х/ф «Повiтряний мiст» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
20.00 Х/ф «Шостий день» 
22.30 Т/с «Череп i кiстки» 
00.20 Х/ф «Немезiс» 
02.05 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 
03.40 Х/ф «Вишневi ночi» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.55 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 
10.25 Богатирськi iгри 
11.40 Вересень 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.55 Театральнi сезони 
14.25 Вiра. Надiя. Любов 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 7,5 км. Жiнки 
17.50 Як це? 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 INTERMARIUM 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.25 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Мiняю жiнку - 7» 
11.00, 12.20, 12.30 «Мiняю 
жiнку - 9» 
14.05 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.45 «Свiтське життя» 
23.45 Х/ф «Греберси» (2) 

ІНТЕР
05.25, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Заради кохання 
я все зможу» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Солдати 
невдачi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Зона ризику» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
14.00 «Армiя нескорених» 
14.30 «Iмена» 
15.00 «Що робити?» 
16.15 «Хатинка Василинки» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
18.00 «Степовики» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 В/ф «Крим: час 
окупацiї. Право на свободу 
та життя» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Принцеса Карабу» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Мiсiя» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 20.20 Антизомбi 
11.00 Х/ф «Космiчний 
джем» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.20 Т/с «Сильнiше 
за вогонь» 
17.45 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.25 Дизель-шоу. Елiтне шоу 
23.50 Х/ф «Придорожнiй 
клуб» (2) 

СТБ
08.40 «Зiркове життя. 
Дружина на мiльйон» 
09.45, 01.50 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»(1) 
11.35 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.00, 22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Вавилон нашої 
ери» 
20.50 Х/ф «Страховик» (2) 
23.00 Х/ф «П’ятий вимiр» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 04.55 Зоряний шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Крапка 
кипiння» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 
21.00 Х/ф «Чужi дiти» 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новости 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Летючий Хевi-
метал» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Прихованi 
мiста» 
12.15 Х/ф «Подарунок на 
Рiздво» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
19.20 Х/ф «Подвiйний 
удар» 
21.30 Х/ф «Ворог близько» 
23.20 Х/ф «Крижаний» 
01.25 Х/ф «Арахнiя» 
02.55 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

УТ-1
09.05 Хочу бути 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
09.50 Мир заради дiтей 
11.20, 21.30 Полiцiя 
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 12,5 
км. Чоловiки 
13.25 Богатирськi iгри 
14.25 Чоловiчий клуб. Спорт 
16.00 Х/ф «Сiсi - непокiрна 
iмператриця» 
17.55 Хокей. Чемпiонат 
України. «Донбас» - «Вiтязь» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
22.20 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00, 19.30 ТСН
09.00 «Свiтське життя» 
10.00 Х/ф «Вагiтна бабуся» 
14.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.30 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал» 
23.15 «Що? Де? Коли? 2015» 

ІНТЕР
08.00 Марафон «Диво 
починається» 
10.00, 03.00 Х/ф 
«Бiляночка та Розочка» 
11.30 «Подорожi в часi» 
12.00 Х/ф «Звичайне чудо» 
14.55 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» 
16.40 «Суботнiй концерт» 
18.00, 20.30 Т/с 
«Батькiвський iнстинкт» (2) 
20.00 «Подробицi» 
22.25 Х/ф «Хронiки зради» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Миколай крокує до нас» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «З тобою та без тебе» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 23.00 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Унiкальна 
Україна 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.25 Х/ф «Сезон 
повернення» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Панi Завiрюха» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
20.10 Програма «Соло» 
21.05 Х/ф «Вiдсутня 
ланка» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Кiшка проти 
щура» (2) 
02.30 Х/ф «Темна сторона 
життя» (2) 

ICTV
07.45 Х/ф «Космiчний 
джем» 
09.30 Секретний фронт 
10.25 Антизомбi 
11.30 Дiстало! 
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.45 Iнсайдер 
14.50 Т/с «Володимирська, 15» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Термiнатор-3. 
Повстання машин» 
22.15 Х/ф 
«Апокалiпсис» (2) 

СТБ
06.20, 03.10 Х/ф «Формула 
кохання»(1) 
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Зваженi 
та щасливi - 5» 
12.35, 21.50 Т/с «Коли 
ми вдома»(1) 
14.20 Х/ф «Дiвчата»(1) 
16.20 «Хата на тата» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
22.45 «Х-Фактор - 6 
Пiдсумки голосування» 
23.40 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-8» 
04.55 Х/ф «Шукайте 
жiнку»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.42 Х/ф «У вигнаннi» 
09.40 Ревiзор 
12.45 Страстi 
за ревiзором 
15.00 Х/ф «Копальнi Царя 
Соломона» 
18.40 Х/ф «Iндiана Джонс: 
У пошуках втраченого 
ковчега» 
21.00 Х/ф «Iндiана Джонс i 
храм долi» 
23.15 Х/ф «Озеро страху 
3» (3) 
01.05 Х/ф «Страховик» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 01.50 
Подiї 
07.10 Т/с «Рiвняння з усiма 
вiдомими» 
10.00, 00.00 Зоряний шлях. 
Субота 
11.00 Х/ф «Чужi дiти» 
13.00, 15.20 Т/с 
«Я-Ангiна» (2) 
17.10, 19.40 Т/с «Зламанi 
долi» (2) 
22.00 Х/ф «Волошки для 
Василіси» 
01.00 Зоряний шлях 
02.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 
04.15 Реальна мiстика 

2+2
09.10, 14.00 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
15.00 Т/с «Мушкетери» 
17.10 Х/ф «Подвiйний 
удар» 
19.20 Х/ф «Слiд смертi» 
21.10 Х/ф «Орел Дев’ятого 
легiону» 
23.30 БОКС. Чемпiонськi 
бої за версiєю WBO: Енді 
Лi (Велика Британiя) - Бiллi 
Джо Сандерс (Велика 
Британiя) Лiам Смiт 
(Велика Британiя) - Джиммi 
Келлi (Велика Британiя). 
Трансляцiя з Лондона 
02.00 Х/ф «Кисневий 
голод» 
03.40 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

УТ-1
08.15 Єдина кухня 
08.40 Тепло.Ua 
09.55 Спогади 
10.25 Твiй дiм 
11.15 Фольк-music 
12.25 Футбол. Клубний 
чемпiонат свiту. Фiнал 
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 15 км. Чоловiки 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 12,5 км. Жiнки 
16.35 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.55 Хокей. Чемпiонат 
України. «Донбас» - «Вiтязь» 
20.20 Театральнi сезони 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
23.00 День Янгола 

