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Виходить з 1939 року

Святково

МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ШАРА» ШУКАЄ ПРИМІЩЕННЯ
 ПІД МАГАЗИН У ЦЕНТРІ м. ЧОРТКОВА, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ

Тел. 097-872-36-34

У ці грудневі, сповиті передчуттям довгожданих 
християнських свят дні славний 55-річний ювілей 

загостив на поріг 
головного бухгалтера ПАП «Березина»

Ольги Мар̀ янівни ПУСТОВІТ.
Колектив підприємства сплітає 

їй вінець щирих вітань та сердеч-
них зичень.

Щиро вітаємо в день ювілею!
Хай сяє усмішка сонця зорею!
Зичимо сили, здоров`я міцного,
Хай буде в домі 
                   затишно й чудово.
І гроші 
        хай водяться обов`язково,
Хай теплі зустрічі 
                     й гарні новини
Завжди дарують 
                            приємні хвилини.

Хай кожен день 
         щось хороше приносить,
Щоб у житті було радості досить.
Щоби здійснились мрії, бажання,
Плани, надії та всі сповідання!

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

декс – 61367)

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

служби зв`язку):
на місяць – 0,95 грн.
на 3 місяці – 2,15 грн.
на 6 місяців – 2,60 грн.

Добігає кінця 2015 рік – один із «півкруглих» у першій чверті рвучкого й несамовитого ХХІ століття. 
І ось знову настає період, коли треба поновити наші партнерські стосунки на наступний відтинок 
часу – 2016 рік, що вже видніється на обрії.

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

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

Минулого вівторка в актовій залі приміщення 
Чортківської прокуратури в тісному колі представників 

правоохоронних і владних структур району відбулося 
представлення новопризначеного очільника 

місцевої прокуратури.

На Тернопільщині завершилося реформування органів про-
куратури. Наказами Генерального прокурора України призначе-
но керівників місцевих прокуратур нашої області, які розпочали 
роботу з 15 грудня цього року. Наразі на Тернопіллі буде чотири 
місцевих прокуратури. 

Заступник прокурора Тернопільської області, старший рад-
ник юстиції Олег Галицький представив Олега Рекуша, котрий 
і очолив місцеву прокуратуру, територіальна юрисдикція якої 
охоплює м. Чортків, Борщівський, Гусятинський, Заліщицький і 
Чортківський райони. А також зачитав наказ прокурора облас-
ті про призначення на посади першого заступника – керівника 
Чортківської місцевої прокуратури радника юстиції Андрія При-
другу та заступників – Михайла Носовського, Тараса Кобелю. 

Старший радник юстиції виокремив сподівання, що Чортків-
ська прокуратура стане справжнім щитом у боротьбі зі злочин-
ністю. Найважливіше – боротьба з корупцією. Реформування 
повинно стати для кожного представника прокуратури справ-
жнім викликом випробувань на міцність, відданість, кваліфіко-
ваність.

Приєдналися до вітань і очільники району – голова райдер-
жадміністрації Михайло Сташків і голова райради Віктор Шепе-
та, висловивши надію на подальшу тісну співпрацю. У мовленні 
було зазначено, що демократія – це диктатура закону, а саме: 
об’єктивності, честі й гідності.

Олег Романович РЕКУШ юридичну освіту здобув у Хар-
ківській Національній юридичній академії імені Ярослава Мудро-
го. Трудову діяльність в органах прокуратури  розпочав у 2003 
році. Працював у прокуратурі Бучацького району на посадах 
– помічника, прокурора, заступника прокурора району. 2014-го 
року наказом Генерального прокурора України призначений про-
курором  Заліщицького району, де працював по сьогодні, а від-
так – на посаду керівника Чортківської місцевої прокуратури.

Тетяна ЛЯКУШ 

Передплатити районку ви можете і в редакції «Голосу народу»: м. Чортків, вул. Зелена, 3. 

Новопризначення

Реформування прокуратури: 
нове очільництво

Так закликають добросердного святого 
діти (і не тільки вони) по усій планеті, усім 
своїм єством очікуючи на його прихід, бо 
він – милосердний, він – співчутливий, 
він – добротворець, він – той, хто вселяє 
надію в серця, він – той, хто наочно реа-
лізовував протягом свого земного життя 
основну заповідь Господню – заповідь 
любові і продовжує втілювати та поселя-
ти її в наші серця протягом століть. Сьо-
годні святий Чудотворець Миколай може 
порадіти успіхам своїх підопічних – вони 
у більшості щиро наслідують його при-
клад доброти до ближнього: погляньмо, 
як допомагають мешканці нашого краю 
оборонцям країни на сході, сиротам й 
обездоленим, стареньким й немічним (до-
кази – у сьогоднішніх публікаціях в «Голосі 
народу», в різноманітних акціях і заходах, 
про які знаємо із зовнішніх реклам, звітами 
про проведену благодійну роботу випо-
внені соцмережі). «Богові не подобається 
суворість. Він хоче, щоб ми були засобами 
милосердя», – виголосив Папа Римський 
Франциск пастві у своїй проповіді. Ось 
такими простими справами, сповненими 
любові й доброти, ми з вами примножуємо 
добро на Землі.

Саме милосердя є рушійною силою у 
ділах, що їх чинять на парафії церкви Воз-
несіння Господнього. Ми завітали на цер-
ковне подвір`я, щоб помилуватися й вам 
про таке диво переповісти – хатинку свя-
того Миколая (див. знімок). Як розповідає 
отець Мар`ян Лемчук: «Це є наслідком яко-
гось справді постійного парафіяльного ми-
лосердя, яке ми вже давно робили. Але по-
стійним воно стало, коли заснували десь з 
півроку тому парафіяльний центр вихован-
ня дітей та молоді. Найбільше це спрямо-
вано на юнь, яку називають «діти вулиці». 
Звичайно, між ними є і сироти, і потребуючі, 
але усіх їх об’єднує одне – брак любові. А 
хто їм то більше дасть, як не Церква, Бог? 

