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Виходить з 1939 року

Наше

Розпорядження голови районної ради

Дорогі чортківчани!
Минув рік з того часу, коли прокинулась українська 

нація. 21 листопада після оприлюднення рішення уря-
ду про призупинення процесу підготовки до підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС українці стали самоорганізо-
вуватись через соціальні мережі і вийшли на Майдан 
Незалежності у Києві. Число невдоволених невпин-
но зростало, а коли у ніч з 30 листопада на 1 грудня 
українська влада силами «Беркута» злочинно напала на 
нашу молодь, влаштувавши силовий розгін мирного Єв-
ромайдану, піднялася Україна. 1 грудня за різними оцін-
ками на майдани і вулиці Києва вийшло від 500 тисяч 
до 1 мільйона людей. 3 листопада 2013 року київський 
Майдан для багатьох українців став місцем зароджен-
ня національної гідності, громадянського суспільства, 
справедливого спротиву свавіллю режиму Януковича.

Усі майдани, які почали збиратись у містах і селах, 

утворили єдиний живий організм – українську націю з 
молодими і зрілими обличчями, україно-, російськомов-
ними, із Заходу та Сходу, представників різних конфесій 
і партій, яких, як молитва, єднала любов до рідної землі 
та свого народу, його майбутнього. Саме тому в холо-
ді, під прицілами снайперських гвинтівок, водометами, 
дивлячись очі в очі озброєним «беркутівцям», українці 
вистояли, перемогли режим і страх.

Чим же була революція для кожного з нас? Для ко-
гось прогулянкою, для когось війною. Але в першу чер-
гу Майдан став випробуванням на цінність особистості 
людини, виміром людськості та гідності.

Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили 
робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх. 
Навіть страх померти.

Сьогодні Україна продовжує відстоювати свою Неза-
лежність тепер уже зі зовнішнім ворогом, захищаючи 

наші кордони та територіальну цілісність. Там, на сході 
нашої держави, боронить державний суверенітет й чис-
ленна кількість наших земляків, вояків з Чортківського 
району, щодня та щогодини жертвуючи власним життям 
задля нашої єдиної і спільної на всіх свободи. Молімось 
за Героїв Небесної сотні, які полягли, щоб відстояти гід-
ність кожного українця, молімось за тих, хто загинув і 
продовжує гинути в боях за територіальну цілісність і 
неподільність України, молімось за живих і робімо все 
залежне від нас, щоб здолати окупанта і відстояти цін-
ності, за які під час Революції Гідності піднявся і вистояв 
український народ.

Слава Україні! Героям слава!

Поєдналися майже в одне дві по-
мітні позначки в нашому просуванні, у 
становленні національної та держав-

ної життєствердності.
Тож вже завтра, 22 листопада, о 

14 год. 30 хв. на центральній площі 
Героїв Євромайдану в Чорткові за-
початкується мітинг-реквієм з нагоди 
відзначення першої річниці Революції 
Гідності. Відтак звідти, з місця витоків 
нашого місцевого Майдану, вирушить 
свічкова хода представників трудо-
вих колективів установ, організацій, 
підприємств міста, учнів та студентів 
навчальних закладів, всіх небайдужих 
громадян вздовж вулиць Т.Шевченка 
та С.Бандери. І вже на центральному 
кладовищі міста відбуватиметься по-
минальна панахида, складатиметься 
шана пам`яті полеглих, загиблих на 
різних скрижалях історії України, злі-

татимуть слова застороги на сьогодні 
й завтра, на майбутнє.

Також 22 листопада будуть при-
спущені державні прапори України на 
підприємствах, в установах та органі-
заціях всіх форм власності, обмежено 
проведення розважальних, спортив-
них та культурно-масових заходів. 
Цього скорботного дня о 16-й год. 
повсюдно в районі буде вшановано 
пам’ять жертв голодомору хвилиною 
мовчання.

«Великі твої жертви, Україно» – це 
реалістично-сумовите гасло злучило 
воєдино нашу пам`ять і нашу спро-
могу спротивом, спільними змагами 
відвернути навислу загрозу над Укра-
їною.

Про скликання тридцять четвертої сесії
Чортківської районної ради VІ скликання

 1. Відповідно до пункту 9 статті 46, частини 1 пункту 6 стат-
ті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
скликати тридцять четверту сесію Чортківської районної ради 
VІ скликання 27 листопада 2014 року о 10-й годині в залі за-
сідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:         
2.1 Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік.
2.2. Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 

року.
2.3. Питання спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міста Чортківського району.
2.4. Про стан та перспективи розвитку лісового господар-

ства на території Чортківського району.
2.5. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, заступників голови районної державної адмі-
ністрації, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, 
міського, селищного та сільських голів, керівників підприємств, 
установ та організацій (за списком), керівників політичних пар-
тій та громадських організацій, представників засобів масової 
інформації.

19 листопада 2014 р.                                                   № 45
Заступник голови
районної ради                                             Л.Хруставка

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

Пам`ятно

«Великі твої жертви, Україно»
Нині Україна вперше окреслила в своєму календарі величну позначку: 

21 листопада – День Гідності та Свободи, що задекларовано Указом Президента України. І майже 
часовий збіг – 22 листопада, четвертої суботи цього місяця, вже традиційно за історичним календарем 

скорботно, із заглибленням у власну пам`ять, вшановуємо День пам`яті жертв голодомору.

Грудень 2013-го. київ. Майдан Незалежності
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Майдан: це явище суспільне. І громадянське. І – святе…
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На часі2

21 листопада. Тривалість дня – 8.44. Схід – 07.21. Захід – 16.06. Собор Архистратига Михаїла

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

У райдержадміністрації Гласність

Вибори-2015
Відповідно до частини першої статті 38 Конституції Укра-

їни, частини п’ятої статті 14, частини третьої, п’ятої-сьомої 
статті 15, статті 27, частини третьої статті 81 Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 
Горішньовигнанська сільська виборча комісія Чортківського 
району

постановляє:
1. Призначити проміжні вибори депутата Горішньовиг-

нанської сільської ради Чортківського району в Переходів-
ському одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 
№ 16 на 4 січня 2015 року.

2. Виборча комісія знаходиться за адресою: с. Горішня 
Вигнанка, вул. Замкова, 1 (приміщення сільської ради).

Голова Горішньовигнанської 
територіальної виборчої комісії                    І.полІщук

Вшанування

Без перебільшення, такими воїнами світла і правди 
стали учасники мистецько-пізнавального заходу в кон-
тексті Дня відкритих дверей Чортківського економічного 
коледжу ТНЕУ. 7 листопада студенти коледжу під керівни-
цтвом кандидата філософських наук, доцента ТНЕУ Світ-
лани Снігур провели національно-патріотичний захід вша-
нування пам’яті видатного діяча національно-визвольного 
руху української нації, керівника проводу Організації Укра-
їнських Націоналістів Степана Бандери крізь призму 55-ї 
річниці з дня його трагічної загибелі-вбивства, а також 
вшанування пам’яті жертв політичних репресій.

Зі вступною промовою, обрамленою політологічними і 
філософськими порівняннями, виступила організатор за-
ходу – викладач Чортківського економічного інституту і 
коледжу ТНЕУ С.Снігур, у якій зазначила, що Степан Бан-
дера як ідеолог, філософ за останні 20 років є об’єктом 
науково-фундаментальних досліджень; наскільки сьогодні 
ми можемо застосовувати його філософсько-політологічну 
спадщину для напрацювання нової світоглядної системи 
мислення в державі, для виховання української молоді, 
яка б категорично не сприймала окупанта, поневолювача, 
загарбника! Ведучі-студенти подали розлогий огляд біо-
графії лідера українських націоналістів, що супроводжу-
вався історичними фотослайдами. Поміж розповідями 

про віхи життя Степана Бандери як символа нескореності 
і боротьби за волю України виконувалися пісні студента-
ми вокального ансамблю економічного коледжу та малих 
форм під керівництвом Ігоря Лоїка. Звучали вірші, були 
поставлені театралізовані алегорично-патріотичні сценки. 
Окрім студентів і працівників коледжу та інституту, се-
ред запрошених були присутні: колишня зв’язкова УПА, 
політв’язень радянських концтаборів та ініціатор ство-
рення музею політв’язнів більшовицького терору 89-річна  
Марія Штепа, чий простий, але щирий і промовистий 
виступ сколихнув серця усіх присутніх в залі; заступник 
голови РДА Іван Віват; заступник керуючого справами – 
начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого апа-
рату районної ради Тетяна Яблонь; завідувач дитсадка 
“Золота рибка” поетеса Раїса Обшарська, яка виступила 
з авторським віршем, присвяченим Степанові Бандері, 
журналісти; працівники міської бібліотеки та районного 
будинку культури ім. К.Рубчакової. 

Після хвилини мовчання за загиблими воїнами України 
резюме підвела директор коледжу, кандидат економічних 
наук, доцент ТНЕУ Тетяна Жовковська. 

Світлана СНІГУР, 
викладач, кандидат філософських наук

Воїни правди
У відомого письменника Пауло Коельо є твір «Книга воїна світла», 

яка пропонує кожному з нас знайти в собі власного воїна світла, свою дорогу в житті,  
уміти визнавати поразки і ніколи не зупинятися в боротьбі за мету.

Середньомісячна заробітна плата по м. Чортків 
та Чортківському району за січень-вересень ц. р.

Розмір середньомісячної номінальної заробітної пла-
ти штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в 
установах та організаціях району (з кількістю працівни-
ків 10 і більше осіб) у січні-вересні ц. р. становив:

– по м. Чортків – 2674 грн.;
– по Чортківському району – 2459 грн. 

Головне управління статистики 
у Тернопільській області

Однією з найважливіших умов за-
безпечення прав і свобод людини, 
недоторканості її життя та здоров’я, 
власності, інших суспільних інтересів є 
охорона громадської безпеки в країні. 
Проте на світі є дуже багато людей, які 
думають по-іншому і часто переступа-
ють закони Божі та людські, забувають 
про душу й не думають про вічне життя, 
що призводить до щоденних злочинів, 
насилля, вбивств, брехні, грабунків та 
інших злочинів.

Минулого тижня під головуванням 
прокурора району Б.В.Іжука відбулось 
засідання координаційної ради керівни-
ків правоохоронних органів щодо стану 
протидії злочинності та правопорушен-
ням за поточний період цього року. На 
засідання були запрошені перший за-
ступник голови райдержадміністрації 
Валерій Запухляк та заступник голови 
районної ради Любомир Хруставка.

Відкриваючи нараду, прокурор району Богдан Іжук наго-
лосив на тому, що питання боротьби з кримінальними про-
явами, особливо такими найбільш небезпечними, як зло-
чини проти життя, корупція та організована злочинність, 
є одним з головних пріоритетів в роботі правоохоронних 
органів, на чому неодноразово наголошували Президент 
України та Генеральний прокурор. Водночас зазначив, що 
правоохоронними органами району в умовах законодав-
чих змін упродовж поточного року вжито ряд заходів на 
виконання покладених державою завдань, зокрема щодо 
захисту конституційних прав і свобод громадян, інтересів 
держави, протидії організованій злочинності, розкриття та 
розслідування кримінальних правопорушень, забезпечен-
ня охорони громадського порядку.

Обговоривши стан протидії злочинності та корупції в ра-
йоні, учасники засідання координаційної ради відзначили, 
що проведеною роботою та заходами координаційного і 
наглядового характеру досягнуто певної позитивної дина-
міки стану злочинності. Зокрема, вдалось досягти одного 
з найнижчих рівнів злочинності, який складає 3 відсотки 
кримінальних правопорушень на 10 тис. населення.

Рівень розкриття злочинів в районі є одним з найвищих 
в області і становить 79,3 відсотка. Навантаження на слід-
чого та процесуального керівника складає відповідно 52 
та 65 кримінальних проваджень.

 Від початку року, як зазначив під час наради Богдан 
Володимирович, відбулось зменшення умисних тяжких 
тілесних ушкоджень 0 проти 1, грабежів 6 проти 7, шах-
райств 13 проти 17 (– 23,5 відсотка), безпеки руху та екс-
плуатації транспорту 5 проти 12 (-58,3 відсотка), проте за 
недостатньої профілактичної роботи органів внутрішніх 
справ та неналежного реагування на повідомлення про 
побутові конфлікти на території району вчинено два умис-
них вбивства та втричі зросла частка злочинів, пов’язаних 
зі збутом наркотичних засобів. На території району змен-
шилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених у 
стані сп’яніння особами, які раніше їх вчиняли. За об’єктом 
посягання найбільшу питому вагу становлять злочини про-
ти власності – 41,4 відсотка, проти життя та здоров’я 20,7 
відсотка.

Також під час наради зазначено, що прокуратурою ра-
йону вжито заходів, спрямованих на забезпечення дотри-
мання працівниками оперативних підрозділів РВ УМВСУ в 
області вимог законодавства та конституційних прав гро-
мадян при здійсненні оперативно-пошукової діяльності. 
Водночас не знайдено дві безвісти зниклі особи.

У розшуку перебувають 8 осіб, які переховуються від 
органів досудового розслідування і суду та можуть продо-
вжити злочинну діяльність.

Упродовж року слідчими РВ УМВСУ розслідувалось 559 
кримінальних проваджень, з яких до суду скеровано 137, 
284 закрито, 9 зупинено, решта перебуває у провадженні. 

У закінчених кримінальних провадженнях сума завданих 
збитків становить 304 тис. грн., з яких відшкодовано 275 
тис. грн.

Правоохоронними органами району вжито низку органі-
заційних та практичних заходів щодо протидії корупції та 
притягнення до відповідальності винних осіб.

До суду направлено 11 протоколів про корупційні право-
порушення (3 торік), у тому числі прокуратурою району 2, 
РВ УМВСУ – 1, СБУ – 8.

Прокуратурою району вживались заходи щодо забезпе-
чення належного рівня підтримання державного обвинува-
чення та забезпечення участі прокурорів у кримінальному 
провадженні в суді, всього за участі прокурорів розглянуто 
128 кримінальних проваджень.

Завдяки прокурорському втручанню в районі відсутня 
заборгованість з виплати заробітної плати.

Проведено результативні перевірки щодо захисту осіб, 
які переселилися з тимчасово окупованої території півост-
рова Крим та зони проведення антитерористичної опера-
ції.

За прокурорського втручання поновлено права 570 не-
повнолітніх.

Перший заступник голови райдержадміністрації Валерій 
Запухляк у своєму виступі зазначив, що влада докладати-
ме максимум зусиль для належної співпраці з усіма пра-
воохоронними органами, адже лише спільна робота дає 
можливість досягти позитивних результатів. Своє бачення 
пріоритетних завдань в роботі правоохоронних органів ви-
словив заступник голови районної ради Любомир Хрус-
тавка, зауваживши, що громадяни нашого району повинні 
відчувати захист з боку правоохоронних органів, а ще – 
підтримку, розуміння та співпрацю.

За підсумками проведеного засідання координаційної 
ради прийнято рішення, спрямовані на активізацію роботи 
та випередження дій, з метою уникнення кримінальних си-
туацій, покращення взаємодії правоохоронних органів, ор-
ганів виконавчої влади, місцевого самоврядування у сфері 
боротьби зі злочинністю та протидії корупції. 

Людмила ПАПАЛА
Фото автора

У форматі цілковитої прозорості
У прокуратурі Чортківського району відбулося засідання 

координаційної ради керівників правоохоронних органів району.

Офіційно

Щопонеділкова апаратна нарада при голові РДА під 
головуванням його першого заступника В.Запухляка й 
за участі заступника І.Вівата та заступника районної 
ради Л.Хруставки, як і завше, виокремила сув`язь най-
нагальніших питань на часі. Було заслухано питання 
щодо інвентаризації та забезпечення належного утри-
мання гідроспоруд в районі, функціонування центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», про 
роботу шкіл естетичного виховання в районі, про хід 
проведення осінньо-польових робіт та стан орендної 
плати за земельні паї.