1+1
06.55 «Що? Де? Коли? 2015» 
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Мультфiльм 
09.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00, 12.15, 13.10 «Свiт 
навиворiт - 3: Танзанiя, Ефiопiя» 
14.25 «Новий iнспектор 
Фреймут -3» 
15.45 «Одруження 
наослiп» 
17.00 «Розсмiши комiка» 
18.00 «Сказочная Русь 2015» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Проїзний 
квиток» (2) 
00.50 Д/ф «Красна 
маланка» (1) 

ІНТЕР
08.15 «уДачний проект» 
09.10 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний 2» 
11.00 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» 
12.50 Х/ф «Снiгове 
кохання, або Сон зимової 
ночi» 
15.00 Т/с «Розумниця, 
красуня» 
19.00 «Кохання з першого 
погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.40 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» (2) 
01.45 Х/ф «Хронiки зради» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
16.00 «Миколай крокує до нас» 
18.00 «Назбиране» 
18.25 «Живе багатство 
України» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Мамина доля» 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 

12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Панi Завiрюха» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Темна сторона 
життя» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.40 Дивитись усiм! 
09.40 Т/с «Путьова країна» 
11.40 Дизель-шоу. Елiтне шоу 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Мисливцi за 
привидами-2» 
15.00 Х/ф «Володар 
перснiв. Двi вежi» 
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Битва титанiв» 
22.50 Х/ф «Гнiв титанiв» 
00.45 Х/ф «Конан-варвар» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.00 «Караоке на Майданi» 
12.00 «Х-Фактор - 6» 
15.50 «МастерШеф - 5» 
19.00 «Битва екстрасенсiв 15» 
21.15 «Один за всiх» 
22.30 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.50 Х/ф «Пророк» 
10.45 Х/ф «Пагiн iз Шоушенка» 
13.40 Х/ф «Iндiана Джонс: У 
пошуках втраченого ковчега» 
16.00 Х/ф «Iндiана Джонс i храм 
долi» 
18.20 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд» 
21.00 Х/ф «Iндiана Джонс i 
королiвство кришталевого 
черепа» 
23.20 Х/ф «Озеро страху 4» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
09.10 Т/с «Я-Ангiна» (2) 
13.00 Т/с «Зламанi долi» (2) 
17.00, 20.00 Т/с «Другий 
шанс» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-
мiнiстром 
22.00 Т/с «Рiвняння з усiма 
вiдомими» 

2+2
08.35 «Облом.UA» 
09.00 БОКС. Чемпiонськi 
бої за версiєю WBO: Енді 
Лi (Велика Британiя) - Бiллi 
Джо Сандерс (Велика 
Британiя) Лiам Смiт 
(Велика Британiя) - Джиммi 
Келлi (Велика Британiя). 
Трансляцiя з Лондона 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Хоробрi серця» 
15.00 Х/ф «Подарунок на 
Рiздво» 
16.45 Х/ф «Острiв МакКiнсi» 
18.40 Х/ф «Орел Дев’ятого 
легiону» 
21.00 Х/ф «Веселi канiкули» 
22.50 Х/ф «Ворог близько» 
00.40 Х/ф «Крижаний» 
02.30 Х/ф «Чорна долина» 
04.00 Х/ф «Все перемагає 
любов» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам необхідно поводитися 

уважно та обережно. На ро-
боті беріться тільки за реальні 
справи, не потрібно створюва-
ти лише видимість роботи. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся не спрово-

кувати конфлікт. Може ви-
никнути ситуація, коли вам 
буде необхідно опанувати 
новими знаннями. Від вас 

будуть потрібні нові ідеї, не-
стандартні рішення. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Вирішальний період для 
вашої кар’єри і відносин з на-
чальством. Покажіть в усій 
красі свою працездатність і 
високий професійний рівень. 

РАК (22.06-23.07)
Займіться повсякден-

ними справами і звичними 
обов’язками. Постарайтеся бути 

товариськими, тому що є реальні 
шанси завести потрібні зв’язки. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ви будете як ніколи впевнені 

у своїх силах і правоті. Поста-
райтеся тільки бути обереж-
нішими з висловленнями, не 
варто упиратися і сперечатися. 

ДІВА (24.08-23.09)
Постарайтеся не давати ніко-

му ніяких обіцянок, виконати їх 
буде досить складно. Варто сер-

йозно задуматися про майбутнє. 
Постарайтеся бути уважнішими 
з близькими людьми, вони мають 
потребу у вашій підтримці. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви відкриєте для себе 

нові сфери діяльності і по-
знайомитеся з людьми, які 
стануть для вас партнера-
ми і друзями. Однак нові 
досягнення зажадають до-
даткових зусиль. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Не слід робити зайвих рухів. 

Суєта лише стомить, спокій же 
допоможе багато в чому розі-
братися. Побережіть здоров’я, 
спілкуйтеся тільки з тими, хто 
вам приємний. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Настав час задуматися про 

найближче майбутнє. Бажаю-
чи зробити належне враження 
на колег і начальство, будьте 

пунктуальні і уважні. Не виклю-
чено, що знайдуться способи 
наблизитися до своєї мрії. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Добрий час для реалі-

зації нових ідей і сміливих 
проектів. Незапланована, 
цікава зустріч може привес-
ти до вигідних угод. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ваші бажання й задуми бу-

дуть виконуватися, але тільки 

якщо вони не суперечать ін-
тересам інших людей. Поста-
райтеся вчасно виправляти 
допущені вами помилки. 

РИБИ (20.02-20.03)
Не зневіряйтеся в тому, що ви 

робите. Навіть якщо багато планів 
доведеться переглянути в корені, 
однаково потрібно йти до своєї 
мети. Необхідно вибрати правиль-
ну стратегію та тактику у взає-
минах з близькими людьми.