Ось цей створений центр, що діє у нас на 
парафії, об`єднав усю нашу парафіяльну 
спільноту. Щосуботи збираємося о третій 
пополудні й разом з дітьми виготовляємо 
художні вироби, печемо смаколики, за-
ймаємося співами й художнім читанням… 
Так, внаслідок втілення милосердя реалі-
зувалася й ідея створення хатинки святого 
Миколая. Бо його святість полягає в чому? 
Що він допомагає тим, хто потребує. Бага-
то речей, що тут ви спостерігаєте (під час 
інтерв’ю помічники св. Миколая закінчува-
ли останні приготування до приймання в 
оселі чудотворця малих діток – Авт.), ви-
никли спонтанно. Та в цьому теж є Божий 
провід. Ми не знаємо, як має бути правиль-
но, але Господь благословляє, бо посилає 
нам добрих людей, які то підтримують. Так, 
фундаторами цієї справи є парафія Святої 

Покрови у м. Торонто (Канада). Юля Шарун 
турбується про нас і там, за океаном, орга-
нізувала допомогу для потребуючих дітей 
(вони допомогли не лише з оцим проек-
том, а й суттєву допомогу отримали «Дім 
милосердя»). Багато доклалася пані Леся 
Сович та її діти, наша молодь, безперечно, 
бо то її ідея, та усі парафіяни, адже є бага-
то людей, котрі трудяться як бджілки, тому 
їм особливо хочеться подякувати. Одним 
із ініціаторів, рушієм цього проекту, котрий 
витрачає свої сили, час для того, щоб да-
рувати оцю, що споглядаєте, радість усім 
людям, є духовний наставник наших ми-
рян отець Андрій Мельник. 

Запрошую: відвідайте святого Мико-

лая в його хатинці у нас на парафії – і він 
обов’язково здійснить візит у відповідь».

Нам пощастило познайомитися з пер-
шими відвідувачами: на знімку шестиріч-
на Софійка з Синякового прийшла нашеп-
тати на вушко Миколаєві свої бажання й 
сподівання та розповісти віршика, який 
спеціально для знайомства з добрим свя-
тим вивчила разом із мамою.

Дітки та їхні батьки! Хатинка святого 
Миколая діятиме протягом цих днів – 
17-19 грудня на парафії Вознесіння Гос-
поднього, що на вул. Залізничній. Заві-
тайте до господи Чудотворця!

Оксана СВИСТУН 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Святий Миколаю, прийди до нас із раю!



18 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 7.54. Захід – 15.55. Іменини святкує Сава

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2750 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Заступник редактора Оксана СВИСТУН
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2

Вибори-2015

Відзначення

Трибуна депутата

Оголошення
23 грудня ц. р. о 10-й год. у залі засідань районної 

ради відбудеться друге пленарне засідання другої се-
сії Чортківської районної ради. 

Чортківська районна рада

ГРАФІК
особистого прийому громадян 

головою, першим заступником голови, 
заступником голови Тернопільської 

обласної ради VI скликання

Український народе! Я зробив так, як мені веліла моя со-
вість та переконання. Непрофесійний, корумпований і не-
здатний на реформи уряд довів мій народ до зубожіння, а 
країну до розорення. Як захисник інтересів свого народу, я не 
хотів слухати більше цинічну брехню, нахабство, зверхність 
Прем’єр-міністра А.Яценюка, який вкотре віднісся з цинічною 
зневагою до парламентарів і всього українського народу. Бу-
дучи народним депутатом, я не міг байдуже спостерігати, як 
політики, що прийшли до влади на крові, зрадили ідеї Май-
дану і продовжують глумитися над світлою пам’яттю Героїв 
Небесної Сотні та воїнів-захисників. 

Я за спеціальністю вчитель і завжди вчив дітей бути прав-
дивими та справжніми Громадянами, вміти постояти за себе 
та Україну. Я був на Майдані, де отримав поранення, і, буду-
чи інвалідом, пішов добровольцем в АТО. Мої побратими, які 
там зараз, є дійсно Героями, котрі захищають країну в той 
час, коли уряд в мирній частині країни не може будувати таку 
Україну, за яку загинули Небесна Сотня та Герої АТО. 

Коли ставлять запитання: «ЧОМУ ТАКИЙ УРЯД ПРИЙШОВ 
ДО ВЛАДИ?», давайте спитаємо самих себе. Як так могло 
статися, що уряд, який прийшов на крові Майдану до влади в 
лютому 2014 року, за 8 місяців не зробив жодних реформ, і на 
позачергових парламентських виборах народ України віддав 
найбільшу кількість голосів за народного прем’єра Яценюка, 
який очолював до цього уряд та партію «Народний Фронт». 
Тому я хочу запитати український народ – як від найбільшого 
рейтингу довіри, який фактично спонукав і заставив відповід-
но до коаліційної угоди знов призначити прем’єр-міністром 
Арсенія Яценюка за квотою партії «Народний Фронт», менше 
ніж за рік рейтинг впав «нижче плінтуса». 

Політики з телеекранів доводять неправду, цинізм і лукав-
ство, маніпулюють свідомістю людей, які не знають, кому ві-
рити, і це наша найбільша біда. Це є політичні домовленості, 
коли ви з екрану говорите одне, критикуєте, а за лаштунка-
ми домовляєтесь і спільно «дерибаните» країну. Політична 
брехня більше шкоди приносить державі, ніж політична ко-
рупція, бо вся крадіжка починається з брехні. 