У контексті розглядуваного виокремилося, зокре-
ма, таке. Наразі укладено 15 договорів оренди водних 
об’єктів за наявності 26 ставків, у чому провина насам-
перед влади на селі. Відтак невирішеним зостається 
питання фінансування на наступний рік РК ДЮСШ че-
рез набуття Чортковом статусу міста обласного підпо-
рядкування. Та й фінансування шкіл естетичного вихо-
вання складає лиш половину до потреби – і тут теж слід 
наполегливо шукати вихід. І з вивозом на переробку 
цукросировини не все гаразд: через почерговість згід-
но із графіком заводу від вимушених втрат потерпають 
аграрії.

Начальник відділу розвитку інфраструктури Л.Борова 
інформувала про освоєння коштів на ремонт доріг в ра-
йоні, зокрема у с. Кривеньке, Великі Чорнокінці, Горіш-
ня Вигнанка. Уже вкотре зосереджено увагу керівників 
структурних підрозділів, відділів та управлінь на еко-
номному використанні та обліку витрачених паливних 
ресурсів. 

Цілковито виправданим, в тон викликам часу стало 
предметне обговорення шляхів доправлення в зону 
АТО народних збірок найнеобхіднішого для наших воя-
ків, що можливі лиш за координації спільних зусиль.    

Оголошення
27 листопада, у четвер, о 14-й год. в малій 

залі райради відбудеться зустріч з редактором 
газети «вільне життя», видавцем журналу «Лі-
тературний тернопіль», автором книг з історії 
с. Біла, краєзнавцем паном Петром Федориши-
ним. тема зустрічі – «сторінками історії Чорт-
ківщини». Запрошуються усі, кому не байдужа 
історія рідного краю. 



22 листопада. Тривалість дня – 8.41. Схід – 07.23. Захід – 16.04. Іменини святкують Матрона, Порфирій, Онисим. День пам`яті голодоморів

За свої гроші
Дідо пенсію дістали і до банку поспішали. 
Він хотів «сюрпрайз» зробити – 
                          внучці кредит погасити. 
До чиновника звернувся уточнити суму,
Але той чомусь почав «розтягати ґуму». 
Каже, це не входить зовсім в його обов’язки 
І що справ у нього повно – вище від зав’язки. 
Що не платять йому зовсім за таке зарплату. 
Згодом дідо «докумекав», що й тут все «по блату».
Як не має часу сам, хай дозволить іншим. 
Сума зовсім не маленька для діда, між іншим. 
Дідо кажуть: я попрошу вашого стажера, 
Щоби гроші не ковтнув «робот-ненажера». 
– В нашім банку не поможуть вам із терміналом. 
– За три роки клієнт кожен став професіоналом. 
Нащо було стільки часу клієнтів навчати, 
Щоби знов і знов комусь ще допомагати? 
Власник вирішив, що ми вже усіх навчили,
Оператора посаду взяли й скоротили. 
Тож чиновник «співчутливо» діда в область «пхає».
Професійно так і звично суму називає: 
«Це вас винесе 100 гривень тільки на дорогу, 
А вже там собі шукайте якусь допомогу.
Або йдіть в соцбез по няньку – хай вам допоможе» 
(Так поводитись з клієнтом, певно, що не гоже). 
Разів п’ять це повторив – часу не бракує. 
Шкода лиш, що власник банку оте все не чує. 
Про «вимоги» можна довго оці говорити, 
Та не буде вже старенький до банку ходити.

Леонід КОЛУБАЄВ, 
м. Чортків

Минулої суботи аграрії та трудівники підприємств 
переробної галузі Чортківщини долучилися 
до ярмарку, влаштованого в обласному центрі 

напередодні їх професійного свята – Дня працівників 
сільського господарства.

За інформацією начальника управління агропромислово-
го розвитку райдержадміністрації І.Заболотного, виторг від 
реалізованої тернополянам та гостям міста продукції сягнув 
370 тис. грн. Наш район традиційно представив продукцію 
в асортименті: борошно, крупи, м`ясо та м`ясні вироби, а 
також вироби молочні – масло, сир, ну і, звісно, картоплю 
та овочі. А реалізовувались продукти з чортківською мар-
кою, котра зазвичай ніколи не буває низькою, на вулиці 
С.Бандери у Тернополі, поблизу центрального стадіону.

Ярмарок на підтримку української армії
У суботу, 22 листопада, на площі героїв Євромай-

дану в Чорткові, з 9-ї год. проходитиме благодійний 
ярмарок надлишкової сільськогосподарської продук-
ції, пожертвуваної громадянами сіл району для по-
треб української армії.

За виручені кошти буде придбано теплий одяг, 
медикаменти, взуття, шкарпетки тощо та передано 
адресно жителям району, які служать народу Украї-
ни, захищаючи мир і спокій на українській землі.

Картопля  – 1,50 грн. за 1 кг.
Буряк, морква – 2,00 грн. за 1 кг.
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Проблема Картинка з життя

Ярмарок

Дари землі, трудом 
благословенні

Начальник управління агропромис-
лового розвитку РДА Іван Заболотний 
порушив цю проблему на останньому 
засіданні колегії, озвучуючи питан-
ня про стан розвитку тваринницької 
галузі району та підготовки кормової 
бази для зимово-стійлового періоду 
на 2014-2015 роки:

– Ведення тваринництва на сьогод-
ні в нас в районі, як і в країні, зали-
шається проблемним, не дивлячись 
на те, що виплачували дотації за збе-
реження й утримання молодняку й 
ін. Так, у нашому районі на ці заходи 
було витрачено 3900 тис. грн. Дота-
цію отримали 7960 осіб. Чи дало це 
якийсь ефект? Фактично, зупинити 
спад поголів`я ВРХ не вдалося.

Щодо тваринництва, то наш район 
за 9 місяців цього року займає п’яту 
позицію в області. Проте поголів`я 
худоби зменшилося, порівняно із ми-
нулим роком, на 24 відсотки, оскіль-

ки ПАП «Добробут», який закупив в 
липні 2013-го 163 голови ВРХ, з яких 
116 корів, не пройшло й півроку, як 
оте поголів`я було здано. Бо не так-то 
просто утримувати худобу сьогодні.

На тепер, як показує аналіз спожи-
вацьких потреб м`яса і молока, цими 
продуктами ми забезпечені на 73 та 
61 відсоток відповідно.

За статистикою в індивідуальному 
секторі з 15770 дворів 26 відсотків (а 
це 4108 обійсть) взагалі не утримують 
ні птиці, ні свиней, ні ВРХ, 73 відсо-
тки не мають корів. Спостерігається 
така тенденція: якщо людина продала 
корову, то у дев`яноста відсотків вона 
вже не відновить даного утримання у 
своєму господарстві. Одна перспек-
тива – за великотоварними підпри-
ємствами, молочними комплексами. 
З даного питання наш район активно 
займається, але це зовсім не просто, 
бо, щоб модернізувати ферму чи по-
будувати комплекс, треба небагато-
немало до 10 тис. доларів на одну ко-
рову, щоб усе було витримано згідно 
з європейськими стандартами. То чи 
в змозі за таких обставин тваринни-
цтво себе окупити?

Молочним скотарством з науко-
вим підходом займається у нас ПАП 
«Дзвін». Підприємство веде поетап-
ний ремонт, реконструкцію примі-
щень. За 2 роки на це витрачено 5-6 
млн. грн. «Дзвін», як уже наголошу-
вав, займається лише молочним ско-
тарством. Науковий підхід до справи, 
створені умови виправдовують себе 
– планується, що до кінця року буде 
надоєно більш ніж 6 тис. л молока 
від корови. А це означає, що підпри-
ємство виходить на світовий рівень 
щодо надоїв молока.

Розвиток тваринництва в м`ясо-
молочному напрямку здійснює ПАП 
«Обрій»: нарощує поголів`я за раху-
нок власного відтворення й закупівлі 
від населення молодняка.

Отже, в районі тільки два аграр-
них підприємства вкладають гроші в 
розвиток тваринництва – вирощують 
ВРХ. І немалу роль в цьому відіграє 
саме економічно необґрунтована ці-
нова політика закупівельників щодо 
м`яса, молока.

Голова ради районного об’єднання 
сільськогосподарських підприємств 
Василь Градовий заявив, що це є по-
етапне знищення корів у селі. «Зре-
штою, якщо дивитись на Європу, то 
чітко розуміємо, що ми йдемо пра-
вильно: там (за кордоном) ніхто вдо-
ма господарки не тримає, – розмір-
ковував пан Градовий. – Але якщо 
врахувати наш менталітет, що нема 
людям де нормально заробити на 

підприємствах, то для нас отой сег-
мент села буде ще десь так років 10-
15 присутній. Тому якісь елементарні 
важелі впливу на переробників у дер-
жави мали б бути: треба економічно 
порахувати, виходячи з реалізації 
кінцевого продукту, ціну на молоко. 
А Кабінет Міністрів повинен би вста-
новлювати фіксовану мінімальну ціну 
на молоко щоквартально, виходячи з 
цін реалізації».

Заступник голови РДА Валерій За-
пухляк висловив припущення, що по-
збутися залежності від диктаторських 
умов у ціновій політиці переробників 
селяни зможуть тоді, коли зважаться 
на запуск на міжгосподарських коо-
перативних засадах лінії переробки.

Присутня на тому ж засіданні ко-
легії представник молокопереробно-
го заводу, що у числі чотирьох інших 
провадить свою діяльність у нашому 
районі, заявила, що з першого жов-
тня закупівельна ціна молока зросла 
і зараз становить 2 грн. 20 коп. Зали-
шається гадати, наскільки ця цифра 
є економічно обґрунтованою? Від-
повідь напрошується сама: жодно-
го підґрунтя цьому нема, бо ніхто й 
не намагається, як кажуть, «влізти в 
шкуру» сільського господаря, часто-
густо старшого віку, для якого корів-
ки – чи не єдина підмога у фінансо-
вому плані. 

Богдан Гевко, який люб’язно до-
зволив нам оглянути його господар-
ку, що недалеко біля станції Біла-
Чортківська, повідав про нелегкі будні, 
що проходять у праці від ранечку до 
вечора: четверо корів, а тепер ось 
двоє теляток – то клопіт неабиякий. 
Усі корми (майже всі, бо ґрис, ви-
сівки купує) заготовляє чоловік сам. 

«Усеньке літо кошу трави, заготовляю 
сіно, на присадибній ділянці вирощую 
кукурудзу, кормові буряки, нароблю-
ся, але то все для корівок моїх, щоб 
молочко добре давали». 

Пан Гевко каже, що після того, як 
вийшов на пенсію, а то було 8 років 
тому, почав тримати більше худоби, а 
так то тільки для своїх потреб утриму-
вали, бо в родині всі молоко люблять. 
Тоді тварини зовсім не окуповували 
себе, та й тепер не дуже, але на ґрис 
самі собі заробляють. 

Тримає господар українську мо-
лочну чорнорябу. Лиска, та, що позує 
для знімку, недавно народила бичка, 
то дає 16 л молока. А так, в середньо-
му, то на день літрів сорок від трьох 
корів надоює. «Добре, – тішиться, – 
що років два тому придбав доїльний 
апарат, бо самому важко вже справ-
лятися з такою кількістю худоби». 
Смачним поживним продуктом від 
утриманок Богдана Володимировича 
ласують сусіди, знайомі. І хвалять, 
повсякчас замовляючи молоко лише 
йому, бо довіряють якості. І спожива-
чам добре, й господарю, бо ринкові 
ціни значно вищі від тих, що пропонує 
переробник. Богданові Гевку пощас-
тило, що господарство його недалеч-
ко від райцентру розташоване, тому й 
є вибір: чи здавати заготівельникам, 
чи людям на ринку. 

Завдяки відмінній якості конкурен-
тоспроможним є молоко від корів, що 
їх вирощує ПАП «Дзвін». Зі слів його 
директора Василя Градового, за їхнім 
товаром їдуть аж з Житомира, там-
тешнього маслозаводу, й ціни про-
понують прийнятні – зараз 4 грн. 80 
коп. за 1 л. Як уже говорилося, тут – і 
науковий підхід, й європейські умови 
утримання корів, і механізована сис-
тема доїння, й спеціальні умови збе-
рігання молока... Розповідає зоотех-
нік підприємства Світлана Смагула: 
«Ми вирощуємо українську молочну 
чорнорябу, голштинізовану. Це висо-
копродуктивна худоба, а тому надто 
чутлива, потребує ретельного догля-
ду. За минулий рік надої сягнули 5400 
л, цього року очікуємо вищої цифри, 
хоча вже й зараз деякі корови дають 
7-8 тис. л.

Чітко слідкуємо за раціоном, щоб 
тварина отримувала вітаміни, міне-
рали, які потребує, щоб корми були 
якісні, адже це впливає не лише на 
якість молока, а й на здоров`я ВРХ. 
На одну корову, яка дає 30 кг молока, 
денний раціон складає: сінаж – 10 кг, 
сіно з люцерни – 1 кг, солома – 2 кг, 
силос кукурудзяний – 15 кг, зерновід-
ходи або концентровані корми – 7 кг, 
шрот соняшниковий – 1,5 кг, макуха 
соєва – 0,6 кг, меляса – 2 кг, білково-
вітамінні й мінеральні добавки – 0,3 
кг.

Зараз у нашому господарстві 225 
корів, а всього 450 ВРХ, та працює-
мо на перспективу, щоб збільшити 
поголів`я».

Так, усе правильно, бо й високі 
чини, люди, котрі займаються про-
гнозами в аграрній сфері, кажуть, 
що майбутнє – за великотоварними 
аграрними підприємствами, як це на-
лагоджено у всьому світі. Але зараз 
багатьох з нас ой як рятує своєю під-
тримкою ота корівка-годувальниця, 
яку з давніх-давен наш народ ша-
нував, до членів сім`ї прирівнюючи, 
та й тепер, у час науково-технічного 
прогресу, для більшості селян худо-
ба – один із засобів для існування. 
Підтримки ще б, а то рук робочих за-
мало.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Втрачена мода на корову
Написати на цю тему публікацію спонукали різні чинники. Насамперед – різниця у закупівельній ціні 

на молоко від селян, яку встановлює переробник, та ціні на те саме молоко, але в тарі, на прилавках 
магазинів. Селяни жаліються, що віддають працю мозолистих рук практично за копійки. Як зрозуміти 

таку цінову політику: за півлітрову пляшку боржомі треба заплатити, як за вісім літрів молока! Тому і не 
дивно, що згідно із статистичними даними, поголів`я ВРХ в індивідуальних селянських господарствах 
з року в рік знижується. Великі аграрні підприємства не надто поспішають займатися тваринництвом, 
адже воно, порівняно з іншими галузями, має найдовший термін окупності, дотацій від держави нема, 

а кредити – знаємо під які відсотки. То чи повернеться в район втрачена мода на корову?
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Патріотика4
Діймо разом

Вдячним рядком
І знову в дорогу, в дорогу, і звичай-

но, на схід.
Стало важче з транспортом, тому 

їдемо одним бусом. Сім осіб на шес-
ти місцях. Звичайно, бронежилети 
вдягнемо при під`їзді до передової, 
бо ж долати три з половиною тисячі 
кілометрів (!) у них важкувато. Одначе 
розуміємо, що тим хлопцям, котрі на 
передовім рубежі, набагато важче. І 
тому ми в дорозі.

Зустрічі зі земляками, скупі сльози 
на очах, адже всі усвідомлюємо – це 
війна.

Нам потрібно проїхати близько 500 
км як по передовій, так і небезпечни-
ми місцями. Ну, треба – значить треба, 
зрештою, робимо це не тільки ми.