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Антизомбi 
11.05, 16.45 
Т/с «Прокурори» 
12.00, 13.20 Х/ф «Мисливцi 
за привидами-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45 Т/с «Код Костянтина» 
16.25 Патруль. 
Самооборона 
17.45, 22.25 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.25 Х/ф «Крутий 
момент» (2) 

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Все буде смачно!» 
08.55 «Зiркове життя. 
Життя пiсля самогубства» 
09.55 «Зiркове життя. 
Допитися до слави» 
10.50 «Битва 
екстрасенсiв» 
12.10 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.00, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 5» 
23.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Пророк» 
21.00 Х/ф «Заплати 
привиду» (2) 
22.50 Х/ф «Секретний 
експеримент» 
00.35 Х/ф «Божевiльна 
їзда» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.15 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Крапка кипiння» 
16.00 Глядач 
як свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.30, 18.30, 23.30 
Новости «Спецкор» 
09.00, 19.20 
«Люстратор 7.62» 
09.25 Д/п «Летючий Хевi-
метал» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Прихованi 
мiста» 
12.15 Х/ф 
«Супертанкер» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
20.20 «Хоробрi серця» 
22.30 Т/с 
«Череп i кiстки» 
00.20 Х/ф «Арахнiя» 
02.05 Х/ф «Iду до тебе» 
03.05 Х/ф 
«Вiнчання зi смертю» 
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Варто знати Нам пишуть

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України за № 
200 від 31 березня ц. р. «Порядок використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті на забезпечення постражда-
лих учасників антитерористичної операції санаторно-курорт-
ним лікуванням» структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення забезпечують осіб безоплатними путівками 
до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Поряд-
ку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості в 
міру надходження путівок, а саме: учасників бойових дій – що-
року строком на 18-21 день; інвалідів війни – позачергово що-
року строком на 18-21 день; інвалідів із захворюваннями нер-
вової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та 
спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендацій, з них: 
I та II груп – до санаторіїв спінального профілю з лікуванням 
строком на 35 днів; III групи – до санаторіїв неврологічного про-
філю з лікуванням строком на 18-21 день.

У разі, коли особа має право на забезпечення путівкою за 
кількома законами, їй надається право вибору в забезпечен-
ні путівкою за одним із них.

Для одержання путівки особи повинні перебувати на об-
ліку в органах соціального захисту населення за зареєстро-
ваним місцем проживання.

Для взяття на облік особа чи її законний представник по-
дає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою 
№ 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інва-
ліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залу-
чення особи до виконання завдань антитерористичної опе-
рації в районах її проведення.

Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов 
проживання в санаторії, та за продовження строку лікування 
не здійснюється. Поділ путівки та передача її іншій особі за-
бороняється.

Крім того повідомляю, що дія цього Порядку не поширю-
ється на членів сім`ї постраждалих учасників антитерорис-
тичної операції.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
31 березня ц. р. за № 221 «Про затвердження Порядку ви-
користання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраж-
далих учасників антитерористичної операції» з метою органі-
зації психологічної реабілітації учасників антитерористичної 
операції за бюджетною програмою КПКВК 2505160 відповід-
но до Порядку використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної 
реабілітації постраждалих учасників антитерористичної опе-
рації,  Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції повідомляє наступне.

За результатами дозакупівлі за державні кошти послуг з 
психологічної реабілітації учасників антитерористичної опе-
рації Службою визначено 2 переможця (реабілітаційні уста-
нови), а саме: ТОВ «Санаторій «Феофанія» та Менський са-
наторій «Остреч».

За детальнішою інформацією стосовно умов проведення 
заходів з психологічної реабілітації реабілітаційними устано-
вами просимо звертатися до виконавців послуг:

– ТОВ «Санаторій «Феофанія» – 03143, м.Київ, Голосіїв-
ський район, вул. Академіка Лебедєва, 27. Тел.: (044) 469-56-
71, 526-71-12.

– Менський санаторій «Остреч» – 15600, Чернігівська обл., 
Менський район, м. Мена, урочище Остреч. Тел. (04644) 2-14-
12, факс (04644) 2-14-00.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 бе-
резня ц. р. за № 179 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення за-
ходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитеро-
ристичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у за-
пас або відставку)», Державна служба у справах ветеранів війни 
та учасників антитерористичної операції, структурні підрозділи 
з питань соціального захисту населення бюджетні кошти спря-
мовуються на здійснення заходів із соціальної та професійної 
адаптації учасників антитерористичної операції з числа військо-
вослужбовців (резервістів, військовозобов`язаних) та працівни-
ків Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, осіб 
рядового і начальницького складу, військовослужбовців, пра-
цівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв`язку, 
ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до закону військових 
формувань, які захищали незалежність, суверенітет та терито-
ріальну цілісність України і брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції, забезпеченні її проведення, перебува-
ючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної 
операції, а також працівників підприємств, установ та організа-
цій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерорис-
тичній операції в районах її проведення (крім військовослужбов-
ців, звільнених у запас або відставку) (Далі – учасники АТО).

Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійсню-
ється в установленому законом порядку.

Органи соціального захисту населення в межах відповід-
них бюджетних асигнувань укладають з підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форми власності 
договори про надання послуг із здійснення заходів із соці-
альної та професійної адаптації учасників антитерористич-
ної операції. 

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник УСЗН РДА

Вперше я із сином Максимом завіта-
ла в навчально-оздоровчий комплекс 
«Басейн» навесні минулого навчально-
го року. Перші враження були приємні, 
я б сказала, вражаючі. Атмосфера до-
брозичливості та толерантності, яка 
панувала тут, діяла заспокійливо, при-
тягуючи вихованців, чистота та порядок 
породжували почуття комфорту в сті-
нах закладу. Постійна турбота зі сторо-
ни колективу про здоров`я вихованців 
переконали – це саме те, що необхідно 
дитині для повноцінного гармонійного 
фізичного та психологічного розвитку 
Максима. Мій син відвідує басейн по 
сьогоднішній день.

Заняття проводяться двічі на тиж-

день. Діти займаються оздоровчою 
фізкультурою та плаванням, що сприяє 
фізичному розвитку та загальному оздо-
ровленню організму, одночасно отри-
муючи відомості та знання, як берегти 
здоров`я, із різних бесід та переглядів 
тематичних мультфільмів, статей.

Справжня «школа здоров`я» для 
учнівської молоді. Мабуть, тому так 
багато охочих відвідувати навчально-
оздоровчий комплекс. Цьогоріч, завдя-
ки клопотанням директора установи 
Олександра Ковальчука та за активної 
підтримки батьківського комітету, зумі-
ли добитися порозуміння з місцевою 
владою щодо необхідності-важливості 
закладу даного типу в нашому місті. У 

результаті було проведено ремонт даху 
(перекрито), на що затрачено 160 тис. 
грн., та частково оновлено обладнання 
і придбано необхідні реагенти для пла-
вального басейну. Обіцяла нам минула 
міська влада в особі М.Вербіцького по-
дбати ще й про тренажерний зал для ді-
тей, та не встигла чи не захотіла. А тому 
щиро віримо, що новообрана влада з 
розумінням поставиться до проблем 
учнів, головними з яких є збереження 
здоров`я, – і обіцяні тренажери для ді-
тей придбають.