Питання в іншому – «Чи далі ми повинні мовчати, чи по-
винні щось робити?». Якщо Верховна Рада наразі не здатна 
відправити у відставку Прем’єр-міністра з урядом, незалеж-
но від якої політичної сили були призначені міністри, то по-
винна бути загальна коаліційна солідарність – не справився 
з реформами Кабінет Міністрів, будь ласка, вступіться по-
доброму і не заважайте іншим творити нову Україну. 

На превеликий жаль, коли звертаєшся до однієї політичної 
сили відносно проекту постанови про недовіру Уряду, де по-
трібно зібрати 150 підписів, почали збирати із колег фракції, 
підтримали позафракційні депутати, БПП, «Свобода», «Бать-
ківщина» в повному складі. Питаєшся інших, а у відповідь 
чуєш – «ми подумаємо», «ми радимося». «Самопоміч», «Ра-

дикальна партія», «Воля народу», «Відродження» дотепер 
жодного підпису не поставили.

Виходить, що всі протягом року критикують уряд та не-
задоволені ним, але чому відверто боїтеся чітко й відкрито 
сказати: «ДОСИТЬ ГВАЛТУВАТИ УКРАЇНУ І НАРОД СВОЄЮ 
БЕЗДАРНІСТЮ!».

Проблеми продовжуються і реформ немає. Малий бізнес 
гине, економіка не розвивається. Замість піднесення осві-
ти, медицини, ми робимо репресивну державу, поліцейську 
державу, підвищуємо їм заробітну плату. Науку забуваємо, 
але ж ми є науково-інтелектуальна держава з освітніми ви-
сокотехнологічними та іншими технологіями, зокрема, ІТ-
технологіями. Знаєте, ми можемо багато про це і різне гово-
рити, але при цих всіх обставинах кожен має подивитися на 
свою громадянську позицію і зрозуміти, чи все він зробив для 
України перед тим, як вимагати від неї. До тих пір, поки ми 
не навчимося шукати істину, ми нічого не побудуємо в своїй 
державі, тому що політика, влада повинні будуватися в пер-
шу чергу на істині, з якої збудуємо міцний фундамент нової 
країни. 

Шановні урядовці, НЕ МОЖЕТЕ РОБИТИ РЕФОРМИ – 
ЙДІТЬ ПО-ДОБРОМУ, допоки народ сам не почав вас вино-
сити. Народ – це не піддослідний кролик, а Україна – не по-
лігон для випробувань, і в нас немає часу для експериментів. 
Ми повинні почати будувати країну разом, чесно, порядно, з 
совістю, принциповістю такою, щоб ні в якому разі не огляда-
тися на брехню. 

У книзі «Шлях Аріїв» є гарні слова: «Будь-яка цивілізація, 
якою б вона не була розвинутою, починає занепадати одразу 
тоді, коли люди перестають називати речі своїми іменами». 
Тобто, коли ми боїмося сказати в очі злодію, що він крадій, 
брехуну, що він лукавить, бандиту, що він злочинець. Саме 
тому, що ми боялися, «шапкокрад» Янукович став президен-
том.

Я з самого початку був проти кандидатури Яценюка на 
посаду Прем’єр-міністра, але є воля народу, вибори, най-
більший рейтинг до парламенту партії «Народний Фронт», 
коаліційна угода. 

Український народе! На Твій розсуд робити висновки, але 
я скажу одне – інтелігентність повинна бути не фальшивою. 
З початку незалежності України інтелігентність спостерігала 
в стороні, як злодії, відверті, наглі, прийшли і «дерибанили» 
країну. Тепер інтелігентність має бути войовнича, бо, щоб пе-
ремогти зло, мало бути освіченим і мудрим, потрібно ще й 
діяти і боротися з ним. Я вважаю, що час мовчання повинен 
скінчитися для нас всіх, і вже має настати час істини. Вам ви-
рішувати, кому вірити. Хто правий, хто неправий – розсудить 
історія. Дякую. Слава Україні! 

Народний депутат України Олег БАРНА

Офіційно

         П.І.П. Посада Дні та час прийому
ОВЧАРУК

Віктор    
Вікторович

Голова 
Тернопільської 
обласної ради

Друга середа 
щомісяця

з 10-ї до 13-ї год.

ДЕРЕВЛЯНИЙ
Василь 

Тимофійович

Перший 
заступник голови 

Тернопільської 
обласної ради

Третя середа що-
місяця

з 10-ї до 13-ї год.

КРУПА
Любомир 
Левкович

Заступник голови 
Тернопільської 

обласної                
ради

Четверта середа 
щомісяця

з 10-ї до 13-ї год.

Офіційне звернення 
до українського народу

Створено дільничні виборчі 
комісії за № 610999 та № 610982

Своєю постановою за № 34 від 11 грудня ц. р. Чортківською 
районною виборчою комісією утворено дільничні виборчі ко-
місії з повторних виборів депутатів місцевих рад та сільських 
голів, що відбудуться 27 грудня ц. р. Наводимо їхній склад, 
про що надала інформацію Чортківська РВК.

Дільнична виборча комісія за № 610999 (с. Росохач)
Склад комісії:
Андрухів Ольга Юріївна, 1966 р. н. – від місцевої організа-

ції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;
Врущак Іванна Павлівна, 1989 р. н. – від місцевої організації 

політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
Врущак Надія Іванівна, 1970 р. н. – від місцевої організації 

політичної партії «Народний Фронт»;
Гаджала Марія Федосіївна, 1962 р. н. – від місцевої органі-

зації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;
Нога Ольга Іванівна, 1985 р. н. – від місцевої організації 

політичної партії «Народний Фронт»;
Павшок Надія Василівна, 1973 р. н. – від місцевої організа-

ції Всеукраїнського об`єднання «Свобода»;
Сов`як Галина Іванівна, 1983 р. н. – від місцевої організації 

політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
Федик Галина Павлівна, 1968 р. н. –  від місцевої організа-

ції Радикальної Партії Олега Ляшка.