Перша зупинка у Константинівці 
на Донеччині, наступні – Артемівськ, 
Зайцево. Переїжджаємо на Луган-
щину. Ніч накрила нас на передовій 
недалеко від Троїцького Попаснян-
ського району. Зустрічі, фронтові 
«сто грамів», тост «За життя!», а далі 
– розмови, розмови, розмови...

Ночуємо в бліндажах, сном це 
важко назвати, бо не дає заснути 
канонада. На світанку – маршрут до 
другого підрозділу, супроводжує наш 
земляк Володимир Шматько і прова-

дить «екскурсію» у війну.
Поспішаємо – дні короткі, завидка треба втра-

пити до села Червоний Жовтень. Шлях лежить че-
рез містечко Щастя, котре ніяк не відповідає своїй 
назві. 

Знову зустрічі, розмови і, звичайно ж, прощан-
ня. Так, ми повертаємось, а вони стоятимуть на 
своїх позиціях.

Залишайтесь живими, адже герої не вмирають.
Слава Україні!
РО «Громадський майдан» висловлює свою 

вдячність колективу Чортківського державного 
медичного коледжу, вчителям, агропідприєм-
ствам, а також нашим землякам з Америки і всім 
небайдужим людям, котрі допомагають наблизити 
перемогу.

Героям слава!

Володимир ШЕРСТІЙ, 
волонтер, член НСЖУ

Фото автора

Минулої суботи відбулося невелике зібрання учасників во-
лонтерського руху з допомоги воїнам АТО – «Майдан – За-
хід», «Волонтерська Ліга – Чортків», «Самооборона. Молодь», 
ГО ВО «Автомайдан. Чортків», «Форт. Чортків», «Українська 
молодь – Христові». Вони закликають до об`єднання заради 
творення доброї справи усіх волонтерів, котрі діють на те-
ренах краю. А тому анонсують збори у широкому колі – усі 
добротворці, представники влади, духовенство, небайдужі 
до долі наших вояків та країни загалом люди. Зустріч від-
будеться у приміщенні міської ради, в сесійній залі, 25 лис-
топада, у вівторок, о 15-й год. Попередньо заплановано 
такий порядок денний: звіт про виконану роботу названими 
вище організаціями, власне питання об`єднання для спіль-
ної координації дій, спільне планування майбутніх заходів, 
спрямованих на допомогу нашим захисникам. Бо бажання 
жителів міста й району докластися до збору грошима, одя-
гом, товарами першої необхідності, продуктами харчуван-
ня й ін. – є, люди щиро діляться, бо знають, що усе – для 
героїв, які на сході. Так, минулої суботи у центрі Чорткова 
пройшла акція «Холодно? А як солдатам на передовій?», за 
дві години проведення якої було зібрано 4836 грн. – сума, 
за яку можна придбати 4 комплекти теплої форми для бій-
ців. Але все-таки інформації про поїздки, звітів про виконану 
роботу бракує, волонтери намагаються діяти максимально 
відкрито, тому й організовують вищезазначене зібрання. 

Штаб національного спротиву Чортківського району ви-
носить подяку громадам сіл, колективам організацій і меш-
канцям Чортківщини, які в період з 12 по 18 листопада ц. р. 
долучились до збору коштів для придбання військового спо-
рядження нашим землякам, котрі перебувають в зоні АТО: 
громаді с. Шманьківці – 6050 грн. плюс продукти; громаді с. 
Милівці – 5530 грн. плюс продукти; церковній громаді церк-
ви Івана Богослова с. Бичківці – 2000 грн.; громаді с. Пас-
туше – 2880 грн. плюс продукти; працівникам Чортківської 
комунальної районної лікарні – 6000 грн. 

З 12 по 18 листопада ц. р. всього коштів на потреби армії 
до Штабу національного спротиву надійшло 24460 грн. Ви-
трачено за цей період: на лікування поранених воїнів АТО – 
6000 грн.; на потреби Чортківського райвійськкомату – 3000 
грн.; на паливо для поїздки в Заліщицький район з питання 
створення загонів самооборони – 150 грн.; на потреби Шта-
бу національного спротиву – 248 грн. Всього: 9398 грн.

Станом на 19 листопада залишок від загальної суми ста-
новить 42120 грн., 320 доларів США та 10 євро.

Дякуємо жителям сіл Палашівка, Полівці, Джурин, Біло-
божниця, Мазурівка, Семаківці, Калинівщина, Пробіжна, 
Угринь за зібрані й доставлені продукти харчування та те-
плий одяг, а також окремим жителям м. Чортків за принесені 
теплі речі для воїнів АТО.

Із суми залишкових коштів 12626 грн., 50 доларів США, 
зібраних для сімей загиблих Героїв, витрачено на допомогу 
сім`ї загиблого Героя Марусича Володимира, жителя с. Со-
лоне Заліщицького району, – 3000 грн., на вінок і паливо для 
поїздки на похорон – 370 грн.

Залишок від цих коштів становить – 9256 грн. та 50 до-
ларів США.

Збір коштів та продуктів і теплих речей для воїнів АТО три-
ває.

Слава Україні! Героям слава!
Штаб національного спротиву Чортківського району

Учні нашої школи разом з вчителями відвідали могилу 
генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув 29 
травня цього року в зоні бойових дій під час антитеро-
ристичної операції у м. Слов’янськ Донецької області. 
Гвинтокрил Мі-8, на якому перебували генерал-майор 
Сергій Кульчицький та ще 11 військових, був збитий те-
рористами неподалік гори Карачун.

Могила знаходиться на полі почесних поховань Лича-
ківського цвинтаря у Львові. На зустріч до могили Героя 
прийшла і його дружина, Надія Богданівна Кульчицька 

(з дому Дребіт). До речі, батьки її прожи-
вають в нашому селі, Великих Чорнокін-
цях. Щира розповідь жінки про чоловіка, 
що доостанку виконував свій професійний 
та патріотичний обов’язок, не залишила 
байдужим нікого.

Батьки Сергія Кульчицького народилися 
у с. Великі Чорнокінці. Батько Петро був 
першим радянським офіцером, мати Надія 
– з династії вчителів. 17 грудня 1963 року в 
місті Веймар, НДР, де служив батько, наро-
дився Сергій. 1981 року закінчив Уссурій-
ське суворовське військове училище, 1985 
р. – Далекосхідне вище військове учили-
ще. Розпочав службу командиром взводу 
морської піхоти Північного флоту СРСР. 
Після розпаду СРСР у 1992 році переїхав 
до України, де розпочав службу в Націо-

нальній гвардії України, з січня 2000 р. – у Внутрішніх 
військах Міністерства внутрішніх справ України.

На знак вшанування світлої пам’яті тих, хто віддав 
своє життя, увійшовши в безсмертя, схилімо голови і 
пом’янімо хвилиною мовчання…

      
Ганна КЛАПКІВ, 

директор Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ст.

На превеликий жаль, сьогодні на українській землі стрі-
ляють і вбивають, руйнуть оселі і плачуть перелякані діти. 
Нам з молодшою сестрою довелося залишити нашу домівку 
і виїхати з території проведення АТО після того, як на власні 
очі бачили, як рвуться міни й снаряди, оцінивши та зрозу-
мівши ціну життя.

Як було важко розлучатися зі своїми рідненькими батька-
ми! Адже вони залишилися там, бо не кинеш все нажите за 
довгі роки наполегливої праці.

Та були ми приємно вражені тим, як зустріли нас на 
Тернопільщині рідні й близькі нам люди, зігрівши своєю 
любов`ю і гостинністю, за що їм низький уклін і велике спа-
сибі. Мені надали змогу працювати і почувати себе потріб-
ною людиною, прийнявши в дружний колектив Чортківської 
райдержадміністрації. Це сталося завдяки старанням пер-
шого заступника голови РДА Валерія Богдановича Запух-
ляка, керівника апарату Людмили Зеновіївни Мельник, на-
чальника фінуправління Галини Орестівни Ізвєкової та інших 
працівників. Батьківську увагу, вміння зрозуміти й оцінити 
чуже горе проявив і директор Чортківського державного 
медичного коледжу Любомир Степанович Білик, надавши 
нам можливість проживати в теплій і затишній кімнаті.

Ми відчули співчуття, добро і взаєморозуміння, найщи-
ріше прагнення допомогти, щедрість душі стосовно подо-
лання наших проблем. Бажаємо всім вам миру і спокою на 
нашій українській землі. Щоб не було ворожнечі і ненависті 
між людьми, хай запанують стабільність і порозуміння, лю-
бов та злагода в наших серцях. Хай вас, батьків, діти раду-
ють тільки приємними, радісними й добрими звістками. Не-
хай у наших оселях буде завжди тепло і затишок, перемагає 
істина, ціниться добро і множиться багатство.

З повагою і вдячністю – Тетяна і Наталя ОСИФ

Волонтери Чортківщини 
закликають до об`єднання

Сув`язь гостинності й доброти

Штаб національного спротиву звітує
Один бронежилет – одне врятоване життя

Із зони АТО

Рядки, «присмачені» війною
Будь-кого з волонтерів, котрі нині прямують на схід, доставляючи українським воякам найнеобхідніше, 

можна без вагань назвати ще й волонтерами духу. А нашого добровільного власкора – мистця пензля, 
різця та фотооб`єктива Володимира Шерстія – й поготів. Уже не вперше він поміж членства 

РО «Громадський майдан» вирушає в такі небезпечні мандрівки, аби забезпечити, 
що називається, «з коліс» свіжий текстовий та фоторепортаж.

Твої герої, Україно

Вклонилися могилі земляка
Цей рік найтяжчий для України за роки незалежності. У боротьбі за краще європейське майбутнє наш 

народ зустрівся з агресією Російської Федерації (нашого слов’янського брата). Ми повинні знати наших 
героїв, цінувати незалежність держави, любити Україну і берегти мир.
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Круглий стіл

Петро свЯткОвсЬкИЙ, співголова 
Штабу національного спротиву Чортківсько-
го району:

– Напевно, Євромайдан, який переріс у 
Революцію Гідності, колись, згодом, поста-
не віхами нашої історії. А поки що все ще 
живе в пам`яті річної давності. Пригадую, як 
у малому залі адмінбудинку районної ради 
зібралися деякі депутати, в т. ч. тодішній 
голова В.Заліщук, заступник Л.Хруставка, 
представники 5-ти політичних партій – 
КУНу, Руху, «ВО «Свобода», «Батьківщина», 
УРП. І вирішили створити штаб, щоб орга-
нізувати людей. Ми відразу ж звернулися 
до міської ради за отриманням дозволу на 
проведення безстрокової акції громадян-
ської непокори. То була мирна форма спро-
тиву на захист наших прав і свобод. Однак 
до 16 січня, пам`ятного прийняттям дикта-
торських законів – тоді вся Україна підняла-
ся на боротьбу проти диктатури, з режимом 
Януковича.

Майдан – це не тільки вияв народного 
гніву, а насамперед прагнення демократії, 
свободи і покращення життя. Він виріс з 
того, що ми захотіли іти в цивілізовану Єв-
ропу, а не до Російської імперії.

Чому виник Майдан як суспільне явище? 
Бо ми мали владу, яка не давала простим 
людям змоги зреалізувати себе. У нас була 
лиш видимість демократії. Майдан виник 
з такою метою і зримо засвідчив: на будь-
яку силу, диктатуру в Україні віднині й дові-
ку неодмінно знайдеться інша сила, яка її 
змете. Народна сила. І це не прояв якихось 
люмпенських настроїв, як неодноразово 
траплялось в історії. Майдан – це не про-
сто подія, нехай навіть історична, не форма 
протесту – і все, навіть не явище. Це – фе-
номен новітнього українського суспільства. 
Свідчення того, що ми вже переросли, ви-
чавили з себе «совковість». Перестали роз-
мірковувати над своєю долею лише на кухні 
чи на дивані: більшість народу, набравшись 
мужності, відкрито висловила свою незго-
ду, свій спротив існуючому режимові.

Майдан дав змогу згуртувати націю – на-
віть російськомовних громадян, навіть різ-
них національностей. Це триває й нині, коли 
Україна на своїх східних теренах боронить 
свій суверенітет від російського агресора. 

Майдан чітко сформував уроки для влади 
наступних формацій, в т. ч. й нинішньої, яка 
мала б їх брати до уваги, аби не наступати 
на ті ж самі граблі. Бо прорахунків, помилок 
і нині багато. 

За нагоди хочу від Штабу національного 
спротиву скласти подяку всім громадам, 
сільським головам, громадським організа-
ціям і політичним партіям, всім небайдужим 
громадянам України за участь в Євромай-
дані та Революції Гідності, за сприяння 
грошима, транспортом, продуктами і т. д. 
І за новітню допомогу українським військо-
викам, що перебувають нині на передовій 
на сході. Ми повинні разом, всіма силами 
навести порядок у своїй державі, щоб за-
панували нарешті мир і спокій.

Богдан сОрОка, Свидівський сільський 
голова:

– Чому ми вийшли на Майдан одними з 
перших? Бо дуже прагнули кардинальних 
змін органів місцевого самоврядування як 
таких. Найперше, визначальне завдання – 
щоб той самоврядний орган мав призна-
чення функціонувати для людей і задля лю-
дей, як допомога і сприяння їх потребам, а 
не як каральний орган. Такі зміни потрібно 
проводити кардинально і швидко. 

Нас манить Європа буквально всіма фор-
матами і господарювання, й життя загалом. 
Мені, приміром, ще до мого головування 
випадало бувати в Європі і бачити ці ас-
пекти очевидячки. А тут, в Україні, допікає 
корупція, хабарі, платна медицина. Прива-
тизація землі, коли селянинові доводиться 
викладати за ту десятину кругленьку суму. 
Приватизація будинку, на котрий стягував-
ся як міг, гріш поза гріш, а тепер мусить 
платити державі, щоби визнала те за його 
власність. Одне слово, корупційні схеми за-
лишаються всюди. 

Скоро гряде адмінреформа. Десь там, у 
«верхах», вирішено, що в Чортківському ра-
йоні замість 43-х має залишитися три сільські 
ради. А чим це обернеться для людей, для 
інфраструктури на селі? Ми хочемо змін, хо-
чемо бути наділеними бюджетними повнова-
женнями, бо без цього – нікуди. І т. д., і т. п.

Майдан дав поштовх, Захід нам повірив, 
почалися зміни. Проте це тільки початок, 

бюрократично-олігархічна система поки що 
в дії. Наразі свідомість людей випереджає 
зміни. Постреволюційний шок в суспільстві 
може тривати півроку-рік, але ж не без-
кінечно! Мабуть, потрібний ще один Май-
дан...

Отець-доктор Мирослав ДуМИЧ, свяще-
ник катедрального собору Верховних Апос-
толів Петра і Павла Бучацької єпархії УГКЦ:

– Тим джерелом в Революції Гідності, яке 
підняло суспільство, була власне україн-
ська молодь. Пам`ятаємо ті дні, коли екс-
президент Янукович поїхав до Прибалтики 
й очікувалось, що в намірі підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС він зважить на більшість 
українців, котра підтримує євроінтеграцію 
України. Серед тієї більшості 99 відсотків – 
молодь, яка бачить себе, свою державу в 
Європі.

Чому акцентую, що власне молодь – 
рушійна сила, котра почала змінювати і 
врешті-решт змінить Україну? Пригадуємо 
перші розгони Майдану, ту ніч – перева-
жаючою там була молодь, студенство. Я, 
навчаючись в Римі, бачив, як чимало та-
лановитої української молоді виїжджає за 
кордон – спостерігав це і в Італії, і у Фран-
ції. Та дуже багато молодих хочуть повер-
нутися або й не їдуть нікуди, усвідомлюючи, 
що Київ – їх столиця, є рідна земля, рідні 
традиції, рідна віра і Церква. І тому власне 
молодь стала тією рушійною силою, яка по-
казала світові, що ми маємо шанс на краще 
майбутнє і хочемо змін у своїй країні. Нас 
очікують важкі роки в процесі державотво-
рення, але власне молодь відіграє провідну 
роль у розбудові Української держави. Крок 
за кроком наш політикум омолодиться, 
оновиться. Майдан в обличчях – це ті, хто 
народився і виріс вже в незалежній Україні, 
це виколисані під українським прапором і 
тризубом, виспівані українськими піснями, 
вимовлені українською говіркою. 