За дорученням членів 
батьківського комітету – голова 

ради батьківського комітету 
Світлана СОХАЦЬКА

Якими спеціальними правами наділе-
ні учасники бойових дій у сфері охорони 
здоров`я?

На підставі загального і спеціального 
законодавства, зокрема, Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей» та Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту», 

1. Військовослужбовці мають право на: 
– безоплатну медичну допомогу (у ч. З 

ст. 49 Конституції України, ст. 284 Цивіль-
ного кодексу України, ст. 8 Закону України 
«Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я» гарантовано право на одер-
жання безоплатної медичної допомоги в 
державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я. У ст. 11 Закону України «Про со-
ціальний і правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» закріплено, що 
військовослужбовці, військовозобов`язані 
та резервісти, які призвані на навчальні 
(або перевірочні) та спеціальні збори, ма-
ють право на:

– безоплатну кваліфіковану медичну 
допомогу у військово-медичних закладах 
охорони здоров`я. Військовослужбовці що-
річно проходять медичний огляд, щодо них 
проводяться лікувально-профілактичні за-
ходи. За відсутності за місцем проходження 
військової служби, навчальних (або переві-
рочних) і спеціальних зборів або за місцем 
проживання військовослужбовців військо-
во-медичних закладів охорони здоров’я чи 
відповідних відділень або спеціального ме-
дичного обладнання, а також у невідклад-
них випадках медична допомога надається 
державними або комунальними закладами 
охорони здоров’я за рахунок Міністерства 
оборони України, інших утворених відпо-
відно до законів України військових фор-
мувань та правоохоронних органів. Згідно 
з Постановою Верховної Ради України «Про 
забезпечення належним медичним обслу-
говуванням військовослужбовців та осіб 
рядового і начальницького складу, які за-
знали поранення, контузії чи іншого ушко-
дження здоров’я під час проведення анти-
терористичної операції на сході України» 
від 29 травня 2014 р., військовослужбовці, 
які, захищаючи незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, брали 
участь в антитерористичній операції на схо-
ді України та зазнали поранення, контузії чи 
іншого ушкодження здоров`я, мають право 

на безоплатне медичне обслуговування 
(лікування, медичну реабілітацію та інше) 
в Клінічній лікарні «Феофанія» Державного 
управління справами. Медична допомога 
надається закладами охорони здоров`я не-
відкладно);

– одержання путівок на санаторно-ку-
рортне лікування (військовослужбовцям, 
які направляються до санаторію для продо-
вження лікування відповідно до висновків 
військово-лікарської комісії після лікування 
в госпіталях, путівки надаються безоплат-
но; військовослужбовці, які отримали захво-
рювання, пов`язане з виконанням обов`язків 
військової служби, після лікування у 
військово-медичному закладі охорони 
здоров`я мають право на позачергове одер-
жання путівок до санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів Міністерства оборо-
ни України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та 
правоохоронних органів; пенсіонери з чис-
ла військовослужбовців, які визнані інвалі-
дами І та II груп внаслідок захворювання, 
пов`язаного з проходженням військової 
служби, забезпечуються путівками для са-
наторно-курортного лікування незалежно 
від виду пенсії, яку вони отримують. Інва-
ліди III групи, звільнені з військової служби 
за станом здоров`я, які отримують пенсії по 
інвалідності, забезпечуються путівками для 
санаторно-курортного лікування за наяв-
ності медичних показань.

2. Учасники бойових дій мають право 
на: безплатне одержання ліків, лікарських 
засобів, імунобіологічних препаратів та ви-
робів медичного призначення за рецептами 
лікарів, зубопротезування (за винятком про-
тезування з дорогоцінних металів), забез-
печення санаторно-курортним лікуванням 
або одержання компенсації вартості само-
стійного санаторно-курортного лікування; 
щорічне медичне обстеження і диспансе-
ризацію із залученням необхідних спеціа-
лістів; першочергове обслуговування у ліку-
вально-профілактичних закладах, аптеках 
та першочергову госпіталізацію; виплату 
допомоги з тимчасової непрацездатності в 
розмірі 100 відсотків від середньої заробіт-
ної плати незалежно від стажу роботи.

3. Інваліди війни мають право на: без-
платне одержання ліків, лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів та виробів ме-
дичного призначення за рецептами лікарів, 
зубопротезування (за винятком протезуван-

ня з дорогоцінних металів), забезпечення ін-
шими протезами і протезно-ортопедичними 
виробами, щорічне забезпечення санатор-
но-курортним лікуванням з компенсацією 
вартості проїзду до санаторно-курортного 
закладу і назад (за бажанням замість путів-
ки на санаторно-курортне лікування вони 
можуть один раз на два роки одержувати 
грошову компенсацію, яка надається неза-
лежно від наявності медичного висновку про 
необхідність санаторно-курортного лікуван-
ня або медичних протипоказань: інваліди 
війни І-ІІ груп – у розмірі середньої вартості 
путівки, інваліди війни III групи – 75 відсотків 
від середньої вартості путівки); позачергову 
госпіталізацію та обслуговування амбула-
торно-поліклінічними закладами; щорічне 
медичне обстеження і диспансеризацію із 
залученням необхідних спеціалістів; поза-
чергове працевлаштування за спеціальніс-
тю відповідно до підготовки та висновків 
медико-соціальної експертизи; позачергове 
безоплатне забезпечення автомобілем (за 
наявності медичних показань для забезпе-
чення автомобілем) на термін експлуатації 
до десяти років (з наступною заміною на 
новий) з виплатою компенсації на бензин 
(пальне), ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів або на транспортне обслугову-
вання в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

4. Учасники війни мають право на: без-
платне одержання ліків, лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів та виробів ме-
дичного призначення за рецептами лікарів, 
зубопротезування (за винятком протезуван-
ня з дорогоцінних металів), забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням або одер-
жання компенсації вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування; користу-
вання при виході на пенсію (незалежно від 
часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи 
поліклініками та госпіталями, до яких вони 
були прикріплені за попереднім місцем ро-
боти; щорічне медичне обстеження і дис-
пансеризацію із залученням необхідних 
спеціалістів; першочергову госпіталізацію 
та обслуговування в лікувально-профілак-
тичних закладах, аптеках; виплату допомо-
ги з тимчасової непрацездатності в розмірі 
100 відсотків від середньої заробітної плати 
незалежно від стажу роботи.