Дільнична виборча комісія за № 610982 (с. Колиндяни)
Склад комісії:
Журба Оксана Григорівна, 1977 р. н. – від місцевої орга-

нізації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина»;

Козак Людмила Михайлівна, 1980 р. н. – від місцевої орга-
нізації політичної партії «Народний Фронт»;

Коростіль Олег Іванович, 1974 р. н. – від місцевої організа-
ції політичної партії «Народний Фронт»;

Ткачук Вікторія Степанівна, 1988 р. н. – від місцевої орга-
нізації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина».

Голова Чортківської районної
виборчої комісії                 А.ЗАЙЛО

Секретар Чортківської районної
виборчої комісії                           С.САВКІВ

До присутніх із теплими словами привітань звернулися голо-
ва районної ради Віктор Шепета, голова райдержадміністрації 
Михайло Сташків та Чортківський міський голова Володимир 
Шматько. Виступи всіх пов`язувались наскрізним меседжем: 
місцеве самоврядування – найбільш наближена до людей 
складова публічної влади і є одним із найважливіших принципів 
функціонування влади в суспільстві, невід`ємною складовою 
демократії. Подальше зміцнення нашої державності неможли-
ве без повноцінного та ефективного його розвитку, запорукою 
якого має бути тісна та конструктивна співпраця всіх гілок вла-
ди з громадою.

Голова районної ради за вагомий внесок у розвиток терито-
ріальних громад, активну життєву позицію та з нагоди Дня міс-
цевого самоврядування нагородив Грамотами депутатів район-
ної ради Марію Гаджалу, Василя Градового, Надію Задорожну, 
Улашківського, Мухавського сільських голів Володимира Дерія 
та Михайла Хвалибогу (ще двох осіб із числа удостоєних Гра-
мот – депутата Євгена Шкабара та Заболотівського сільського 
голову Михайла Фойдюка через їх відсутність нагороджено на-
ступного дня, в часі роботи другої сесії райради VІІ скликання). 
Таку ж приємність щодо нагородження представників міських 
самоврядних структур виконав і міський голова. Першим Гра-
моту з його рук отримав почесний мешканець Чорткова, зна-
ний краєзнавець та просвітянин, позаштатний автор районки 

Юхим Макотерський. За плечима цього громадського діяча 
– найсолідніший наразі в Україні депутатський «стаж» у пред-
ставництві міського самоврядування: 26 (!) років. Це національ-
не досягнення відповідно до рішення Експертної ради внесене 
до Національного реєстру Книги рекордів України в номінації 
«найтриваліший термін депутата міської ради». Варто зазна-
чити, що опісля, того ж тижня (а саме минулої п`ятниці), сесією 
Чортківської міської ради проголосовано виділення необхідних 
коштів для реєстрації цього рекорду.

З вітальним словом до учасників урочистостей з нагоди Дня 
місцевого самоврядування звернувся й депутат районної ради, 
головний лікар ЦКРЛ Роман Чортківський.

А відтак аматори сцени міста й району залюбки сплітали бар-

вистий вінок мистецьких вітань – переважно на патріотичному 
грунті з огляду на сьогочасся. Завершилося дійство виконан-
ням наймолодшими артистами вокально-хореографічної ком-
позиції «Україна – це ти», до котрої охоче долучилась вся зала.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Олега МАРЧАКА

Поступ віхами народовладдя
7-го грудня, в День місцевого самоврядування, в залі РКБК ім. К.Рубчакової зібралися депутати Чортківських 

районної та міської рад, а також представники сільських, селищних рад і новостворених 
територіальних громад. Та ще й працівники їх виконавчих органів.
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Стурбовано

Проблема

Спробуємо розібратися на прикладі сто-
личної області, де, не враховуючи річок, на-
лічується понад 3 тисячі водойм загальною 
площею близько 15 тисяч га. В оренді пере-
буває менше 25 відсотків ставів, озер та во-
досховищ, але це загалом 12 тисяч га (при-
близно 80 відсотків) водного плеса Київщини, 
найкращі об’єкти розміром пересічно 13-15 га 
кожен. «Незайманими» залишаються лише 
«калюжі», на кожну з яких припадає 1-2 га вод-
ного дзеркала.

Місцевим жителям, виходить, залишили 
можливість реалізувати своє законне право 
на загальне водокористування виключно у 
них та в болотах. Або плати за купання, во-
допій тварин, риболовлю, катання на човнах, 
відпочинок на березі, або їдь бозна-куди в по-
шуках вільної «калюжі». Зрозуміло, що деякі 
громадяни нехтують погрозами охоронців і 
хочуть відпочивати там, де їм зручно. І мають 
на це повне право!

Знахабнілі орендарі, які безпідставно вва-
жають себе власниками водойм, заборонили 
селянам навіть наближатися до води, бо ма-
ють, мовляв, папірці, підписані головою РДА. 
Ніби й благородна мета – наповнення місце-
вих бюджетів, але вона не може виправдати 

будь-які дії місцевих очільників поза межами 
закону, коли задля справної цифри надхо-
джень чи з міркувань власної вигоди оренда-
ря роблять місцевим «божком».