Згадаймо нашу історичну правду: бій під 
Крутами. Хто стояв за українську землю? 
Молодь. Українські січовики, студентство, 
«Сокіл», «Пласт», вишколені духовно й фі-
зично. І знову історія нас не підвела, коли 
підвівся Майдан. Крок за кроком ця молодь 
очолить наш державний провід. І вона змо-

же повести нас до цивілізованої Європи, 
якій ми ще й повернемо ті цінності, котрих 
вона потребує, – християнські чесноти, що 
зберігаємо в Україні.

володимир ШМатЬкО, командир 3-го 
взводу 3-ї роти окремого батальйону 28-ї 
гірсько-піхотної бригади, старший лейтенант:

– Майдан, по-перше, це суто українське 
явище. Він повторився і, маємо надію, що 
буде тривати. Це був Майдан протесту, 
який переріс в Революцію Гідності. Та має 
прийти Майдан, в результаті якого пере-
може розум, подолавши корупцію, олігар-
хічність українського суспільства. З нього, з 
Майдану, треба раз у раз черпати великий, 
добрий урок – буквально для кожного. І ні-
коли, нізащо не забувати про це. Не про-
сто обирати владу і так собі стороннім оком 
спостерігати за нею, а контролювати цю 
владу, працювати з владою, врешті – бути 
тією ж владою. Майдан вочевидячки засвід-
чив певний етап розвитку громадянського 
суспільства в Україні, виокремив за сегмент 
влади власне народ, а не обраних політи-
ків. Той народ, який охоче бере на себе від-
повідальність за стан справ у державі.

Майдан засвідчив як результат своєї по-
яви суспільство рівних можливостей, в яко-
му кожен зможе знайти себе. І громадяни 
такого суспільства не нарікатимуть, що про 
них, мовляв, забули, як доводиться нам, вій-
ськовикам АТО, сьогодні чути защораз від 
мешканців Донбасу. Наразі вони і справді 
не знають, як жити, як боротися. Для них 
нині важливо, щоб їх почули. Важливо, щоб 
в їх житті настав момент вчитися громадян-
ському обов`язку, політичному обов`язку. 
Тож наше завдання – не лише відстоюва-
ти неподільність і суверенітет України, а 
й спілкуватися з місцевими мешканцями і 
хоч трохи їх просвітити, що й намагаємося 
чинити. Разом з хлопцями військовиками, 
поміж яких і наші земляки з Чортківщини: 
Василь Мохонько зі с. Полівці (служить у 
моєму взводі), Богдан Ганусяк з Чорткова (у 
другому взводі), Володимир Капаць із Бич-
ківців. Третій місяць ми тут, на передовій. 

Переконані: війна винесе великий урок 
на майбутнє. Поки що це війна грошей, олі-
гархів, та насправді перемога буде за гро-
мадянським суспільством. Оті 16-17-річні 
хлопці та дівчата, з активною життєвою 
позицією, що вийшли на Майдан рік тому, 
усвідомили, що не хочуть бути рабами у 
своїй країні. І показали, що своє прагнення 
можна довести до логічного завершення, 
вигнавши банду, зваливши режим. А сьо-
годні – бути волонтерами ідей нового сус-
пільства, воюючи на сході України. Ідеали 
Небесної сотні ширяться й множаться. Пе-
ремога буде за нами...

Записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ, Анни ЖУКОВОЇ

Революція до правди нас усіх веде

Це – рядки пристрасної майданівської поезії. Нині, якраз цього дня, знову вчитуємося в них, знову заглиблюємось 
у витоки потужного сплеску незборимого духу українства. А ще зазираємо в самісіньку сутність Майдану, аби осягнути 

ще не усвідомлене, аби окреслити ще не здійснене. Замислитись, проаналізувати. Підсумувати. Власне в такому 
форматі й висловлються нині представники громади району, чия думка, так би мовити, типова, узагальнена, 

бо лучить почування багатьох.

                                                                                                                                    Барикади любов тримають.
                                                                                                                                    Цілий світ узяли в облогу.
                                                                                                                                    Українці ми! – горда нація.
                                                                                                                                    Відродилися. Слава Богу! 
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Акція

У заході взяли участь всі учні та педагоги, щоб донести 
до серця кожного своє ставлення до подій в Україні, ска-
зати «НІ!» війні на сході нашої держави і ще раз довести, 
що ми – нескоримі патріоти і гідне майбутнє української 
нації. Знаємо свою історію, культуру та мову. Мріємо 
жити і працювати у мирній та сильній європейській дер-
жаві. Свідомі того, що ми творимо історію.

У ході флешмобу прозвучали «Марш запорозьких ко-
заків», вірші «Україні», «Молитва за Україну», танцюваль-
ні композиції «Полька» та «Гопак». 222 учнів сформува-

ли малий герб України. Троє 
автоматників випустили черги 
пострілів. Увись злетіло 100 
жовтих та 100 синіх повітря-
них кульок на знак мирного 
неба над головою. Як данину 
пам`яті за загиблими героя-
ми, що віддали своє життя за 
мир в Україні, за її цілісність 
та свободу, за єдність думки, 
незламний дух і патріотизм, 
запалено свічки та прочита-
но молитву. Ходою із жовто-
блакитними і червоно-чорними 
прапорами під звучання Гімну 
України завершився учнівсько-
педагогічний флешмоб. Проте 
не завершились наші надії та 
сподівання на мирне завер-
шення війни, на те, що новий 

рік принесе мир і спокій в наші душі та домівки. А країна, 
яку ми любимо, процвітатиме й розвиватиметься на ра-
дість нам і на заздрість ворогам, котрі у сліпій жадобі до 
владарювання потопили нас у горі і скорботі. Тож нехай 
живуть мир і радість на нашій квітучій землі!

Слава Україні! Героям слава!
Світлана ВІЗНЮК, Михайло ДЯЧОК, Ірина МАРКІНА,

організатори заходу
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Мамо, не плач, я повернусь весною…» – линуло з вуст 
учня 7-го класу С.Сороківського, присутні не стримували 
сліз. Ведучими заходу були вчителі української мови і лі-
тератури  Л.Потикевич, Н.Возна, які ознайомили присут-
ніх з героїчними сторінками історії України: про славних 
запорозьких козаків, Січових Стрільців, героїв Крут, утво-
рення ЗУНР, героїв Небесної сотні…  У виконанні вчите-
лів школи С.Чайківської, Р.Бесяди, М.Левковської линула 
пісня «Не плач, народе дорогий, більш не підуть сини у 
бій…». Прозвучали пісні у виконанні учнів: В.Каськів (7 кл.) 
та В.Дуліба (8 кл.) – «Вставай, вставай, українська земля», 
А.Калинюк (5 кл.) – «Молитва за Україну», Х.Караван  – 
«Україна», М.Чайківський  – «Стрілецька пісня». Таночком 
«Березняночка» порадували присутніх учні 5-6 класів – 
А.Шульга, Д.Калинюк, А.Ваврушко, А. Калинюк.

Г.Мацейко організувала виставку творів образотвор-
чого мистецтва на тему: «Мир очима дітей». Слід відзна-
чити роботи учнів: Д.Калинюк – «Повертайтесь живими», 
«Мир Україні!», І.Тимчаль  – «Молюсь за тебе, Україно!», 
Н.Шмигельська – «Боже, захисти нам Україну!».

Вчителі та учні з батьками зібрали  кошти для наших од-
носельчан, які зараз є учасниками АТО, – це Олег Яровець 
та Віктор Величенко. Кожна гривня – то вклад частинки 
душі і серця наших школярів, які приклалися до загально-
національної справи – допомоги воїну. Кожного дня ми всі 
молимося за мир та спокій в нашій державі, адже щира 
дитяча молитва допоможе солдатам, які ціною власного 
життя і здоров’я захищають нашу Україну.

Нехай ангели-охоронці оберігають всіх захисників Укра-
їни у пекельній борні, щоб вони щасливо повернулися до 
рідних домівок у повному здоров’ї!

Моліться, люди України, за тих, хто на передовій!
Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими, пішли, щоб нашу волю берегти!
Вони так хочуть, щоб живими до матерів своїх прийти!

Молімося! За тих, хто ніч не спав, щоб ми заснули.
За тих, хто у руках тримає автомат.
За тих, хто сильний, мужній і відважний!
Молімося – за НЕНЬКУ УКРАЇНУ і за її СОЛДАТ!

Марія КАЧМАРСЬКА,
                                                  директор 

Товстеньківської ЗОШ І – ІІ ст.

«Ланцюг миру» в ритмі півтисячі сердець
У рамках благодійного марафону «Діти – янголи миру» та в межах Всеукраїнської освітянської акції 

«Ланцюг миру» до 500 учнів і 60 педагогів ДНЗ «Чортківське ВПУ» долучились до марафону під гаслом 
«Україна – єдина! Ні – війні. Миру – мир» та висловили свою позицію 

щодо миру в Україні у формі флешмобу.

…Щоб нове будувати майбутнє.
Не діліться по вірі і мові, брати!
І тоді буде вдача супутня.
Ми єдині в думках і ми вільні у них.
Не керуйтесь “совковим диктатом”!
Що збудуємо ми, не збудують вони,
Лиш єдину мету треба мати.
14 листопада о 14-й год. у всіх загальноосвітніх за-

кладах району відбувся фестиваль патріотичної пісні, 
прози та поезії, присвячений 100-річчю формування 
УСС, героям УПА, героям Євромайдану, воїнам АТО 
тощо. А також бажаючі могли побачити виставку творів 
образотворчого мистецтва, присвячену цим подіям. 

У Милівецькій ЗОШ І – ІІ ст. фестиваль відбувався 
особливо, тому що ми зуміли поєднати в одне ціле усі 
трагічні сторінки в історії України. Зуміли поєднати Кру-
ти з подіями на Майдані, де також беззбройна молодь 
вийшла на захист своєї держави. Свято наповнене па-
тріотизмом, невимовним жалем, глядачі не могли при-
ховати сліз. Ми всі немовби ще раз пройшли ті криваві 
періоди, і з найбільшою жалістю – сучасний період в 
історії нашої держави.

Художнє читання поезій, пісні у виконанні шкільного 
хору під керівництвом Василя Пасечка не лишали бай-
дужою жодну людину. А в учнях ми дійсно побачили 
нове майбутнє – щасливе, наповнене добром, а голо-
вне – мирне майбутнє, з любов`ю в очах. Усе свято су-
проводжувалося  відеопрезентацією, через що глядачі, 
так би мовити, ставали учасниками тих страшних сто-
рінок в історії нашої держави.

У Милівецькій загальноосвітній школі були присутні 
гості – це Світлана Петрів, в. о. завідувача районного 
методичного кабінету; отець Михайло; меценат, публі-
цист, постійний гість школи Іван Чепига; голова прав-
ління товариства «Меморіал», колишній начальник від-
ділу освіти Тернопільської облдержадміністрації Богдан 
Хаварівський, який не міг стримати сліз від побаченого 
і обіцяв ще не раз побувати у нас в гостях.

Гості були вдячні учням та дирекції Милівецької шко-
ли за запрошення на фестиваль, поділилися вражен-
нями від побаченого, а також нагородили почесними 
грамотами у представлених номінаціях організаторів 
фестивалю – Василя Пасечка, авторку цих рядків та 
Володимира Ткачика, а також директора школи Богдана 
Скриника. І закінчився фестиваль як ніколи актуальни-
ми словами: тож, друзі, борімося за відродження рідної 
мови, національної культури, проникаймо в таємниці іс-
торії. Любіть Україну! Шануйте її народ і себе!

Наталія ГУТ, 
педагог-організатор 

Милівецької ЗОШ І – ІІ ст.

спадкоємність

Лиш у єдності, 
знаємо, треба нам йти

Я, мамо, вернувся...

«Я, мамо, вернувся, а ти вже, мабуть, зачекалась,
Чого ж твої очі блакитні, мов небо, в сльозах? 
Рідненька, не плач...» – а вона, як дитя, розридалась,
Безсило схилившись на сильних синівських плечах.
Не плач, моя рідна, це ти мені сили давала, 
Як ворог багрянцем безжально бійців обливав. 
Молитва твоя нас усіх у бою рятувала, 
Бо разом із нами Господь за Вкраїну стояв. 
Ти, мамо, не бійся, синів в України багато, 
Нам іноді холодно, голодно часом, та все ж 
Я завтра поїду тебе і сестру захищати, 
І ворог московський таки у бою упаде! 
Прости, що так рано мороз посріблив твої скроні,
Що рідко до тебе, рідненька, зі Сходу дзвоню, 
Я скоро повернусь назавжди до тебе, додому, 
Лиш тільки Вкраїну свою у бою захищу.

Тетяна ЯБЛОНЬ, 
член НСЖУ, с. Звиняч

Написано серцем

Присвята

«Я живу на своїй, Богом даній землі!»
Саме під такою назвою 14 листопада цього року педагогом-організатором

 Товстеньківської ЗОШ І – ІІ ст. Г.Мацейко проведено виховний захід, на який запрошено батьків, 
вихователів та вихованців дошкільного закладу «Сонечко».
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Подіум

Вишиття на домотканому полот-
ні, глечики й червоні грона калини. 
Гасова лампа зі «шкелком», зжовклі 
зшитки рукописів та гусяче перо... У 
читальній залі центральної районної 
книгозбірні, що враз перетворилася 
на святошну світлицю, зібрались 
до гурту її друзі й шанувальники 
таланту і талану-долі, який, мов у 
краплині роси, віддзеркалив долю 
самої України. Зійшлися-з`їхались, 
щоб привітати цю жінку, котра влас-
тиво таке означення задекларувала 
як найвище, визначальне начало з 
начал, з виходом у світ її першої од-
нойменної збірки. «Трилисник краси, 
любові та добра» угледів у тих пое-
тичних строфах «хрещений батько» 
книжки – член НСПУ, заслужений 
діяч мистецтв України, журналіст і 
публіцист Богдан Мельничук.

«Любов і краса не мають часово-

го ліку», – то мовлене земляком п. 
Ольги, що родом зі с. Біла, головним 
редактором газети «Вільне життя 
плюс» Петром Федоришиним, ко-
трий загостив на зустріч із кошиком 
пахучих троянд, дарованих осінньою 
свіжістю білівської вулиці Худибини. 

З властивою лиш йому ретельністю 
та втіхою від прочитаного й пропу-
щеного через душу виливав почу-
вання, долучивши і власну поезію, 
ще один виходець із Білої – Андрій 
Базалінський. Направду втішався 
неповторному етнічному антуражу 
доокіл історик та поет Ярослав Дзі-
сяк. Поетка лемківського роду Га-
лина Грицьків нарекла долю Ольги 
Журби помережаною випробуван-
нями, краєзнавець Яромир Чорпіта 
– «щоб ми були варті й перемог, і 
поразок».