Ірина ШЕСТЕРИНА, 
юрисконсульт Чортківського 

КРЦ ПММСД

Громадська організація «Громадський 
Майдан» збирає допомогу для ДУК Пра-
вий сектор, де служать наші земляки. Не 
дивлячись на те, що влада їх ігнорує і 
компрометує, ми повинні їм допомагати, 
бо надія лише на таких, як вони. Перелік 
необхідних речей знаходиться в штабі ор-
ганізації (приміщення колишньої синагоги).

Також активно збираємо кошти для 
придбання ще одного автомобіля для 

ДУК Правий сектор. При потребі видає-
мо розписку зі штампом організації.

Висловлюємо подяку за безпосеред-
ню участь та організацію громади для 
збору продуктів і коштів для забезпе-
чення наших воїнів Полівецькому сіль-
ському голові п. Івану Ганусевичу, жите-
лям с. Полівці, зокрема учаснику АТО з 
позивним Ахмед, а також чортківчанину 
С.І.Мальованому. 

У черговий раз хочемо подякувати 
всім тим, хто, незважаючи на матері-
альну скруту, допомагає нашим воякам 
в зоні АТО, в тому числі й тим, хто бажає 
залишатись інкогніто.

Лише благодійність та милосердя 
мають сенс в нашому з вами житті.

Хай вас оберігає Господь і дарує до-
вгі роки життя.

ГО «Громадський Майдан» 

Як можуть оздоровитися 
та пройти реабілітацію 

й адаптацію учасники АТО

Басейн – це саме те, що потрібно дітям

Акція

Допоможімо нашим захисникам

10 грудня – Міжнародний день прав людини

Права воїнів АТО у галузі охорони здоров`я
Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій прирівнюються 

у правах до інвалідів та учасників Другої світової війни (ч. 4 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей»).

Окрім загальних прав у сфері охорони здоров’я, учасники бойових дій наділені спеціальними правами учасників бойових 
дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі – учасники бойових дій) у сфері охорони здоров̀ я.
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Відгукніться

Вважати недійсними:

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

Тел. 067-929-80-15. 

Міграційна служба інформує
Благословенний 

є той чоловік, 
хто чинить Божі справи

Громада церкви Преображення Господньо-
го УГКЦ, яка знаходиться у м. Чортків по вул.
Копичинецькій, а також отці монашої обителі 
чину Святого Василія Великого щиро дяку-
ють достойному благодійнику БІЛИКУ Лю-
бомирові Степановичу за вчинену добру 
справу – впорядкування дороги до храму. 

Не одна християнська душа цією доро-
гою знайде шлях до Бога. Ви, шановний 
пане Любомире, маєте велику ласку бути 
знаряддям у руках самого Господа, тому і 
настановлює Він Вас бути розпорядником 
своїх дібр. 

Отож, хай Бог дає сили Вашому му-
дрому серцю і творить Вам многая літ 
за нашими щирими молитвами.

Якось прочитав у «Віснику Надзбруччя» за 12 
липня ц. р. цікаву публікацію «Загинув у перший 
день окупації», де розповідалося про гусятинські 
жертви в період Другої світової війни. Хочу допо-
внити вміщену статтю й своїми спогадами, які вже 
більше 70 літ не дають мені спокою. Річ у тім, що 
в перші дні, а точніше 5 чи 6 липня 1941 року, в 
селищі загинув ще один чоловік, який невідомо 
звідки приїхав в Гусятин кіньми каштанової масті 
до млина і був застрелений фашистами. Його тоді 
нашвидкуруч сусіди похоронили поруч з могилою 
тоді ж загиблого мого батька на Гусятинському 
цвинтарі. А коні хтось забрав куди – не знаю. Так 
от, всі ці роки я обходжу батьківську та невідому 
могилу і постійно хочу дізнатись – звідкіля прибув 
до нас загиблий? Очевидно, жив десь недалеко, 
мав сім’ю, досі, може, вже є діти чи правнуки. 

Можливо, хтось відгукнеться, згадає ті, нині 
вже далекі страшні часи війни і назве прізвище та 
адресу загиблого чоловіка. Хочу, аби могила не 
була невідомою. 

Казимир Станіславович КШИНОВИЙ, 
1933 р. н., житель Гусятина, 

вул. Лесі Українки, 34.

будинок в м. Чортків по вул. Богуна. Є газ, 
світло, криниця на подвір`ї, гараж, сарай. За-
гальна площа – 112 кв. м. В будинку чотири 
кімнати. Є земельна ділянка. Ціна договірна.

Тел.: 097-322-81-45, 3-33-25, 3-22-40.

Адміністрація, профспілковий комітет 
та колектив працівників Чортківського 
державного медичного коледжу вислов-
люють щирі співчуття викладачу коле-

джу Дані Ярославівні Багрій з приводу тяжкої 
втрати – смерті її батька.

3-кімнатна квартира по вул. С.Бандери, на 
4-му поверсі, навпроти хлібокомбінату. Ремонт, 
усі лічильники, автономне опалення. Ціна до-
говірна.

Тел.: 3-33-25, 097-322-81-45.

2-кімнатна квартира по вул. Сонячній (в 
центрі міста), площею 57 кв. м. На 2-му поверсі 
двоповерхового будинку. Є індивідуальні опа-
лення та водопостачання; інтернет, кабельне 
телебачення. На подвір`ї є власний гараж. Не-
дорого. Тел.: 097-334-17-50, 099-930-45-58. 

військовий квиток серії МК за № 5691586, виданий 
21 грудня 1992 р. Чортківським РВК Тернопільської об-
ласті на ім`я: ЦУКАНОВ Валерій Володимирович.

державний акт на право власності на земельну ді-
лянку серії ТР за № 052577, виданий Чортківським ра-
йонним відділом земельних ресурсів 26 жовтня 2003 
р. на ім`я: КАРАВАН Ігор Володимирович. 

державний акт на право власності на земельну ді-
лянку серії ТР за № 052739, виданий Чортківським ра-
йонним відділом земельних ресурсів 26 жовтня 2003 
р.на ім`я: КАРАВАН Людмила Валеріївна.