На жаль, такий підхід майже повсюдно реа-
лізовано при передачі в оренду водойм загаль-
нодержавного значення в Київській області 
(плес місцевого значення тут немає). До 1 лип-
ня 2013 року Водний кодекс України визначав, 
що «благословляти» на оренду мають право 
Кабінет міністрів та місцеві держадміністрації. 
Застосування на практиці його положень зве-
лося до того, що передачею в оренду водойм 
Київщини зайнялися або районні держадміні-
страції, або органи місцевого самоврядуван-
ня. Відповідно до статті 47-ї вищезгаданого 
кодексу загальне водокористування на таких 
об’єктах може бути обмежене орендарем, але 
за умови погодження з органом, який надав 
об’єкт в оренду, звісно, за відповідної моти-
вації. Однак практика свідчить, що ще в день 
укладання договору оренди голови (РДА або 
місцевої ради) без жодних докорів сумління, 
перевищуючи свої повноваження, дозволяли 
орендарям повне обмеження загального водо-
користування для громадян. Ані тобі купання, 
ані водопою тварин, ані риболовлі, катання на 

човнах чи відпочинку на березі без оплати. 
«Хазяїну» не хочеться зайвих турбот.

Між тим право укладати договори оренди 
водних об’єктів на всій території країни до 1 
липня 2013 року належало виключно уряду. 
І тільки з ним орендар погоджував встанов-
лення обмежень загального водокористуван-
ня. Різницю відчуваєте? Тоді кожній примсі 
наймача не догоджали, та й не кожен із них 
оббивав кабмінівські пороги... Тепер погоду 
робить орендар. Та чи справді немає на це 
управи?

Щоб не бути голослівним, наведу цитату 
з одного із сотень ідентичних рішень, ухва-
лених судовими інстанціями у тих випадках, 
коли громадяни таки наважуються відстою-
вати свої права та права своїх дітей: «Оскіль-
ки розподіл повноважень між Кабінетом мі-
ністрів України та місцевими державними 
адміністраціями не визначений, то єдиним 
суб’єктом, який має право надавати в корис-
тування водні об’єкти загальнодержавного 
значення, у відповідності до чч. 5, 6-ї ст. 51-ї 
Водного кодексу України є Кабінет міністрів 
України. Жодних доказів про розподіл чи пе-
редачу повноважень районним державним 
адміністраціям суду не було надано. Таким 

чином, з огляду на те, що районній державній 
адміністрації повноваження стосовно пере-
дачі спірного водного об’єкта не надавались, 
а місцеві державні адміністрації набувають 
статусу орендодавця водних об’єктів загаль-
нодержавного значення при умові розподілу 
таких повноважень Кабінетом міністрів Укра-
їни, то колегія суддів доходить висновку про 
наявність підстав для задоволення позову».

Судова практика свідчить, що суди визна-
ють незаконними та скасовують дії всіх орен-
додавців, крім Кабінету міністрів України, які 
до 1 липня 2013 року передавали в оренду 
водні об’єкти. Відтак обмеження загально-
го користування водоймами – поза законом. 
Купатись, ловити рибу, напувати худобу, ката-
тись на своїх човнах, просто набирати воду в 
ставках та озерах Київщини (як і в решті об-
ластей) дозволено безоплатно всім громадя-
нам.

У разі встановлення фактів заборони на 
загальне водокористування на підставі будь-
яких рішень, окрім Кабінету міністрів України 
– до 1 липня 2013 р. та обласної державної ад-
міністрації й місцевих рад (у населених пунк-
тах) – після 1 липня 2013 р., такі обмеження 
можуть бути визнані незаконними та такими, 
що порушують ваші права. Тож маєте підста-
ви подавати позов до суду задля їх захисту.

Сергій СЕЧКО, 
правознавець,  активіст громадського 

руху «АкваМайдан»

Так співає відома виконавиця пісень. А от 
і неправда: таки ввійдеш – переконалися на 
власному досвіді останнім часом. Уже не раз, 
і далеко не двічі «входимо» ми, «голосонаро-
дівці», у проблеми, що їх защораз «продукує» 
джуринськослобідківський став. Не став зо-
крема, а орендар того ставу для водойми й на-
вколишніх середовища, природи, населених 
пунктів, місцевої громади. Про це ми неодно-
разово писали на сторінках районки. Остання 
публікація на цю тему –  «Пристрасті навко-
ло Джуринськослобідківського ставка» від 16 

жовтня ц. р. Її автор Любомир Габруський роз-
повідає про хід наради за участю народного 
депутата Олега Барни, голови райдержадміні-
страції Михайла Сташківа, першого заступни-
ка голови РДА Валерія Запухляка, представ-
ників правоохоронних структур, громади с. 
Джуринська Слобідка, фахівців різних служб 
щодо розгляду звернення громади сіл разом 
із сільським головою з проханням розірвати 
договір оренди земель водного фонду, а та-
кож повідомляє про ведення судового прова-
дження щодо розгляду позову Ігоря Мізероти 

(орендаря вищевказаної водойми) проти «Го-
лосу народу» та журналістки Оксани Свистун 
про захист честі, гідності та ділової репутації. 
Скажу, що суд, керуючись чинним законодав-
ством, 1 грудня на черговому засіданні виніс 
рішення – відмовити в позові. Щодо справи 
розірвання договору оренди земель водного 
фонду, то на сьогодні справа розглядається у 
Господарському суді м. Тернополя.

У п’ятницю нам повідомили про те, що про-
ходить спуск води зі ставка у с. Джуринська 
Слобідка. Разом із представниками виконав-

чої влади – начальником відділу з питань ци-
вільного захисту населення райдержадміні-
страції Борисом Гусаком, головним фахівцем 
Чортківського РВ УДСНС України у Тернопіль-
ській області Андрієм Кастранцем, провідним 
інженером з водних ресурсів міжрайонного 
управління водного господарства Євгеном 
Парасієм, а також представниками громади 
– Джуринським сільським головою Михайлом 
Чвілем, депутатами сільради Віталієм і Воло-
димиром Керничними та Василем Кірківським, 
побували на місці, де обстежили водний об’єкт. 
Свої міркування та бачення описали в скла-
деному в присутності вищеперерахованих та 
орендаря ставка Ігоря Мізероти акті. Так, було 
встановлено, що дозвіл на спуск води зі став-
ка в с. Джуринська Слобідка компетентними 
органами не надавався, а в результаті витоку 
води станом на 13-у год. 11 грудня ц. р. рівень 
понизився (зі слів представників громади – на 
32 см). Орендар трактує дану ситуацію як зу-
мисне сплановану невідомими особами, котрі 
й вчинили піднесення засуву шахтного водо-
випуску. Люди вважають, що спуск води здій-
снює сам орендар.