Членка НСПУ, поетка Раїса Об-
шарська щиро зичила винуватиці 
оказії, аби душа її всякчас була за-
пліднена добром. Подруги-членки 
по відроджуваному ще на зорі дер-
жавної незалежності України «Со-
юзу українок» – господиня бібліо-
теки Оксана Колівошко, котра тепло 

провадила зустріч, а ще авторка 
цих рядків, припрошували присутнє 
товариство скупатися в споминах 
щирої патріотики майже чвертьвіко-
вої давності. На екран проектувався 
назвичайно щирий та зворушливий 
слайдфільм, вміло й душевно змон-

тований нашими колегами, членами 
НСЖУ Іриною Брундою та Олегом 
Марчаком. Освідчувався в почу-
ваннях братньої гордості талантом 
сестри Ярослав Журба. Й головна 
просвітянка району Стефанія Ба-
сараба нарекла той вечір уроком 
людяності й зажадала від авторки у 
близькочассі ще й збірку прози – як 
підручник історії, щирий та чесний. 
А Наталія Горяча, ще одна членка 
«Просвіти», – щоб третью книжкою 
О.Журби стала збірка пісень. 

Пісень направду – як і віршів, що 
линули-читалися і гостями, й усім 
сімейством п. Олі – чоловіком Орес-
том, доньками Оксаною й Іриною та 
зятем Володимиром, онучками На-
стусею та Мартою, линуло чимало. 
Співалися вони щиро й задушевно 
– зовсім як у родинному колі, за сто-
лом, що лучить в єдиному почуванні 
філософії добра – найвизначальні-
шого, мабуть, в наш непростий для 
України час.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Мій будень віршів є такий непростий...»
А минулої неділі, наперекір ось такому реалістичному твердженню, той будень поетки Ольги Журби 

(замальовку про неї умістила одна зі шпальт минулого номера «Голосу народу») став направду святом.

У попередніх номерах 
районки ми вже неодно-
разово писали про пе-
ремоги юного Адріана 
у такому виді спорту, як 
пауерліфтинг. Почавши 
займатись ним порів-
няно недавно, хлопець, 
завдяки професійності 
тренера Віталія Сит-
ника та власній напо-
легливості, зумів до-
сягнути висот – у його 
арсеналі перемога на 
Кубкові світу за версією 
GPA-IPO і GPA-D. Зма-
гання проходили в Ки-
єві 7-9 листопада. Були 
досить напруженими, 
виснажливими. Окрім 
того, Адріан знову, як і 
на Кубкові України, зму-
шений був боротися без 
особистої підтримки 

тренера, бо Віталій Ситник і досі перебуває у зоні АТО. 
Та тренерські настанови телефоном, моральна підтримка 
мами й колишнього земляка, а нині киянина Олега Гуме-
нюка, матеріальна підтримка власника спорткомплексу 
«Формула краси» Петра Лютого, зрештою, власний до-
свід, здобутий в неодноразових змаганнях, спрацювали 
на результат – кубок світу в руках чортківчанина! У жимі 
лежачи юнак вагою 57,7 кг зумів підняти 80-кілограмову 
штангу. Суперники залишилися далеко позаду – відрив 
на 10 кг. Вітаємо Адріана з перемогою!

Зворушено переповідав хлопець про атмосферу, що 
панувала на змаганнях, масштабність й високу органі-
зованість проведення турніру, велику кількість учасників 
й власні хвилювання перед виступами. Повідав, що вже 
після першої перемоги його бачення мети, якої прагне 
досягти, змінилося – тепер працює на те, щоб все біль-
ше удосконалюватися, бо попереду багато вершин, які 
хочеться підкорити.

Оксана СВИСТУН

«Якщо учні самі від себе не можуть надати 
матеріальної допомоги, то моральну підтрим-
ку ми їм забезпечимо!», – так стверджує Люба 
Ізвєкова, учасниця групи волонтерів, що діє у 
ЗОШ № 5 І – ІІІ ст. Ці її слова – вияв думок усіх 
школярів, задіяних у волонтерській діяльності. 
Розпочалося все збором коштів на АТО у рам-

ках акції «Замість квітів вчителеві – допоможи 
воїнові АТО». Тоді вдалося зібрати 2430 грн. 
За ці гроші закупили теплі речі: шкарпетки, бі-
лизну, рукавиці робочі, й через «Волонтерську 
лігу» (Наталія Крулевська) відправили на схід. 

Та на цьому діти не зупинилися. Учнівський 
комітет на чергових зборах вирішив, що тре-

ба активніше долучатися до допомоги нашим 
стрільцям і тому з дозволу директора Марії 
Маньовської створили групу волонтерів, в яку 
ввійшли 38 учнів 9-11-х класів школи. Завуч 
загальноосвітнього навчального закладу Ма-
рія Ябчанка направляє дітей у їхніх прагнен-
нях допомогти. Юні волонтери склали карту 
усіх вулиць мікрорайону Кадуб, поділили між 
собою дільниці й у минулу неділю обійшли усі 
приватні будинки, збираючи теплі речі для на-
ших захисників. «Ми не збираємо грошей. Це 
наше табу, – розповідає Марія Михайлівна. 
– Теплі речі, закрутки – це (показує на гори 
светрів, курток, теплих шкарпеток, рукавиць) 
вдалося зібрати буквально за два тижні. 
Люди щедро відгукуються на такі акції. Ось 
навіть ящичок домашнього печива передали, 
щоб воїни поласували смачненьким.»

Володя Павлишен, президент школи, по-
ділився позитивними враженнями від прове-
деного учнями ЗОШ ярмарку. На ньому діти 
представили на продаж роботи, виготовлені 
своїми руками: картини, прикраси, печиво й 
ін. Вдалося зібрати 7350 грн. За них школярі 

самі закупили бінокль за 970 грн., 4 тактичні 
ліхтарики по 250 грн., а ще – 200 м чорної 
плівки, яку підприємець Андрій Бровко про-
дав юним волонтерам нижче закупівельної 
ціни, 40 лопат (шуфлі й заступи), батарейки. 
Усі ці речі й зібраний теплий одяг буде від-
правлено через «Волонтерську лігу» й Штаб 
національного спротиву на передову.

Ще  в цей день, 12 листопада, було прове-
дено фестиваль патріотичної пісні і прози, на 
який було запрошено воїнів АТО та учасників 
Євромайдану. Серед них – Михайло Вишнів-
ський, вчитель школи, котрий був активним 
учасником Революції Гідності. 

Готуються активно школярі й до відзначен-
ня Дня святого Миколая, своїми руками фор-
мують невеличкі даруночки для захисників, в 
які вкладають своє тепло, любов, повагу до 
тих, хто на передовій. Жовто-блакитні анге-
лики із написами: «Бажаю, щоб ти повернувся 
живим і здоровим, і щоб ви виграли війну», 
образочок і шоколадка є добрим спомином 
для солдата про рідний дім, де його чекають.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

акровірш
у нашій країні усе пречудове:
карпати зелені, родючеє поле,
розкішні сади і квітучі долини,
а в наших серцях – любов, мов до дитини.
Її чудо-Київ з церков з куполами
Наповнює душі усі молитвами,
І Бог всемогутній, Він завжди є з нами.

Молитва
Боже великий, єдиний, нам Україну храни.
З Божою ласкою також будем її берегти,
Бо Україна в тривозі, ворог війну розв`язав,
Той, хто колись звався братом, справжнє лице показав.
Боже великий, єдиний, молимось щиро Тобі,
Волю даруй Україні, дана вона в боротьбі,
Кров`ю полита святою доньок її та синів,
Світ не забуде ніколи слави звитяжних тих днів.
Молимось, Боже єдиний, силу зішли тим бійцям,
Що добровільно згодились волю відстояти нам,
Щоби без ран і живими всі повернулись в свій дім,
Вдячні, що нас захистили, низько поклонимось їм.

Галина ГРИЦЬКІВ, 
м. Чортків

Написано серцем

Пауерліфтинг

Адріан Кальмук – 
володар кубка світу!

Насліддя
«Моральну допомогу ми стрільцям забезпечимо!»
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27 листопада. Тривалість дня – 8.29. Схід – 07.31. Захід – 16.00. Іменини святкує Пилип

25 листопада, вівторок 26 листопада, середа 27 листопада, 24 листопада, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.50, 19.00 Про головне 
10.35 Перша шпальта 
11.00 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
12.00 Д/ф “Майбутнi зiрки” 
3с. “Розвиток” 
13.20 Перша студiя 
13.45, 18.05 Час-Ч 
13.55 Казки Лiрника Сашка 
14.05 Моя країна 
14.30 Хочу бути 
15.15 Як ваше здоров’я? 
16.05 Euronews 
16.30 Чоловiчий клуб 
16.55 Д/ф “Майбутнi зiрки” 
5с. “На сценi” 
17.30 Д/ф “Палетт. Пiкассо” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
15.45 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Iнспектор Фреймут” 
00.30 Т/с “Болота 2” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Чужий 
серед своїх” 
11.45, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.40 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Турецький 
транзит” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.30 “На часi” 
15.00 “Зона ризику” 
16.00, 20.30 “Пiснi нашого краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Край, в якому я 
живу” 
16.45, 19.30 “Тема дня” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Унiкальна Україна 
08.00 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 

12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.10 Влад Дарвiн “Сенс 
життя” 
14.00 Х/ф “Репортаж” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “До 17” (2) 

ICTV
06.30, 08.00, 14.15, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.35, 16.45 Т/с “Брат за 
брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Братерство 
Червоного Хреста 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.20 Х/ф “Голодний 
кролик атакує” (2) 

СТБ
06.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.10, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.05 “Все буде смачно!” 
10.00 “Зiркове життя. Я 
люблю тебя до слез....” 
10.55 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3” 
14.05 “Битва екстрасенсiв” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.55, 22.45 “МайстерШеф - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00, 01.00 
Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.00, 17.00, 20.05, 23.05 
Т/с “Воронiни” 
16.00, 22.05 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi 
01.05 Служба розшуку 
дiтей 
01.10 Х/ф “Друг нареченої” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с “П’ятницький. 
Роздiл четвертий” 
12.00, 19.45 “Говорить 
Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Лягавий” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
06.40 “Убойне вiдео” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.25 “Люстратор 7.62” 
09.35 Х/ф “Без права на 
помилку” (1) 
11.30 Х/ф “Товариш 
Генерал” (1) 
13.25 Д/п “Таємниця 
загибелi дирижабля 
Гiнденбург” 
14.35 Д/п “Гвинтiвка Мосiна” 
14.50 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.50 Д/п “Служби 
спецiального призначення” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Професiонал” (1) 
22.00 Х/ф “Спритнi руки” (2) 
00.00 Х/ф “Жахливе 
виверження” (2) 
01.55 Х/ф “Страченi 
свiтанки” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
08.40 Паспортний сервiс 
08.45 Телемагазин 
09.50, 19.00 Про головне 
10.35 Слiдство. Iнфо 
11.30 Д/ф “Свiтова марка 
патонiвцiв” 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Моя країна 
14.15 Хто в домi хазяїн? 
14.40 Свiтло 
15.15 Надвечiр”я 
16.05 Euronews 
16.30 Д/ф “Iзабелла Роселлiнi” 
17.30 Д/ф “Палетт. Караваджо” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Д/ф “Архiтектура. 
Шато де Мезон” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
15.45 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Право на владу” 
00.45 Х/ф “Сiрi” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Чужий 
серед своїх” 
11.45, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.40 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Турецький транзит” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима 
українця” 
15.00 “Невигаданi iсторiї” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.00, 17.15 “Пiснi нашого краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Iнновацiї” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 

УТ-1
06.00 Вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
07.40, 08.25 Гiсть студiї 
08.45 Телемагазин 
09.45, 19.00 Про головне 
10.35 Д/ф Сергiя Лозницi 
“Майдан” 
13.20 Перша студiя 
13.45 Вiкно в Америку 
14.10 Казки Лiрника Сашка 
14.35 Чоловiчий клуб. Бокс 
15.35 Книга ua 
16.05 Euronews 
16.20 Т/с “Сержант Рокка” 
16 c 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Д/ф “Фелiкс 
Валлотон, життя на 
вiдстанi” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Шiсть кадрiв” 
10.35 “Мiняю жiнку - 8” 
12.10 “Хоробрi серця” 
14.05 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 4” (1) закл. 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
20.30 “Секретні матеріали 
- 2014” 
21.20 Т/с “Свати” (1) 
22.30 “Грошi” 
23.30 “Казкова Русь” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Боцман 
Чайка” 
13.55, 14.20 “Судовi справи” 
15.15 “Чекай на мене” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Чужий серед 
своїх” 
23.05 Т/с “Турецький транзит” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Загубленi у часi” 
14.30 “Мамина 
школа” 
15.00 “Вiдвертi дiалоги” 
16.00, 20.00 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Юнi експерти” 
16.45 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.15 “Так було” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.30 “Новини 
України” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час змiн” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
07.50 Програма “Слiд” 
08.10 Вiкно 
в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф “Дорога 
на сiч” 
17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Непереможний 
боєць з жердиною” 

ICTV
05.45, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.50 Х/ф “Старськи i Хатч” 
11.45, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф “Глобальне 
вторгнення. Битва за Лос-
Анджелес” 
16.10 Х/ф “Джон Картер” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.35 Х/ф “Апокалiпсис” (2) 

СТБ
06.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж” 
07.10, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.05 “Все буде смачно!” 
10.00 Х/ф “Блеф” (1) 
11.55 Х/ф “Це мiй собака” 
(1) 
13.50 “Битва екстрасенсiв 
14” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.05 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
20.00 “Куб - 5” 
22.35 “Детектор брехнi - 6” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 Т/с “Молодята” 
14.05 Х/ф “Маска Зорро” 
15.55 Х/ф “Легенда Зорро” 
18.00, 01.15 Репортер 
18.20, 00.30 Абзац! 
19.00 Стажисти 
20.15 Супермодель по-
українськи 
22.15 Х/ф “Друг нареченої” 
01.20 Х/ф “Випускний” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.10 Подiї тижня 
з О. Панютою 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.35 Подiї 
09.15, 14.00, 15.25 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Смуга 
вiдчуження” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” 
19.45 “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “П’ятницький. 
Роздiл четвертий” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Клин клином”. (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 Т/с “ Мерлiн-2” (1) 
08.00 Х/ф “Зорянi 
вiйни. Епiзод 5 - Iмперiя 
завдає удару у вiдповiдь” 
(1) 
10.45 Т/с “Дев’ять життiв 
Нестора Махно” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Професiонал” (1) 
21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00 Х/ф “Полювання 
Ханта” (2) 
00.05 Х/ф 
“Суперколлайдер” (2) 
02.00 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.50, 19.00 Про головне 
10.35 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Моя країна 
14.15 Нотатки на глобусi 
14.35 Як це? 
15.05 Фольк-music 
16.10 Euronews 
16.40 Х/ф “Метелик” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Перша студiя 
22.15 Д/ф “Архiтектура. 
Будинки Субiза й Рогана” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
15.45 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.35 “Мультибарбара” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Чужий 
серед своїх” 
11.45, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.40 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Турецький 
транзит” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Будьте здоровi” 
15.00 “Легенди 
Запорiжжя” 
15.30, 19.30 “Тема дня” 
15.45, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Хатинка 
Василинки” 
16.40 “До речi, про речi” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

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

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Страйкер” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Унiкальна Україна 
20.30 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Братерство 
друїдiв” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.35, 16.50 Т/с “Брат за 
брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.15, 16.20 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.25 Х/ф “Повiтряна 
тюрма” (2) 