ПАМ`ЯТЬ
КОСТЕЦЬКОГО 

Олександра Анатолійовича
(24.01.1967 – 10.12.2014).

Той день, коли твій 
голос згас і серце пе-
рестало битись, став 
найстрашнішим днем 
для нас і ми не можем з 
ним змиритись. Ми мо-
лимось щиро за душу 
твою щодня, щохвили-
ни ти з нами. Господь 
хай пригорне тебе у 
раю, пташки звеселять 
хай піснями.

Спи спокійно, наш рідненький синочку, 
хай лебединим пухом буде тобі земля.

З глибоким сумом і болем – батьки, 
дружина, сини, брат, сестра, рідні.

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів глибоко сумує з приводу перед-
часної смерті колишнього працівника 
школи МОСКАЛЯ Михайла Омеляно-
вича і висловлює щирі співчуття його  

дружині, вчителю початкових класів Оксані 
Петрівні Москаль, доньці, вчителю початкових 
класів Марії Михайлівні Хрик, зятю, оператору 
з обслуговування газових котлів Володимиру 
Івановичу Хрику. У цей скорботний час з гли-
боким сумом поділяємо ваше горе та підтри-
муємо вас. Вічна йому пам`ять.

ПАМ`ЯТАЄМО, СУМУЄМО…
14 грудня ц. р. минає сорок днів від 

того часу, як після важкої хвороби 
закінчила свій земний шлях 

БАКАЛЕЦЬ Марія Григорівна
(27.08.1943 – 5.11.2015). 

Наша колега, чудо-
ва, порядна, світла 
людина, невтомна 
трудівниця, мати і 
порадниця, велика 
патріотка України, до-
бре знана в медичних 
колах Тернопілля, 
шанована пацієнта-
ми, високопрофесій-
ний лікар-фтизіатр.

Мир душі, земля пу-
хом і вічная пам’ять.

Згадуйте і моліться. 
Колектив Чортківського 

протитуберкульозного диспансеру.

Тернопільська обласна та Чортків-
ська районна організації Національ-
ної спілки фотохудожників України 
висловлюють співчуття своєму колезі 
Олегу Марчаку з приводу непоправної 

втрати – смерті його батька Петра Сте-
пановича. Нехай з Богом спочиває.

3-кімнатна квартира в м. Чортків (у районі 
Кадуба), в новобудові. Загальна площа – 84 кв. 
м, зроблено євроремонт, індивідуальне опа-
лення; вода – постійно; є підвал. 

Тел. 050-204-64-11. 

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, 
по вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усі-
ма зручностями; зроблений євроремонт, є 
6-метровий обшитий вагонкою, з євровікна-
ми балкон, завдовжки через дві кімнати; є і 
третій балкон, за рахунок якого збільшено 
площу кухні. Ванна кімната, обладнана всією 
необхідною сантехнікою. 

Тел. 066-080-20-08. 

ПОДЯКА 
Висловлюємо щиру вдячність центру надан-

ня адміністративних послуг міста Чорткова за 
професійний підхід до виконання посадових 
обов`язків, кваліфікований персонал та якісне 
і швидке обслуговування суб`єктів звернення.

Жителі м. Чорткова – 
родина СЕНИКІВ-ХРИКІВ.

Хто він, невідомий?

Колектив «Голосу народу», спіль-
нота районної організації НСЖУ 
складають найщиріші співчуття своє-
му колезі Олегові Петровичу Марчаку 
через втрату рідного, підтримуючого 

крила – несподівану смерть його батька 
МАРЧАКА Петра Степановича.

Нехай душа покійного замешкає в Цар-
стві Небесному.

У 2016-му міграційна служба планує розпочати 
впровадження нової національної системи іден-
тифікації громадян на основі електронної бази 
даних та видачу нових паспортів громадянина 
України у формі пластикової картки.

На першому етапі пластикові ID-картки вида-
ватимуть безкоштовно особам після досягнення 
ними 14 р. Окрім того, буде запропоновано оформ-
лення нових паспортів-карток громадянам, які 
звертатимуться до підрозділів міграційної служби 
із заявами про відновлення втрачених документів, 
а також про оформлення та видачу паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кордон.

Обов`язкової заміни паспорта-книжечки на 
пластикову ID-картку не буде.

Також передбачено поступове передавання 
функцій з прийому громадян та видачі докумен-
тів до центрів надання адміністративних послуг. 
Утім, на першому етапі ЦНАПи та підрозділи мі-
граційної служби прийматимуть громадян пара-
лельно через різну готовність ЦНАПів виконувати 

ці функції та через очікуване суттєве зростання 
попиту на нові документи у перший рік.

У новому паспорті не буде інформації про укла-
дення шлюбу та реєстрацію місця проживання 
особи. Для підтвердження місця проживання мі-
граційна служба безкоштовно видаватиме грома-
дянам відповідні витяги з реєстру. Проте із розви-
тком електронного урядування та сфери надання 
адміністративних послуг через деякий час таке 
підтвердження стане непотрібним при зверненні 
до органів влади або банківських установ.

Головними перевагами нового паспорта є захи-
щеність від підроблення та можливість у подаль-
шому отримувати більшість адміністративних 
послуг через мережу Інтернет без необхідності 
витрачати свій час у чергах до чиновників.

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач РС УДМСУ 

в Тернопільській області

Як відбуватиметься заміна 
паспортів громадянина України 

на ID-картки нового зразка
Заміна паспортів-книжечок на нові ID-картки 

відбуватиметься поступово протягом найближчих п`яти років.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону України 
від 8 липня 2010 р. за № 2464 «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (далі – Закон 
за № 2464) передбачено, що базою нарахування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування для роботодавців та 
найманих працівників є сума нарахованої 
кожній застрахованій особі заробітної плати 
за видами виплат, які включають основну та 
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній 
формі, що визначаються згідно із Законом України 
від 24 березня 1995 року за № 108/95-ВР «Про 
оплату праці» (далі – Закон за № 108).

Разом з тим частиною сьомою ст. 7 Закону 
за № 2464 передбачено, що не нараховується 
на виплати та не утримується єдиний внесок з 
виплат, що компенсуються з бюджету в межах 
середнього заробітку працівників, призваних на 
військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період.