Проблеми між орендарями водойм та міс-
цевими громадами – явище непоодиноке. Про 
це свідчить і публікація у всеукраїнському 
друкованому виданні – газеті «Сільські вісті» 
на цю тему. Її для ознайомлення та передруку 
приніс нам наш постійний дописувач, поза-
штатний кореспондент пан Петро Голінатий. 
Пропонуємо вашій увазі статтю під назвою 
«Ставки: орендарі – не власники» (автор – 
правознавець,  активіст громадського руху 
«АкваМайдан» Сергій Сечко), що вийшла дру-
ком у ЗМІ «Сільські вісті» від 24 вересня цього 
року за № 104 (19299) під рубрикою «Борітеся 
– поборете!».

Оксана СВИСТУН,
фото автора

«Двічі в одну річку не ввійдеш…»

Ставки: орендарі – не власники
Останнім часом усе частіше чуємо про конфлікти на водоймах. Підстрелили 12-річного рибалку, 

вбили охоронця ставка, стріляли по відпочивальниках, мешканці села перекрили трасу, вимагаючи доступу до плеса...
 Що ж відбувається? Чи мають право орендарі водойм зі зброєю в руках захищати свою тимчасову власність?

Спробуємо коротко ввести в курс невтішної си-
туації, що склалася навколо «Дому милосердя» 
(детальніше читайте у № 22 від 12 червня ц. р. і № 
44 від 13 листопада ц. р. «Голосу народу»). 

За благодійні кошти, щоби дітки мали змогу 
десь зустрічатися, займатися, проводити не-
величкий відрізок часу (до речі, лише в першій 
половині дня), було придбано тимчасове по-
мешкання, що по вул. Л.Українки, 4. І все було б 
добре, якби мешканці вказаного будинку не за-
протестували щодо такого сусідства. Бо, бач, їм 
не до вподоби та заважає те, що до діток часто 

навідуються незнайомі люди, щоранку там, у при-
дбаній квартирі, проводяться Служби Божі… та 
й загалом, що приватна власність – квартира – 
використовується не за цільовим призначенням, 
тобто у ній не проживають фізичні особи. Так ар-
гументували в позовній заяві невдоволені сусіди 
(ОСББ «Луки-4»), яку подали до суду, щоби саме 
таким методом позбутися небажаних мешканців 
«їхнього» будинку. 

Шостого листопада ц. р. відбулося судове за-
сідання і Феміда сказала своє слово: у позові від-
мовити.  

Думало-гадало членство «Дому милосердя», 
що на цьому всі прикрі перипетії закінчаться, та 
дарма. 

Людській черствості та егоїзму, як бачимо, 
немає меж. ОСББ «Луки-4» подало апеляцій-
ну скаргу на рішення Чортківського районного 
суду до Апеляційного суду Тернопільської об-
ласті, вказуючи у ній, що «… зазначене рішення 
суду першої інстанції ухвалене з неправильним 
застосуванням і грубим порушенням норм мате-
ріального та процесуального права…». А також 
представник апелянтів (позивачів) у скарзі зазна-
чає: «… Висновки суду першої інстанції про те, 
що формальне порушення відповідачем вимог 
закону щодо використання житла не за цільо-
вим призначенням не порушує права позивачів, 
нівелюють вимоги закону, які встановляються до 
власників житла, в контексті їх обов’язку викорис-
товувати житло виключно за цільовим призна-
ченням. … Судом першої інстанції оскаржуване 
рішення ухвалювалося під очевидним тиском з 
боку окремих членів суспільства. В переддень 
ухвалення оскаржуваного рішення у засобах 

масової інформації в загальнонаціональному 
ефірі вийшов сюжет, де позивачів представлено 
з негативної сторони, зокрема, що ними до суду 
заявлено вимоги про виселення дітей з особли-
вими потребами з квартири відповідача. Під час 
судового розгляду справи перед приміщенням 
суду вивішено пост із закликами з’явитися усім 
небайдужим особам до суду для відстоювання 
позиції у справі відповідачів. У день ухвалення 
оскаржуваного судового рішення зал судового 
засідання був переповнений однодумцями з боку 
відповідача. Суд першої інстанції, вирішуючи по-
зовні вимоги, не керувався вимогами закону, а 
думкою окремих членів суспільства, зокрема їх-
нім окремим інтересом»… 

То виходить, стати на захист беззахисних (!) ді-
тей-інвалідів – це тиск на правосуддя чи, може, 
все ж таки – законний (!) обов’язок суспільства?! 

Засідання Апеляційного суду Тернопільської 
області відбудеться 24 грудня ц. р. о 10-й годині 
(м. Тернопіль). 

Тетяна ЛЯКУШ

«Дім милосердя» знову 
під ударом черствості

Чортківський районний центр соціальної реабілітації «Дім милосердя», яким 
опікується Бучацька єпархія УГКЦ м. Чортків, створений для дітей з обмеженими 

можливостями життєдіяльності. Не дивлячись на те, що увесь світ стоїть 
на захисті дітей-інвалідів, все ж віднайшлися особи, для яких, як виявилося, 

ці дітки – як кістка в горлі…
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Аргументи Спортивне свято

Старенька школа у селі Палашівка побудована 
ще у 1927 році. Проте оновлення не бачила з 50-х 

років минулого століття. Два корпуси нинішнього 
навчального закладу давно потребували допомоги. 