СТБ
06.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.50, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.45 “Все буде смачно!” 
09.45 “Зiркове життя. 
Зiрковi байстрюки” 
10.45, 00.00 Х/ф “Кров не 
вода” (1) 
14.05 “Битва 
екстрасенсiв” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.55, 22.45 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Хто Зверху?-3 
21.00, 23.00 
Т/с “Воронiни” 
22.00 Т/с “Молодiжка-2” 
01.00 М/ф “Щоденник 
кар’єристки” 
02.20 Т/с “До смертi гарна” 
(2) 
04.35 Зона ночi 
05.35 25-й кадр 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 14.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с 
“П’ятницький. Роздiл 
четвертий” 
12.00, 19.45 “Говорить 
Україна” 
13.15 Т/с “ОСА” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Лягавий” (2) 
02.15 Т/с “Дорога на острiв 
Пасхи” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
06.40 “Убойне вiдео” 
08.40 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Дев’ять життiв 
Нестора Махно” (1) 
16.30, 19.00 Т/с 
“Професiонал” (1) 
21.25 Лiга Чемпiонiв. 
“Шахтар” - “Атлетiк” (Iспанiя) 
23.40 Про Лігу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
01.20 Лiга Чемпiонiв. 
“Манчестер Сiтi” - “Баварiя” 
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.50, 19.00 Про головне 
10.35 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.30 Д/ф “Майбутнi зiрки” 
4 с. “Самозаглиблення” 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро” 
13.20 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Моя країна 
14.15 Школа Мерi Поппiнс 
14.40 Театральнi сезони 
15.15 Вiра. Надiя. Любов 
16.05 Euronews 
16.30 Музичне турне 
17.40 Д/ф “Палетт. Едуард 
Мане” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40, 21.40 Шустер LIVE 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
15.45 “Сiмейнi мелодрами - 4” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
20.20 “Мультибарбара” 
21.00 “Вечiрнiй Київ “ 
22.50 “Свiтське життя” 
23.55 Х/ф “Небезпечна 
iлюзiя” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Чужий серед своїх” 
11.45, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.40 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 “Щастя з пробiрки” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Ток-шоу “Чорне дзеркало” 
23.00 Х/ф “Любовi цiлюща 
сила” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.00, 20.15 “Пiснi нашого краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Юнi експерти” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Думки вголос” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 

08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Все перемагає 
любов” 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Програма “Як 
судились колись в Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Звичайний 
чоловiк” (2) 

ICTV
06.35, 08.00 Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
11.40, 13.20, 16.20 Т/с 
“Чорнi кiшки” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Крiт 
22.00 Х/ф “Мачо i ботан”. (2) 

СТБ
07.05 Х/ф “Подарунок 
долi” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.55, 22.45 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють всi!-7” 
00.20 “Куб - 5” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.00, 16.55, 21.00, 23.00 
Т/с “Воронiни” 
16.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20, 05.25 Абзац! 
19.00 Супермодель по-
українськи 
23.25 Герої та коханцi 
00.55 Х/ф “Смертельна 
битва” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15 Т/с “П’ятницький. 
Роздiл четвертий” 
12.10 “Говорить Україна” 
13.25 Т/с “ОСА” 
14.20, 15.25, 21.10 Т/с “Слiд” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” 
19.45 Д/ф “Код нацiї” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Iдеальне 
вбивство” 
02.15 Т/с “Дорога на острiв 
Пасхи” 

2+2
06.00 Т/с “Костоправ” (1) 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Х/ф “Неслужбове 
завдання” (1) 
21.30 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
22.00 Х/ф Кiнофайли. 
“Янголи неба” (2) 
00.05 Х/ф “Слуга государя” 
(2) 
02.15 Х/ф “Ярослав 
Мудрий” (1) 

УТ-1
06.05 Вiд першої особи 
06.30 На слуху 
06.45 Пiдсумки 
07.00 Шустер LIVE (повтор) 
11.50 Подорожуй першим 
12.15 Зроблено в Європi 
12.35 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” 
13.30 Свiтло 
14.15 Д/ф “Архiтектура. 
Навчальний центр Ролекс” 
14.50 Хочу бути 
15.10 Нотатки на глобусi. 
Делi 
15.35 В гостях у Д.Гордона 
16.45 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.55 Чоловiчий клуб 
18.30 Книга ua 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
17 c 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Джазове болото 
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.00, 02.20 Х/ф “Дiти 
Водолiя” 
14.20 “Вечiрнiй Київ “ 
16.20, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка “ 
20.15 “Рiк очима ТСН” 
23.30 “Що? де? коли?” 

ІНТЕР
07.20 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.35 “Клара Лучко. Три 
зустрiчi” 
09.30 “Новини” 
10.00 Т/с “Горобини грона 
червонi” 
14.00 Т/с “Сильнiше долi” 
18.00, 20.30 Т/с “Гордiїв 
вузол” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Х/ф “Я буду чекати 
тебе завжди” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.30 “Екотур” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Маленька перерва” 
17.00, 19.00 “Панорама подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.00 Програма “Bon appetit” 
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Витiвки у 
старовинному дусi” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
“Калейдоскоп” 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 

12.00 Європа у фокусi 
12.30, 00.00 Х/ф “Уроки 
водiння” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Х/ф “Хлопчиська є 
хлопчиська” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Назар Савко i 
Rockoko “Вечiр музики та 
поезiї” 
22.00 Х/ф “Секс i мiсiс Iкс” (2) 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
08.40 Братерство 
Червоного Хреста 
09.40 Дiстало! 
10.40 Громадянська 
оборона 
11.40 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Чорнi кiшки” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф “Коломбiана”. (2) 
22.15 Х/ф “Малавiта” 
00.25 Х/ф “Областi 
темряви” (2) 

СТБ
08.00 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
12.05 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” 
15.50 “Зваженi та щасливi 
- 4” 
19.00 “Х-Фактор - 5” 
22.05 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
23.05 “Х-Фактор - 5 
Пiдсумки голосування” 
00.15 “Детектор брехнi - 6” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Ревiзор 
10.00 Стажисти 
11.15 Х/ф “Мушкетер” 
13.20 Х/ф “Людина в 
залiзнiй масцi” 
16.10 Х/ф “Прекраснi 
створiння” 
18.40 Х/ф “Кiт Грiм i 
зачарований дім” 
20.40 Х/ф “Дивергент” (2) 
23.20 Х/ф “Нiчний дозор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00, 01.35 
Подiї 
07.10 Д/ф “Код нацiї” 
08.30, 15.20 Т/с “Дорога в 
порожнечу” 
17.00, 19.40 Т/с “Пiзнi квiти” 
21.35 Х/ф “Куди йде любов” 
23.35 Х/ф “Одиначки” 
02.15 Д/ф “Україна. У 
пошуках себе” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
07.20 Д/п “Вiйна за свiй 
рахунок” 
07.55 Х/ф “Неслужбове 
завдання” (1) 
10.00 Т/с “Розшук” (1) 
18.00 Х/ф “Мiцний горiшок” 
(1) 
21.00 Х/ф “Зорянi вiйни. 
Епiзод 6 - Повернення 
Джедая” (1) 
00.00 “Королi рингу”. Бiй 
за звання претендента 
у суперважкiй вазi за 
версiєю WBO: Тайсон 
Фьюрi - Дерек Чiсора 
02.00 Х/ф “Вбивство у 
зимовiй Ялтi” (1) 

УТ-1
06.40, 23.00 Х/ф “Вбити 
дракона” 
09.05 Як це? 
09.30 Хто в домi господар? 
09.50 Школа Мерi Поппiнс 
10.15 Х/ф “Партiя в шахи” 
12.25 Православний вiсник 
12.45 Фольк-music 
14.15 Д/ф “Архiтектура. 
Унiверситет Сеула” 
14.50 Театральнi сезони 
15.20 В гостях у Д.Гордона 
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Змiшана естафета 
18.30 Подорожуй першим 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 18 c 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Д/ф “Майдан. 
Народження” 

1+1
07.35 М/ф “Ну, постривай!” (1) 
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-
забава” 
10.15 ТСН 
11.00 “Рiк очима тсн” 
12.05 М/ф “Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
12.15 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
13.05 “Iнспектор Фреймут” 
14.50 Х/ф “Золоте теля” (1) 
18.30 “15 республiк” 
19.30 ТСН: “ТСН-Тиждень” 
21.15 “Хоробрi серця” 
23.05 Х/ф “Уцiлiлий” (2) 

ІНТЕР
06.05 “Подробицi” 
06.35 “Щастя з пробiрки” 
07.30 Х/ф “Любовi цiлюща 
сила” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 Т/с “Гордiїв вузол” 
14.00, 03.10, 04.35 Т/с 
“Сильнiше долi” 
17.55, 21.30 Т/с “Слiпий 
розрахунок” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.25 Т/с “Горобини грона 
червонi” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Мандри” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “Концерт” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
06.00 Х/ф “Витiвки у 
старовинному дусi” 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф “Хлопчиська є 
хлопчиська” 

13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Культура i мистецтво 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Служниця на 
замовлення” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.40 Зiрка YouTube 
08.55 Козирне життя на 
дачi 
09.20 Дивитись усiм! 
10.20 Крiт. Розважальне шоу 
12.35, 13.00 Т/с “Чужий 
район” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф “П’ятий елемент” 
23.05 Х/ф “Леон” 

СТБ
08.40, 10.55 “МайстерШеф - 4” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
14.25 “Х-Фактор - 5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 14” 
21.10 “Один за всiх” 
22.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.25 Х/ф “Домоправитель” 
(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/ф “Легенди нiчних 
стражiв” 
09.55 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
11.15 Х/ф “Кiт Грiм i 
зачарований будинок” 
13.10 1000 жiночих бажань 
14.10 Х/ф “Смертельна битва” 
16.00 Х/ф “ДОА: Живим 
або мертвим” 
18.00 Х/ф “Дивергент” (2) 
20.40 Х/ф “Знаряддя 
смертi: Мiсто костей” (2) 
23.45 Х/ф “Денний дозор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.10 Т/с “Дорога в 
порожнечу” 
13.00 Т/с “Пiзнi квiти” 
17.00 Х/ф “Куди йде любов” 
19.00, 06.00 Подiї тижня з 
О. Панютою 
20.00 Х/ф “Сюрприз для 
коханого” 
22.00 Т/с “Слiд” 
23.30 Великий футбол 

2+2
07.00 “Королi рингу”. Бої за 
чемпiонськi пояси за версiєю 
WBO та IBF: Теренс Кроуфорд 
- Раймундо Бельтран, Євгенiй 
Градович - Джейсон Велес, 
Тайсон Фьюрi - Дерек Чiсор” 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 “Бушидо” 
13.50 14 Футбол. Тур ЧУ. 
“Волинь” - “Iллiчiвець” 
16.00 Х/ф “Мiцний горiшок” (1) 
19.20 14 Футбол. Тур ЧУ. 
“Карпати” - “Говерла” 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Рись” (2) 
01.20 Х/ф Кiнофайли. 
“Янголи неба” (2) 
02.55 Х/ф Кінорiк. 
“Хiппiнiада, або Материк 
кохання” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вміння моментально орієн-

туватися в складній обстанов-
ці стане важливим фактором. 
У професійній і побутовій сфе-
рах від вас буде потрібно при-
йняття швидких рішень. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Варто прислухатися до 

порад оточуючих, вони мо-
жуть виявитися вам дуже 
корисними. А от у відноси-

нах з давніми приятелями 
може виникати деяка на-
пруженість. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Не намагайтеся встигнути 
доробити всю намічену роботу, 
це просто вам не під силу. На-
вколо вас буде суцільна суєта: як 
в офісі, так і вдома. Бажано роз-
раховувати час із запасом, щоб 
не дратувати себе і оточуючих 
нескінченними запізненнями. 

РАК (22.06-23.07)
Давні мрії нарешті по-

чнуть здійснюватися за-
вдяки вашому терпінню та 
старанності, помноженим 
на вашу працездатність. 
Вихідні принесуть спокій і 
внутрішнє умиротворення.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Настав час для довго-

строкового планування і 
поступового втілення про-

ектів у життя. Не обійдеться 
і без зміни деяких планів: 
реальність внесе свої ко-
рективи. Період емоційної 
нестабільності. І ви будете 
то плакати, то сміятися. 

ДІВА (24.08-23.09)
Варто прислухатися до 

свого внутрішнього голосу, 
під його керівництвом ви 
зможете діяти значно гнуч-
кіше і ефективніше. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Виниклі проблеми благопо-

лучно розв’яжуться, вам не вар-
то заздалегідь нервувати. Деяка 
неуважність може призвести до 
безпам’ятності і запізнень. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вам не потрібно квапитися 

з нововведеннями: вони, зви-
чайно, корисні, але поки не-
своєчасні. Вам доведеться бо-
ротися з апатією та лінощами.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На роботі можливі нові 

призначення і ваша участь 
у нових проектах. Щоб при-
дбати лідерські позиції, вам 
необхідно стати терплячою і 
впевненою у собі людиною. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Спілкування вам необхід-

не, хоча б із близькими людь-
ми, а от чужі будуть дратувати 
і викликати нерозуміння. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам може надійти цікава 

пропозиція, що відкриє перед 
вами нові можливості. Однак 
варто все обміркувати, а не 
погоджуватися відразу ж. 

РИБИ (20.02-20.03)
Будьте готові взяти на 

себе відповідальність за 
прийняття рішень і за своїх 
близьких. Багато справ бу-
дуть вдаватися за інерцією. 

“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Про кiно 
12.30 Культура i мистецтво 
13.10 В/ф “Бiтлз” 
14.00 Х/ф “Iдеальний чоловiк” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. Iнфо” 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.35 Х/ф “Космiчний дозор” (2) 

ICTV
06.35, 08.00, 14.15, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45, 12.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини 
10.35, 16.45 Т/с “Брат за брата” 
13.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.45 Факти. День 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.25 Х/ф “Арена” (2) 

СТБ
06.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.20, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.15 “Все буде смачно!” 
10.10, 00.00 Х/ф “Iнше 
обличчя” (1) 
12.05 Х/ф “Прилетить 
раптом чарiвник” (1) 
14.05 “Битва екстрасенсiв” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.00, 17.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
16.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20, 23.55 Абзац! 
19.00 Хто Зверху?-3 
21.00, 23.00 Т/с “Воронiни” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 21.00 Т/с “П’ятницький. 
Роздiл четвертий” 
12.10, 19.45 “Говорить 
Україна” 
13.25 Т/с “ОСА” 
14.20, 15.25 Т/с “Слiд” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Лягавий” (2) 
 

2+2
08.40, 19.05 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Контрудар” (1) 
11.30 Х/ф “Особиста зброя” (1) 
13.25 Д/п “Таємниця 
Третього Рейху” 
14.35 Д/п “Вантажний 
автомобiль ЗIС-5” 
14.50 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.50 Д/п “Служби 
спецiального призначення” 
16.30 Т/с “Професiонал” (1) 
19.55 Лiга Європи УЄФА. 
“Динамо” - “Рiо Аве” 
(Португалiя). Пряма трансляцiя 
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
“Iнтернацiонале” (Iталiя) - 
“Днiпро”. Пряма трансляцiя 
00.05 Про Лігу Європи + 
огляд iгрового дня 
01.20 Х/ф “Спритнi руки” (2) 



№ 49 (8491), 21 листопада 2014 року

Акценти10
соцзахист

І Надання учаснику атО
статусу учасника бойових дій

1. Статус учасника бойових дій над   ається:
– військовослужбовцям (резервістам, військо-

возобов’язаним) та працівникам Міноборо-
ни, Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, 
Служби зовнішньої розвідки, Держприкор-
донслужби, Держспецтрансслужби, особам 
рядового і начальницького складу, військо-
вослужбовцям, працівникам МВС, Управ-
ління державної охорони, Держспецзв’язку, 
ДСНС, ДПтС, військових формувань, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, пе-
ребуваючи безпосередньо в районах про-
ведення антитерористичної операції (далі 
– військовослужбовці);

– працівникам підприємств, установ та 
організацій, які залучалися і брали безпо-
середню участь в антитерористичній опе-
рації в районах її проведення (далі – пра-
цівники).