Порядок виплати компенсації підприємствам, 
установам, організаціям у межах середнього 
заробітку працівників, призваних на строкову 
військову службу, військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період або 
прийнятих на військову службу за контрактом у 
разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 
національній безпеці, оголошення рішення 
про проведення мобілізації та (або) введення 
воєнного стану, а також працівникам, які були 
призвані на військову службу під час мобілізації, 
на особливий період та які підлягають 
звільненню з військової служби у зв’язку з 
оголошенням демобілізації, але продовжують 
військову службу у зв’язку з прийняттям на 
військову службу за контрактом, затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 
березня ц. р. за № 105 із змінами і доповненнями 

(далі – Порядок), згідно з п. 6 якого виплата 
компенсацiї проводиться пiдприємствами, 
установами, органiзацiями у строки, визначенi 
ст. 115 Кодексу законів про працю України.

Наказом Міністерства фінансів України від 
14 квітня ц. р. за № 435 затверджено Порядок 
формування та подання страхувальниками 
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (далі – Порядок за № 435). Так, 
п. 9 Порядку за № 435 встановлено, що для 
формування страхувальником у розрізі кожної 
застрахованої особи відомостей про суми 
нарахованої їй заробітної плати (доходу) у 
звітному місяці призначена таблиця 6 додатку 4 
до Порядку за № 435. При цьому такі відомості 
формуються з урахуванням кодів категорій 
застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до 
Порядку за № 435.

Відтак, якщо роботодавець нараховує 
мобілізованим працівникам середній заробіток, 
але не подає звіти на отримання компенсаційних 
виплат із бюджету та, відповідно, не отримує такі 
компенсації, то така сума середнього заробітку, 
що виплачується за рахунок коштів роботодавця, 
у складі заробітної плати є базою нарахування та 
утримання єдиного внеску і в таблиці 6 додатку 
4 до Порядку за № 435 відображається з кодом 
категорії застрахованих осіб «47».

Водночас при нарахуванні мобілізованим 
працівникам виплат, що компенсуються 
з бюджету в межах середнього заробітку 
працівників, призваних на військову службу 
за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, таким особам присвоюється код 
категорії застрахованих осіб «48». Нарахування 
та утримання єдиного внеску з таких виплат не 
здійснюється.

Відділ комунікацій Головного управління 
ДФС у Тернопільській області 

Варто знати

Середній заробiток та компенсаційні 
виплати з бюджету, нараховані 

мобілізованим працівникам
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Це цікаво

Благодійність
Сердечно вітаємо з Днем Ангела, 

який загостить у неділю, 
нашого душпастиря – 

отця Андрія ЛЕВКОВИЧА.
Щиро дякуємо Вам 

за Небесне та земне 
благословення, за мо-
литовну опіку. Дякує-
мо за глибину Вашо-
го серця, яке завжди 
відкрите та сповнене 
любов’ю до нас. Свій 
світлий розум, душевні 
скарби та християнські 
ідеали Ви ревно да-
руєте нам для утвер-

дження в вірі, для міцності та єдності нашої 
Церкви, для наполегливості у молитві. 

Співають Вам хори: «Осанна з Небес!» – 
І тішиться серце Марії. 
З поклоном душі ми вітаємо Вас, 
Душпастирю милий Андрію!
З Днем Ангела Вас ми вітаємо,
Здоров`я і віри від Бога бажаємо.
І сили любити, терпіти, прощати,
І віру святу захищати.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас із родиною завжди і всюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
Наш отче, бажаємо нетлінних Вам благ –
Преславний вінець від Христа в Небесах!

З любов̀ ю та вдячністю – 
парафіяни, сестриці церкви 

Святої Покрови.

Зимової пори, 13 грудня, святкуватиме 
своє 16-річчя та День Ангела
найдорожча внучка, наймиліша 

племінниця, найкрасивіша сестричка
Андріанка ЧЕРКАСОВА

з м. Чортків.
Ми Тебе вітаємо 
із цим гарним святом, 
Від душі бажаємо 
    радості багато,
Хай в житті Твоєму 
    горя не буває,
На устах усмішка 
   щораз розцвітає.
Нехай близькі люди 
    дарують тепло,
Міцним щоб 
    здоров’я 

                                                у Тебе було.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть. 
Від смутку боронить молитва свята,

Христос посилає щасливі літа.
З любов̀ ю – любляча 

бабуся Ольга, 
Оксана, Софійка.

12 грудня виповнюється 80 років
Стефану Петровичу ГРИЦЬКІВУ,

ортопеду-травматологу, заслуженому 
лікареві України, відміннику охорони 

здоров̀ я України і просто 
доброму супругу, 

батькові, дідусеві.
Невже Тобі 
       вісімдесят?!
А ми не віримо ніяк,
Ми добре знаєм, 
             що Ти дужий,
Людському горю 
           не байдужий,
Допомагав хворим 
                   багато...
І от сьогодні 
           в Тебе свято.

Ми вдячні Богу, що Ти є,
Здоров`я бережи своє, – 
Ходи, як завжди, на зарядку
І буде в Тебе все в порядку.
Дивись новини і читай,
Пиши статті і пам`ятай:
Ти є у нас, а ми у Тебе,
Вітаєм! Зичим, що лиш треба,
На радість всім сто літ живи!

Дружина, внук, 
невістка і сини.

Метою акції є 
допомогти дітям 
та молоді від-
крити в собі та 
проявити чутли-
вість, самопосвя-
ту, жертовність, 
безкорисливість. 
Акція «Миколай 
про тебе не за-
буде!» поклика-
на  вшанувати 
пам`ять велико-
го благодійника  
святого Миколая 
та звернути увагу 
громадськості на 
важливість до-
брочинності. За-

вданням акції є зібрати та роздати подарун-
ки (солодощі, іграшки, книжки, канцелярське 
приладдя, засоби гігієни) тим дітям, які могли 
би залишитися без нашої або батьківської 
уваги, а також для дітей воїнів-учасників АТО, 
створити особливу атмосферу свята напере-
додні та під час Дня Миколая. Сподіваючись 
на вашу участь в акції, маємо надію, що вона 
охопить якнайбільше молоді нашого міста.

Учасником акції може стати кожен охочий у 
зручний для себе спосіб: волонтери – працю-
ють на Фабриці святого Миколая, розносять 
подарунки дітям; спонсори – фірми та підпри-
ємства, які надають пожертви, партнерські 
організації та спільноти – організовують збір 
подарунків в навчальних закладах, релігій-
них громадах та ін.; перевізники – волонтери 
та партнерські організації, які можуть надати 
транспортні послуги для перевезення волон-
терів та подарунків; засоби масової інформа-
ції – надають інформаційну підтримку та ви-
світлюють перебіг різних етапів заходу.