Старі вікна та двері пропускали холод, про зберігання 
тепла у таких умовах годі було й говорити. 

  – Представники Компанії «МРІЯ» організували збори, в 
ході яких громада вирішила допомогти школі, – розвідає ди-
ректор Палашівської ЗОШ I – II ступенів Михайлина Періг. – 
Торік уже поміняли нам 6 вікон і тепер 7, також маємо нові 
вхідні двері. Так помаленьку оновлюється наша школа. Також 
підключили інтернет. Ми щиро вдячні за допомогу Агрохол-
дингу. 

Сьогодні у Палашівській школі навчається 43 учні, шесте-
ро з них приходять із сусідньої Криволуки. Незважаючи на 
те, що кількість дітей рік у рік зменшується, Михайлина Періг 
сподівається, що навчальний заклад працюватиме ще бага-
то років. 

Із Палашівкою «МРІЯ» розпочала працювати 5 років тому. 
Цьогоріч переуклали договори з пайовиками. Тому найближ-
ча перспектива для села – більш ніж приваблива. Адже лише 
цього року завдяки Компанії село отримало 35 тис. грн. допо-
моги. З них 29 тис. 640 грн. – на школу. Також закупили комп-
лектуючі для мотокоси. Ще 3 тис. грн. отримав мешканець 
села, який був мобілізований на схід України, для закупівлі 
спорядження. Разом із ним ще четверо односельчан боро-
нять нашу країну.    

Не за горами зимові свята. І «МРІЯ» також не залишиться 
осторонь, даруючи солодощі дітям на Миколая. 

Дарія СМИК

Завдяки «МРІЇ» 
у селі Палашівка 
оновили школу

Ось так чи якось подібно кричали вболівальники футбольної 
команди с. Пробіжна своїм гравцям – і не намарно. Таки стали 
пробіжнянські футболісти цього року призерами! Минулої неді-
лі, 13 грудня, вдячні односельці вітали спортсменів та й себе, 
чого там приховувати, зі спортивними звитягами.

У місцевому будинку культури силами місцевої громади, за-
вдяки постійному спонсору команди – керівникові ПСАФ Сте-
панові Коцірі, відбувся вечір футбольної слави. Концертну 
програму футболістам-призерам чемпіонату району з футболу 
2015 р., а також усім присутнім у залі глядачам подарували міс-
цеві таланти – працівники будинку культури, вчителі та вихо-
ванці пробіжнянських музичної та загальноосвітньої шкіл.

Привітати село зі спортивними досягненнями, його меш-
канців приїхали перший заступник голови райдержадміні-

страції Валерій Запухляк, начальник відділу у справах мо-
лоді і спорту райдержадміністрації Олег Галущак, начальник 
відділу культури, туризму, національностей і релігій РДА 
Галина Чайківська. Вдячними словами від імені односельців 
звернувся до футболістів Пробіжнянський сільський голова 
Назарій Костецький. Потішив значним матеріальним заохо-
ченням благодійник Степан Коціра.

Команда села Пробіжна була нагороджена грамотами та 
медалями відділу в справах молоді і спорту райдержадміні-
страції, районної федерації футболу в Чортківському районі 
та районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх».

Оксана СВИСТУН
Фото Олега ГАЛУЩАКА

Cеред численних добрих справ, якими займається колектив 
Чортківського державного медичного коледжу, є турбота про 
студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, студентів, чиї батьки перебувають у зоні 
проведення АТО.

Боже слово від протосинкела Бучацької єпархії УГКЦ о. Во-
лодимира Заболотного та митрофорного протоієрея, декана 
УПЦ КП Святої Покрови отця Михайла Левковича дали змогу 
відчути кожному, що все-таки у світі домінує Господь і добро, 
який через щире серце і турботливі руки керівництва коледжу 
передав подарунки із солодощами та комплекти навчальної 
літератури студентам. Сльози на очах дітей говорили більше, 
ніж усі слова. 

На завершення зустрічі директор коледжу побажав усім, 
аби тієї миті, коли над нашою великою Україною зійде різдвяна 
зірка, воскресли у душах наших усе найкраще на землі – не-
похитна віра, щира відданість, вічна любов та мир. Любомир 
Степанович наголосив, що День святого Миколая – це своє-
рідний символ людської надії і віри у щасливе майбутнє, адже 
саме у цей день, на Миколая, здійснюються дитячі мрії.

Марія НИКОЛИШИН, 
культорганізатор коледжу

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Забивайте, хлопці, гол – дуже любимо футбол! 

Доброчинство

Підтримуємо віру в добро

Реальні справи

Щороку приходить Миколай у кожну господу з миром і дарунками. Для маленьких стає чарівною казкою, коли невидимо з’являється вночі і кладе під подушку такі бажані гостинці. 
Виростають діти – і добра казка зникає, а Миколай залишається. Наслідуючи милосердя та доброчинність святого Миколая, дирекція коледжу не залишила без подарунків на 

Свято Миколая тих студентів, які найбільше потребують батьківського плеча та материнської ласки. 

Варто лише захотіти
Отак подумали собі улашківчани – захотіли, щоб з Улашківців прямо 

в обласний центр автобус возив – і сподівання їхні, 
якщо й далі так шпарко справи підуть, в скорім часі справдяться. 

От на знімку можете спостерегти, як здій-
снювався ямковий ремонт дороги, що веде 
з сусідньої Нагірянки до Улашківців, а також 
уздовж по селу в напрямках до Сосулівки й 
Заболотівки. Всього протяжністю, як заува-
жив Улашківський сільський голова Володи-
мир Дерій, близько 9 км. Головний спеціаліст 
відділу розвитку інфраструктури РДА Вале-
рій Побуринний запевнив, що клопотання 
жителів села буде реалізовано в найкорот-

ший термін, бо усі попередні кроки для цього 
вже зроблено. 