2. Для надання статусу учасника бойових 
дій потрібно:

– військовослужбовцям – командири (на-
чальники) військових частин (органів, під-
розділів) або інші керівники установ, за-
кладів у місячний строк після завершення 
особами виконання завдань антитерорис-
тичної операції в районах її проведення 
подають на розгляд відповідних відомчих 
комісій, утворених у вищезазначених мініс-
терствах, центральних органах виконавчої 
влади чи інших державних органах, у підпо-
рядкуванні яких перебували військові час-
тини (органи, підрозділи), установи та за-
клади, в складі яких проходили службу чи 
працювали особи, довідки за формою згід-
но з додатком 1 до Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення, затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 20 
серпня 2014 р. за № 413 (далі – Порядок), та 
інші документи, які є підставою для надання 
особам статусу учасника бойових дій;

– працівникам – керівники підприємств, 
установ, організацій у місячний строк піс-
ля завершення особами виконання завдань 
антитерористичної операції в районах її 
проведення подають на міжвідомчу комі-
сію, утворену Державною службою України 
у справах ветеранів війни та учасників ан-
титерористичної операції (далі – Служба), 
довідки за формою згідно з додатком 2 до 
Порядку та інші документи, які є підставою 
для надання особам статусу учасника бо-
йових дій.

3. Документи, які є підставою для надан-
ня статусу учасника бойових дій:

– для військовослужбовців – документи 
про безпосереднє залучення до виконання 
завдань антитерористичної операції в ра-
йонах її проведення, направлення (прибут-
тя) у відрядження до районів проведення 
антитерористичної операції, їх перебування 
в таких районах з метою виконання завдань 
із захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України шляхом 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення (витя-
ги з наказів, директив, розпоряджень, по-
свідчень про відрядження, журналів бойо-
вих дій, бойових донесень, дислокацій, книг 
нарядів, графіків несення служби, звітів, 
зведень, донесень, матеріалів спеціальних 
(службових) розслідувань за фактами отри-
мання поранень);

– для працівників – документи про без-
посереднє залучення до виконання завдань 
антитерористичної операції в районах її 
проведення або направлення (прибуття) 
у відрядження для безпосередньої учас-
ті в антитерористичній операції в районах 
її проведення (витяги з наказів, розпоря-
джень, посвідчень про відрядження, книг 
нарядів, матеріалів спеціальних (службо-
вих) розслідувань за фактами отримання 
поранень), а також документи, що були під-

ставою для прийняття керівниками підпри-
ємств, установ, організацій рішення про на-
правлення осіб у таке відрядження.

4. Первинний розгляд документів, які є 
підставою для надання статусу учасника 
бойових дій здійснюють:

а) відомчі комісії – стосовно військо-
вослужбовців.

Відомчі комісії вивчають документи і по-
дають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в 
разі відсутності підстав, які підтверджують-
ся документами, повертають їх до військо-
вих частин (органів, підрозділів), установ, 
закладів з метою подальшого доопрацю-
вання.

б) міжвідомча комісія – стосовно праців-
ників.

5. У разі неподання командиром (началь-
ником) військової частини (органу, підрозді-
лу) або іншим керівником установи, закладу 
до відомчої комісії документів, необхідних 
для надання статусу учасника бойових дій,  
військовослужбовець може самостійно звер-
нутися до відповідної відомчої комісії.

У разі неподання керівником підприєм-
ства, установи, організації до міжвідомчої 
комісії документів, необхідних для надан-
ня статусу учасника бойових дій, працівник 
може самостійно звернутися безпосеред-
ньо до міжвідомчої комісії.

6. Остаточне рішення про надання стату-
су учасника бойових дій приймається між-
відомчою комісією.

Міжвідомча комісія розглядає документи 
і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, 
стосовно яких вони подані, свідків, пред-
ставників державних органів та приймає в 
місячний строк з дня надходження доку-
ментів рішення щодо надання статусу учас-
ника бойових дій, про що інформує керів-
ників підприємств, установ, організацій та 
органи соціального захисту населення за 
місцем реєстрації особи, якій встановлено 
статус учасника бойових дій.

7. Відповідно до пункту 2 Положення 
про порядок видачі посвідчень і нагрудних 
знаків ветеранів війни, затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 12 
травня 1994 р. за № 302, підставою для на-
дання ветеранам війни передбачених зако-
нодавством пільг і компенсацій є відповідне 
посвідчення, що підтверджує їхній статус.

Особам, яким надано статус учасника 
бойових дій, посвідчення учасника бойових 
дій і відповідний нагрудний знак видають: 

а) військовослужбовцям – органи Міно-
борони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої роз-
відки, Адміністрації Держприкордонслуж-
би, Адміністрації Держспецтрансслужби, 
Управління державної охорони, Адміністра-
ції Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС відповід-
но.

б) працівникам – органи соціального за-
хисту населення за місцем їх реєстрації.

ІІ Забезпечення учасника атО
технічними та іншими засобами 

реабілітації в україні
Механізм забезпечення учасників АТО тех-

нічними та іншими засобами реабілітації ви-
значено Порядком забезпечення технічними 
та іншими засобами реабілітації інвалідів, 
дітей-інвалідів та інших окремих категорій 
населення, затвердженим Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. за 
№ 321 (далі – Порядок забезпечення ТЗР).

Порядком забезпечення ТЗР передбаче-
но першочергове безоплатне забезпечення 
учасників АТО технічними та іншими засоба-
ми реабілітації незалежно від встановлення 
інвалідності на підставі рішень військово-
лікарських комісій.

Основні види ТЗР:
– протезно-ортопедичні вироби, в тому 

числі ортопедичне взуття (системи орте-
зів на хребет, системи ортезів на верхні та 
нижні кінцівки, системи протезів верхніх та 
нижніх кінцівок, ортопедичне взуття);

– спеціальні засоби для самообслуго-
вування та догляду (наколінники, налокіт-
ники, рукавиці, подушки протипролежневі, 
крісла-стільці туалетні, сидіння на унітаз, 

сидіння для ванни та душу, підставки для 
ванни); 

– засоби для пересування (крісла колісні 
кімнатні та дорожні, крісла колісні з елек-
тричним приводом); 

– допоміжні засоби для особистої рухо-
мості, переміщення та підйому (палиці, ми-
лиці, ходунки);

– меблі та оснащення (столи, меблі для 
сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, 
перила та поручні, брусся, опори, поручні).

Куди звертатися
Учасник АТО або його законний пред-

ставник подає документи до управління 
праці та соціального захисту населення за 
зареєстрованим місцем проживання учас-
ника АТО або за фактичним місцем його 
перебування.

Перелік необхідних документів для отри-
мання ТЗР:

– паспорт (копія та оригінал);
– ідентифікаційний номер (копія та ори-

гінал);
– рішення військово-лікарської комісії чи 

висновок лікарсько-консультативної комісії 
про потребу у забезпеченні необхідним ви-
робом;

– витяг з наказу командира військової 
частини (начальника територіального під-
розділу) або довідка про обставини травми 
(поранення, контузії, каліцтва), видана ко-
мандиром військової частини (начальником 
територіального підрозділу), з відомостями 
про участь в антитерористичній операції 
(для учасників АТО, яким не встановлено 
інвалідність).

Працівники органів соціального захисту 
населення:

– нададуть ґрунтовну консультацію щодо 
забезпечення ТЗР;

– ознайомлять із каталогами ТЗР;
– ознайомлять з відповідним переліком 

протезно-ортопедичних підприємств, які 
виконують індивідуальні заявки на безко-
штовне виготовлення ТЗР;

– видадуть направлення на забезпечення 
необхідними ТЗР.

Учасник АТО (його законний представник) 
обирає протезно-ортопедичне підприєм-
ство, на якому буде проведено протезуван-
ня (ортезування) або забезпечено необхід-
ним технічним засобом реабілітації.

На обраному заявником підприємстві бу-
де проведено огляд учасника АТО та по-
дальший супровід із надання протезно-
ортопедичної допомоги.

Забезпечення учасника атО
протезуванням (ортезуванням) 

за кордоном
Механізм протезування (ортезування) 

учасників АТО за кордоном визначено По-
рядком протезування та ортезування ви-
робами підвищеної функціональності за 
технологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні, окремих категорій громадян, які 
брали участь в антитерористичній операції 
та/або забезпеченні її проведення (здій-

сненні заходів, пов’язаних з попереджен-
ням, виявленням і припиненням терорис-
тичної діяльності) і втратили функціональні 
можливості кінцівки або кінцівок, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 р. за № 518 (далі 
– Порядок протезування (ортезуванням) за 
кордоном).

Порядком протезування (ортезування) 
за кордоном передбачено: безоплатне за-
безпечення учасників АТО протезуванням 
(ортезуванням) виробами підвищеної функ-
ціональності за технологіями виготовлення, 
які відсутні в Україні, включаючи витрати на 
проїзд, проживання, харчування учасника 
АТО та супроводжуючої особи (у разі по-
треби).

Куди звертатися
Учасник АТО або його законний представ-

ник подає документи особисто або надси-
лає поштою на адресу Служби: провулок 
Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Перелік документів, які подаються до 
Служби:

– заява;
– копія паспорта або іншого документа, 

що посвідчує особу;
– копія ідентифікаційного номера (крім 

фізичних осіб, які відмовилися від його 
отримання та мають відповідну відмітку у 
паспорті);

– направлення на забезпечення техніч-
ними та іншими засобами реабілітації, ви-
дане відповідно до Порядку забезпечення 
ТЗР, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 2012 р. за № 
321, яке учасник АТО отримує у структурно-
му підрозділі з питань соціального захисту 
населення районної держадміністрації, ра-
йонної ради за зареєстрованим або фак-
тичним місцем проживання (перебування);

– висновок військово-лікарської комісії 
про потребу у протезуванні (ортезуванні);

– витяг з історії хвороби;
– фото- та відеоматеріали кукси та наяв-

ного об’єму рухів.

Етапи оформлення документів:
1. Експертною групою, утвореною при 

Службі, оформляється експертний висно-
вок щодо протезування (ортезування) учас-
ника АТО за кордоном.

2. Міністерством соціальної політики 
приймається остаточне рішення щодо до-
цільності протезування (ортезування) за 
кордоном.

3. Укладання тристороннього договору 
між Службою, учасником АТО (його закон-
ним представником) та закордонним нада-
вачем послуг.

4. Підготовка учасника АТО до протезуван-
ня (ортезування) за кордоном здійснюється 
у клініці УкрНДІ протезування (м. Харків) або 
в інших закладах охорони здоров’я.

5. Підготовка документів, необхідних для 
відправки учасника АТО за кордон.

Фото Володимира ШЕРСТІЯ

Порядок отримання учасником АТО соціальної підтримки з питань 
надання статусу, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації,

в тому числі протезуванням (ортезуванням) за кордоном
У липні 2014 року Верховною Радою України ухвалено зміни до законодавства щодо статусу та забезпечення соціальної підтримки військовослужбовцям 

(резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особам 
рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) 

та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися 
та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення (далі – учасники АТО).
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автомобілі

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

інше

квартири

Інформує ОДПІ

приймаємо
металобрухт, макулатуру, поліетиле-

нову плівку у м. Чортків, по вул. Залізничній, 
35 (територія ливарного заводу). Можливий 
самовивіз. 

тел. 096-163-60-07.

розпродаж автомобілів українського ви-
робника під виплату від 980 грн. в місяць. 

тел. 067-144-41-52.

будинок у с. Переходи, по вул. Чорний ліс. Жит-
лова площа будинку – 120 кв. м. Загальна площа 
ділянки – 36 сотих. При будинку є літня кухня, са-
рай, місце для городу, фруктовий сад, колодязь. 
Ціна договірна.

тел.: 097-849-39-79,
066-531-66-54.

приватизований будинок у с. Горішня Вигнан-
ка. Загальна площа – 120 кв. м. Централізована 
вода, газ поруч, новобудова, 24 сотих. Розглянемо 
всі варіанти. 

тел. 067-373-15-86.

На рОБОту 
ПОтрІБеН вОДІЙ 

категорії “е” для здійснення 
міжнародних перевезень вантажу. 

Вік від 25 до 45 років, досвід роботи 
у міжнародних рейсах вітається. 

Зарплата за домовленістю.
Тел. 067-352-02-40 (Тарас).

У зв`язку зі зміною адреси ПП “Век-
тор” проводить прийом і видачу доку-
ментів з приватизації земельної ділянки 
за адресою: м. Чортків, вул. Сонячна, 
14 а (кут вулиць Мельника і Сонячної, 
біля інвентарбюро).
тел.: (03552) 2-02-11, 066-449-16-28.

Знай наших!

Варто знати

Технічний прогрес не стоїть на місці, 
торкнувся він й документів, що посвідчу-
ють особу. У перших паспортах був сло-
весний опис власника: колір очей, волос-
ся, шкіри, зріст. Наступним кроком було 
фотографування. З розвитком технологій 
і появою можливостей фіксації біоме-
тричних даних людини все більше держав 
впроваджують на своїх територіях біоме-
тричні паспорти.

Цьогоріч у травні Уряд України при-
йняв Постанову “Про затвердження зраз-
ка бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, 
вилучення, повернення державі, знищення 
паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон з безконтактним електронним 
носієм, його тимчасового затримання та 
вилучення”. У ній, зокрема, визначено, що 
бланк біометричного паспорта громадяни-
на України для виїзду за кордон виготов-
лятиметься у формі книжечки розміром 88 
х 125 міліметрів, складатиметься з м’якої 
обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 
паперових сторінок. У праву частину об-
кладинки буде вмонтований безконтак-
тний електронний носій – це власне най-
суттєвіша відмінність нових документів.

Електронний чип міститиме ту ж інфор-
мацію, що надрукована на паперових сто-
рінках, зокрема, прізвище, ім’я, по батько-
ві, стать, дату народження, громадянство, 
відцифровані образ обличчя та підпис 
власника. Також, на підставі письмової 
заяви громадянина, на електронний носій 

можна буде записати додаткову інформа-
цію: відбитки пальців, відомості про ді-
тей.

Біометричний паспорт для виїзду за 
кордон видаватиметься не пізніше ніж 
через 20 робочих днів з дня оформлен-
ня заяви-анкети на його отримання, у разі 
термінового оформлення – не пізніше ніж 
через сім робочих днів.

Особам, які не досягли 16-річного віку, 
біометричний паспорт громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон видаватиметься 
строком на 4 роки, усім іншим – на 10 ро-
ків.

Розпочати видачу біометричних пас-
портів для виїзду за кордон планується з 
січня наступного року. Однак слід врахо-
вувати, що для цього повинна бути ство-
рена відповідна інфраструктура, мають 
бути забезпечені технічні умови для фото-
графування громадян, зчитування відбит-
ків пальців та внесення даних до відомчої 
інформаційної системи у всіх підрозділах 
ДМС України, які видаватимуть такі доку-
менти.

Відразу після завершення підготовчих 
заходів буде визначено остаточну дату, 
з якої територіальні підрозділи почнуть 
приймати заяви з оформлення біометрич-
них документів, що буде оприлюднена на 
офіційному веб-сайті ДМС України.

Володимир ЗАЯЦЬ, 
в. о. завідувача Чортківського РС УДМС 

України в Тернопільській області

12 листопада на базі Гусятинського ра-
йонного відділу Управління ДСНС відбу-
лась фінальна частина обласних змагань 
серед ланок ГДЗС.

Дев’ять команд газодимозахисників, які 
попередньо здобули перемогу в зональ-
них етапах, зібрались у фінальній частині 
щорічних випробувань, аби продемон-
струвати свою професійну майстерність 
та помірятися силами з кращими серед 
кращих у професії. 

Підтримати учасників прибули пред-
ставники місцевої влади, керівництво 
Управління ДСНС та начальники пожежно-
рятувальних підрозділів області. 

Захід розпочався хвилиною мовчання. 
Присутні вшанували пам’ять бійців, які за-
гинули під час проведення АТО. 

Першість відбувалась у два етапи. Га-
зодимозахисники здійснювали бойову 
перевірку ізолюючих апаратів, проводили 
рятування умовного потерпілого з вікна 
навчальної вежі та здійснювали пошук й 
евакуацію «потерпілого» з теплодимока-
мери.