Завдяки підтримці спонсорів і партнерів 
та ініціативі молодих людей у минулому році 
благодійна акція «Миколай про тебе не за-
буде!» була організована у 8 містах України. 
Кожне місто провело ряд своїх особливих за-
ходів для акції. Минулого року вдалося розне-
сти подарунки для 3 тисяч потребуючих дітей 
Львова, до акції долучилося близько 500 во-
лонтерів – студентів та старшокласників.

На Чортківщині організаторами благодій-
ності є небайдужі люди.

Ми просимо вас долучи-
тись до акції. Будемо вдячні 
за матеріальну підтримку у 
вигляді солодощів, іграшок, 
предметів канцелярії. Допо-
мога у будь-якому вигляді, 
будь-яка сума грошей будуть 
дуже корисними. Завжди бу-
демо раді персональній зу-
стрічі з вами, щоб обговорити 
деталі акції та умови партнер-
ства.

Ми залюбки приймемо соло-
дощі, цукерки, книги, прилад-
дя для школи, іграшки та ін.

Запрошуємо усіх небай-
дужих долучитися до цієї 
акції і надати благодійну 
фінансову, матеріальну чи 
організаційну допомогу. 

Як ви можете допомог-
ти?

– принести іграшки (мо-
жуть бути і вживані), дитя-
чий одяг (речі, з яких ви вже 
виросли), дитячі книжки, 
розмальовки, канцприладдя, 
цукерки, шоколадки, манда-
ринки на «Фабрику святого 
Миколая»; 

– якщо ви маєте власне 
авто, можете стати водієм 
помічників святого Миколая 
та допомогти нам під час 
розвезення подарунків за адресами дітей;

– допомогти з друком інформаційних ма-
теріалів (буклетів, листівок, оголошень, 
плакатів);

– організувати акцію зі збору речей у себе 
на місці роботи;

– розповісти про акцію своїм друзям і за-
охотити їх долучитися.

Давайте разом подаруємо віру в чудо 
тим, хто справді цього потребує!

Місця прийому речей:
Катедральний Собор
Св. верх. апп. Петра І Павла, вул. Шевченка
З 7-го по 16-е грудня (з 8-ї до 19-ї год.)

Деталі за тел.:
097-142-59-29 (Андрій)
096-019-54-24 (Уляна)
096-344-69-54 (Леся)
063-970-66-09 (Таня)
Реквізити: РАХУНОК:
Пар. ап. Петра і Павла м. Чортків БЄ УГКЦ
р/р 2600000012034
мфо 338879
окпо 21164763
АТ “Укрексімбанк”
КАРТКА:
5168 7553 0469 0635 
(Батриновська Уляна)
ПАТ КБ “ПриватБанк”

Організатори акції

Дана виставка саме спортивних голубів відбула-
ся на наших теренах вперше.

Участь у голубиних естафетах взяли три округи 
– Чортківський, Хоростківський, Заліщицький. За-
вітали крилаті друзі та їх господарі й з Коломий-
щини. Приїхавши на нагородження, голубоводи та 

їх пернаті вихованці мали чим здивувати кількати-
сячну аудиторію: відвідувачам виставки було про-
демонстровано пернатих спортсменів – володарів 
найкращих титулів «Чемпіони дистанцій – 2015» 
(категорії А, В, С, D, E),  «Кращий АС – голуб (сезон 
2014-2015)», «Кращий самець-2015», «Краща сами-
ця сезону 2015», «Кращий річняк сезону 2015» та 
ін.  Загалом – 80 призерів голубиного лету!

Маючи за плечима 10-літній досвід викохуван-
ня птахів миру, один із організаторів дійства, член 
Клубу спортивного голубівництва Тернопільської 
області Ігор Мосанюк зазначає: «Фінальна части-
на нагороджень – це ще не остаточне завершення 
голубиних змагань. Федерація голубиного спорту 
– всеукраїнська. Результати обласних змагань ми 
подаємо на Україну. У Львові діє обчислювальний 
центр, де підводяться підсумки змагань з усієї 
України і виводяться кращі голуби, які потім пред-
ставляють нашу країну на європейській виставці». 
Цьогоріч шанс на чемпіонський титул у міжнарод-
них змаганнях, що відбудуться у Бухаресті (Руму-
нія), отримав призер з нашої області – чемпіон дис-
танції «Павлоград-2» (категорія D, E) – вихованець 
голубовода Степана Вовчука із Заліщиків. 

Для жителів Чортківської округи і не тільки (бо 

виставку відвідали й мешканці сусідніх районів, 
інших областей) голубине свято перетворилося 
на справжній ярмарок, на якому було представле-
но понад 100 видів пернатих – німецькі, римські, 
свердловські, поштові та ін. 

Пан Юрій із Коломийщини, учасник виставки, зі-
знається, що на такому дійстві не вперше – любить 
і доглядає за голубами понад 30 років, має й своїх 
призерів. Цьогоріч на Чортківщину приїхав тільки 
похизуватися своїми улюбленцями. У нього їх – 40 
порід. 

Окрім спортивних голубів, на виставці демон-
струвалися й їхні декоративні побратими, а також 
різні види свійських тварин. Найбільшими улю-
бленцями дітей стали маленькі кролики різних ви-
дів і забарвлень…

Надія САСАНЧИН
Фото автора

«Миколай про тебе не забуде!»
«Миколай про тебе не забуде!» – щорічна благочинна акція, започаткована у Львові в 2001 році молодіжною громадською 

організацією «Академія Української Молоді» з метою збору подарунків для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. 
Проводиться ГО «Академія Української Молоді» спільно з навчальними закладами, громадськими організаціями та спільнотами на 

всій території України напередодні дня святого Миколая. 
Сердечно запрошуємо вас також долучитися до цієї Всеукраїнської благочинної акції.

Голубиний ярмарок-політ…
Голубівництво – справа не людська, а всенародна, – вважають 

в кожному регіоні нашої країни…  Не відкидають такої думки й мешканці 
смт Заводське, де 6 грудня цього року відбулась виставкова гільдія фінальної 
частини обласних змагань голубиного спорту, організатором якої виступив 

Чортківський клуб спортивного голубівництва. 