Всі учасники виступили достойно. В 
умовах, максимально наближених до бо-
йових, вони продемонстрували свою про-
фесійну майстерність, знання та навички. 
У напруженій боротьбі почесне перше 
загальнокомандне місце та звання кра-
щої ланки газодимозахисної служби 2014 
року виборола команда чортківських вог-
неборців у складі: заступника начальника 
ДПРЧ-6 Ярослава Сміхуна, начальника 
караулу Андрія Сташківа, командира від-
ділення Ігоря Сетного, водія Сергія Волко-
ва та старшого пожежного-рятувальника 
Василя Липового. Переможцям вручено 
перехідну відзнаку імені старшого лей-
тенанта служби цивільного захисту Рос-
тислава Манащука. Відзначились також й 
рятувальники з Кременця та Гусятина, які 
здобули, відповідно, друге та третє міс-
ця.

Микола ПОГОРЕЦЬКИЙ,
начальник ДПРЧ-6

велика 3-кімнатна квартира (недорого) 
в Чорткові, в новобудові, яка знаходиться в 
районі Кадуба (біля АЗС “УкрНафта”). Дана 
квартира велика і простора, з підведеними 
усіма найнеобхіднішими комунікаціями (вода, 
газ, світло). Загальна площа квартири 90 кв. м, 
житлова –  60 кв. м, також є можливість збіль-
шення площі квартири до 40 кв. м (детальніша 
інформація за телефоном або при зустрічі). Є 
підвал площею 5 кв. м. 

тел.: 095-208-47-94, 
097-611-62-03.

2-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Парковій, в хорошому стані, площею 50 кв. 
м. Є лічильники на воду, газ, індивідуальне ім-
портне опалення, меблі: стінка для зали, спаль-
ня, крісла, килими. Усе в хорошому стані і за до-
ступною ціною. 

тел.: 2-46-20; 
096-386-87-96.

ПОДЯка
Такої складної пори, коли на сході 

України виборюються незалежність та су-
веренітет Української держави, про наше 
забезпечення теплими речами дбають 
волонтери. Складаємо щиру вдячність 
Олегу Єнику, Володимиру Гевку, Андрію 
Зазуляку, Віталію Кресінському, Марії 
Тертишник, Тетяні Гуменюк, а ще приват-
ним підприємцям Чортківського ринку.

Вояки 30-ї окремої 
механізованої бригади.

державний акт на землю серії ЯА за № 792297, 
виданий 24 листопада 2005 р. Чортківською РДА 
на ім`я: Морозко Марія Володимирівна. 

державний акт на землю серії ЯА за № 
792296, виданий 24 листопада 2005 р. Чорт-
ківською РДА на ім`я: БоцяноВський Петро 
Володимирович. 

державний акт на землю серії ЯА за № 
792295, виданий 24 листопада 2005 р. Чорт-
ківською РДА на ім`я: БоцяноВська Марія 
Миколаївна.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії ВП за № 456624, ви-
дане Тернопільською ОДА 1 березня 1993 р. на 
ім`я: коПистинський роман ярославович.

посвідчення тракториста-машиніста, вида-
не Чортківським РІДТН на ім`я: Будняк ярос-
лав йосипович.

Висловлюємо співчуття і скорботу 
Галині Михайлівні Чорній з приводу 
смерті її батька. вічна йому пам`ять. 

сусіди зеновія і леся.

Паспорт з чипом оформлятимуть 
за двадцять днів

Чортківські вогнеборці – найкращі

За ненарахування, неутримання та/або 
несплату військового збору до податкових 
агентів застосовується фінансова відпові-
дальність (штраф), пеня й адміністративна 
відповідальність.

Нагадаємо, що відповідно до п. 127.1 
ст. 127 Податкового кодексу України за 
ненарахування, неутримання та несплату 
військового збору передбачено штраф у 
розмірі 25 відсотків суми податку, що під-
лягає нарахуванню та сплаті. У разі по-
вторного порушення протягом 1095 днів 
штраф становитиме 50 відсотків зазна-
ченої суми, а при порушенні втретє – 75 
відсотків.

Крім того, на суму податкового боргу 
(несплаченого військового збору) нарахо-
вується пеня із розрахунку 120 відсотків 

річних облікової ставки Національного 
банку України, чинної на день виплати, 
нарахування.

Також за несплату військового збору 
посадові особи платника податків можуть 
бути притягнені до адміністративної від-
повідальності, а саме: попередження або 
штраф у розмірі від 2 до 3 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Водночас штрафи, передбачені ст. 127 
Податкового кодексу України, не засто-
совуються у разі самостійного виявлення 
податковим агентом порушення та ви-
правлення його в наступних податкових 
періодах протягом податкового (звітного) 
року.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Самостійно виявили порушення – 
штрафу за несплату військового 

збору не буде

Чортківська районна держадміністрація 
оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади начальника відділу у справах мо-
лоді та спорту райдержадміністрації.

Умови конкурсу: 
громадянство України, володіння дер-

жавною мовою, освіта вища відповідного 
професійного спрямування, спеціаліст, 
стаж роботи за фахом у державній служ-
бі не менше 3-х років або стаж роботи за 
фахом в інших сферах на керівних поса-
дах не менше 5-ти років, володіння нави-
ками роботи з комп’ютером.

Документи для участі в конкурсі при-
ймаються протягом 30 календарних днів 
із дня опублікування оголошення за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, І по-
верх, каб. № 5.

Тел. для довідок – 2-23-50.

Вважати недійсними:

терміново автомобіль Audi-80 об`єм 1,8 
сірого кольору, бензин-газ пропан (вписано у 
документи) в задовільному стані. Ціна 3250 у. 
о. (торг).

тел. 097-159-38-05.
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має бути почутий!

У ці прекрасні осінні дні 
святкує своє 50-річчя

Ольга Євгенівна БЛАЖЕНКО 
зі с. Джурин.

Ваш ювілей – 
не тільки Ваше 
               свято, 
Радіють Ваші 
             рідні 
         й друзі теж. 
Хай Бог пошле 
 іще років багато, 
Здоров’я, щастя, 
 радості без меж! 

Нехай добром 
                      наповнюється хата, 
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом. 
А весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам. 
Нехай здійсниться те, що не збулося, 
І добре серце не підкориться рокам.

З найкращими 
побажаннями – чоловік, 

батьки, діти, внуки Софійка 
та Дмитрик, свати та вся 

родина.

Цього дня у нас подвійне свято – 
золоте весілля у батьків та ювілей 
у матусі, з чим і вітаємо дорогих нам 

Марію та Юрія МерВ`якІВ.

Сьогодні у нас радісне свято –
Золоте весілля у мами і тата.
Ми дружно всі хочемо вас привітати,
Здоров`я і щастя обом побажати.
Спасибі, рідненькі, за щирість сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Здоров`я міцного, радісних днів
На многая і благая літа.
А Тобі, мамо дорогенька, – 70!
Із вдячністю ми хочемо вітати.
За вміння всім допомогати,
За приклад матері та господині
І за ласкаві руки золоті
Нехай Господь пошле 
                     Тобі благословення,
Нехай здоров`я й сил дарують всі святі.

Донька Наталя та зять олег, син 
Володя та невістка Наталя, онуки 

Юрко, христина та степан.

22 листопада святкуватиме свій День 
народження найдорожча у світі людина –

ольга степанівна лоВ`як.
Найдорожча, найкраща матусю рідненька,
В цей день ми вклоняємось дуже низенько
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
Хай Вас обминають невдачі і грози,

Нехай лиш від сміху 
                з`являються сльози.

з повагою – донька, онуки, 
правнуки.

вітаємо з ювілеєм та повноліттям 
відповідно, які вони святкуватимуть 

22 і 23 листопада, 
дорогих дітей, сестричку і братика, 

племінників і внуків
Надійку і тарасика осаДцІВ

зі с. Шульганівка.

Рано-вранці, до схід сонця, 
Стукнув Ангел у віконце, 
Повідомив із небес, 
Що День народження у вас. 
Щастя вам, здоров’я і довгого віку, 
Всіх земних благ багато – без ліку. 
Хай будуть щасливі всі ваші дороги, 
А в сердечках ваших не буде тривоги.
Хай маленький Ісусик вас оберігає,
Матінка Пречиста за руку тримає.

з любов̀ ю – мама люда, 
тато Василь, братчики 

Дмитрики, дядько степан, 
тітка улянка, 

бабуся Надія
 і дідо Дмитро.

Щиросердечно здоровимо 
з Днем Ангела митрофорного 

протоієрея, отця-декана, настоятеля 
церкви Святої Покрови 

Михаїла леВкоВИЧа.
Дорогий наш 

пастирю! Низько 
вклоняємось і дя-
куємо Вам за Вашу 
мудрість і доброту. 
Нехай Божа ласка і 
благодать зміцню-
ють Вас, а у вінок 
славлення Бога за-
вжди вплітається і 
Ваша щира молит-
ва, що служить для 
нас тим молитов-
ним джерелом, з 
якого ми черпаємо 

силу і ласку Господню.
Ми тішимось нині з Ангелом-хоронителем 
                                       Вашим святим,
Який перед Престіл Небесний 
                     Ваші надбання заносить,
Що твердо стоїте Ви на сторожі 
                      Святої віри прабатьків,
Ідете шляхом праведним прямим
І непорушно стоїте Ви на позиції такій.
Тому для вас, наш рідний, отче дорогий,
Ваш Ангел, небесний провідник,
Перед таємним, невловимим ликом 
                                        Божим просить,
Щоб всюди хоронила Вас і Вашу родину
Десниця Всевишнього Творця,

Щоб удостоїлися 
       Ви нетлінного вінця!
з любов̀ ю та вдячністю – 

парафіяни, сестриці церкви 
святої покрови.

Сонячним промінцем глянув 
осіннього дня Перший осяяний 

теплом сердець рочок
Михайлика ДяЧИшИНа

із м. Чортків.
У цей день 
народилося хлоп’ятко,
Наче сонце, 
          ангелятко,
Хай радіє 
           вся земля –
У світі кращого 
              нема.
Хай усмішкою 
              втішає
І щасливим 
            він зростає,

У любові і красі,
І в достатку, і в добрі.
Подарунків йому від долі
І в житті всього доволі,
Щоб пишались ним усі

І в родині, і в сім’ї.
з любов̀ ю – мама, тато, 

сестричка оленка, бабусі, 
дідусі.

Нехай прямий 
зв`язок з селом 
буде постійний

Триває передплата періодики на 
близький вже в часі 2015-й. Нинішня 

передплатна кампанія проходить 
в дуже складний час, коли на сході 
країни гримить війна, а Україна 

потерпає від економічної та фінансової 
кризи: високий рівень інфляції, 

стрімке падіння національної гривні, 
замороження наших пенсій та зарплат. 
Однак, попри всілякі негаразди, люди 
не можуть залишатися без улюблених 
видань. І в тому числі газети рідного 

краю «Голосу народу».

Читаю і перед-
плачую її вже купу 
літ. І так само дов-
го дописую до ра-
йонки – про життя, 
побут, виховання 
підростаючого по-
коління, функціону-
вання соціально-
культурної сфери 
на селі тощо. 
Подобаються те-
матичні сторін-
ки «Берегиня», 
«Четвертий кут», 
«Голосок», «По-
сиденьки». А ще 
– «Сільський час: 
on-line», що за-
свідчує – газета з 
селянами на пря-
мому зв`язку. 

Хочу зверну-
тися до журналістів газети: пишіть про 
кращий досвід роботи керівників госпо-
дарств, фермерів, одноосібників, як вони в 
складних умовах сьогодення добиваються 
високих врожаїв. Доцільно було б запро-
вадити на сторінках газети нову рубрику 
«Моя земля – моя власність», дати мож-
ливість читачам висловити своє бачення 
щодо продажу землі та її оренди. Власни-
ки земельних паїв повинні знати, чи спра-
ведливою є орендна плата за паї, як вона 
визначається, чи веде земельна реформа 
до поліпшення життя землевласників, хто 
повинен дбати про розвиток інфраструк-
тури на селі, забезпечення функціонуван-
ня соціально-культурної сфери.

Продовжуйте в новому році подорожі 
нашими селами, зустрічайтеся з цікавими 
людьми, пишіть про роботу вчителів, ме-
диків, хліборобів.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент 
«Голосу народу», с. Джурин

У пору золотої, чарівної осені – 
23 листопада – 

щиросердечно вітаємо із 15-річчям 
олесю ДрогоМИрецьку 

із с. Росохач.
Лагідна, 
    рідненька, 
  добра і проста,
Наша дорогенька, 
    наша золота!
Дозволь у день 
такий святковий
Побажати щастя, 
здоров`я і радості 
              у житті.

Щоб життя було, як казка,
Щоб була у серці ласка,
Щоб в цій казці були зорі.
Води тихі і прозорі,
Щоб завжди цвіли там квіти,
Щоб завжди було там літо.
Хай щастить Тобі в дорозі
І на рідному порозі.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось 
                       при кожній хвилині,
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка – від Господа Бога,
А Мати Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

з повагою і любов̀ ю – мама світлана,  
тато Ігор, стрийко Володимир, 

стрийна оля, брат олег, 
бабуся Іванка, дідусь олег.

Колектив Босирівської сільської ради 
та ПАП “Довіра” відділку села Босири 

щиро вітають з Днем народження
ганну степанівну кульЧИцьку.

Нехай кожен Твій день буде наповнений 
позитивними враженнями, світлими ідеями 
та цікавими зустрічами.

Нехай кожен ранок зустрічає яскравим 
сонячним промінням та посмішками близь-
ких людей.

Нехай завжди з Тобою супутниками бу-
дуть удача та успіх, а будь-які життєві труд-
нощі миттєво долаються.

Бажаємо міцного здоров`я, бадьорого на-
строю, безмежного щастя та неймовірного 
везіння. 

Нехай на життєвих дорогах ніколи не за-
губиться Твоя щира і доброзичлива вдача, 

справедливість і принциповість. 
А Мати Божа, Цариця Свята, 
        дарує щасливі і многії літа.

Церковний комітет с. Босири 
вітає з Днем народження

ганну степанівну 
кульЧИцьку.

Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння! 
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь 
                Бог допомагає.

Дорогі наші читачі!
Нагадуємо: аби з наступного року отримува-

ти улюблене видання на свою поштову скринь-
ку, передплачуйте районку до 25 грудня ц. р. 

Отож, вартість передплати становить: 
для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 28 коп.
на рік – 94 грн. 56 коп.

для підприємств, установ та організацій 
(індекс – 61367)

на 3 місяці – 26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 52 грн. 98 коп.
на рік – 105 грн. 96 коп.
(У вартості не враховані послуги за оформ-

лення квитанції, які становлять: при оформ-
ленні передплати на 3 міс. – 2 грн. 10 коп.; на 
півроку – 2,55 грн.; на рік – 3,90 грн.).

З нагоди 60-річного ювілею, 
який він святкуватиме 21 листопада, 
щиро вітаємо дорогого, любимого 

чоловіка, батька, дідуся, зятя, 
хресного, свата

Володимира севастяновича 
сторожука.

Для Вас сьогодні 
посмішки, вітання,
Яскравих квітів 
   ніжна розмаїть!
Найкращі, найщиріші 
         побажання,
Що йдуть 
            від серця 
нашого, прийміть.
Смійтеся більше 
та менше сумуйте,

Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте. 
Хай руки спочинку ніколи не знають, 
Хай легко, мов крила, внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях, 
Живіть до ста двадцять 
                   на поміч всім людям!
Здоров`я та щастя Вам зичимо щиро, 
Ласки від Бога, від людей добра
На многії щасливії літа!

з любов̀ ю і повагою – дружина, 
теща, діти, онуки, 
похресники, свати 

та вся родина.

Передплата-2015