Голова райдержадміністрації Михайло 
Сташків як спонсора виокремив депутата 
облради Василя Вислоцького. Завдяки його 
грошовій допомозі здійснено ямковий ре-
монт дороги.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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5Благодійність

Волонтерство

Добрі справи

Волонтери не припиняють своєї діяльності. Завше на зв’язку 
з вояками-захисниками, нашими краянами, котрі на часі пере-
бувають у зоні бойових дій на сході України. І ось реальність – 
військовикам вкрай необхідна допомога з тилу: медикаменти, 
теплий одяг і продукти. 

Активістами-волонтерами Чортківщини, як уже повідомля-
лося, організовано виготовлення сухих борщів; тепер у під-
вальному приміщенні катедрального собору Верховних Апп. 
Петра і Павла, спеціально облаштованому, вони відкрили 
справжню артіль з приготування м’ясної консервації: квасо-
ля, горох із м’ясом, паштети, навіть холодець, рибні консерви 
(слід зазначити, живою рибою з орендованих ставків забезпе-
чили приватні підприємці Чорткова) й таке інше; кращі шматки 
свинної вирізки закоптили. Звідкіля м’ясо? – запитаєте. Дві не-
величкі свині пристарали з проведеної благодійної акції учні 
школи-гімназії ім. М.Шашкевича, одну – чортківчанка, чима-
лий шмат свинини – мешканці Косова. Люди звідусіль зносять 
цукор, крупи, різну консервацію, ласощі до чаю, речі першої 
необхідності. Активно долучаються до волонтерського руху 
громади сіл Палашівка, Криволука, Полівці, Джурин та Джу-
ринська Слобідка, Улашківці, Заболотівкі, Капустинці; руко-
дільниці зі с. Базар нав’язали багато теплих шкарпеток, а гос-

подині з Ридодубів і Косова зайнялися виліпленням вареників 
(у замороженому стані їх доправлять нашим воякам; зі шквар-
ками – ситна страва). І юнь не поступається у доброчинності 
перед дорослими: учні шкіл №№ 5, 6, 7 та уже названої гімназії 
проводять різноманітні акції, щоби внести неабияку лепту у 
волонтерський рух, віддати часточку тепла свого серця кож-
ному воїну-захиснику. 

Щемно було споглядати на святкові пакуночки з ласоща-
ми, оздобленими власноручно виготовленими зі щирістю та 
любов’ю (намальованими та вирізами) дітворою ангеликами 
й надписами найщиріших побажань. Адже Україною вже ман-
друє святий Миколай. Тож не омине він наших захисників, при-
несе подарунки з рідного дому. 

Посильну допомогу надав і Чортківський гуманітарно-педа-
гогічний коледж ім. О.Барвінського. Все те, що зібрали студенти 
і викладачі (на знімку справа) навіть не поміститься у вантаж-
ному бусі. 

Дощенту завантажений усім необхідним мікроавтобус уже 

вчора вирушив на схід України, туди, де під шквальним обстрі-
лом ворога мужньо стоять на варті зі зброєю в руках наші кра-
яни (Лисичанськ, Піски, Костантинівка, Сєвєродонецьк). 

Волонтерський рух не припиняється, а ще активніше розгортає 
свою діяльність. На жаль, активісти навідріз відмовилися афішу-
вати себе, мовляв, усе робиться не для популізму, а для блага 
народного; та й виокремлювати когось недоречно, адже багато 
наших краян долучається до благодійності; згуртованістю й добро 

чиниться. Та все ж, даруйте, що наперекір назву бодай би пред-
ставництво волонтерське: членство братства святого Йосифа (м. 
Чортків), РО ВО «Свобода». Окрім матеріальної допомоги потріб-
на й фізична, адже все, що придбано для наших вояків, треба роз-
фасувати, старанно упакувати, повантажити. Тому будь-яка поміч 
згодиться. Не слід відсторонюватися, байдужіти. Тож приєднуйте-
ся, нашим захисникам потрібен гарантований надійний тил. 

Ще одна потужна волонтерська лінія, яку організував 
А.Кноль разом із представниками Самооборони Чорткова, діє 
у місті. Їм допомогають наші краяни (чарівні ельфи, як називає 
їх п. Кноль), котрі проживають за межами України, надсилаю-
чи не лише продукти, теплі речі, а й необхідні медикаменти. З 
інформацією про їхню діяльність можна ознайомитися на сто-
рінці організатора у Facebook.

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з архіву волонтерів та Ореста ЛИЖЕЧКИ

Свято св. Миколая є очікуваним і 
радісним не тільки для дітей, а й осо-
бливим для наших мужніх бійців, наших 
дорогих синів, чоловіків і батьків, які 
на сході в цей трудний час захищають 
нашу Батьківщину і всіх нас.

Ми навіть не зможемо собі уявити, 
яка велика душевна радість, піднесен-
ня патріотичного духу буде в наших 
захисників, коли вони, одержавши по-
дарунки від св. Миколая, будуть вже 
вкотре переконані в тому, що ми завжди 
пам’ятаємо про них у наших молитвах, 
що ми з любові та щирої вдячності за 
їхній подвиг приносимо їм нашу жертов-
ність. Адже це так важливо в той час, 
коли бійці знаходяться в окопах, в блін-
дажах, в холоді, у великій небезпеці і 
безсонні стоять на варті цілісності своєї 
Батьківщини.

До цієї жертовної дії прилучилися в біль-
шій чи меншій мірі як священики, так і пара-
фіяни, які належать до Чортківського дека-
нату Тернопільської єпархії УПЦ КП: церкви 
Святого Князя Володимира м. Чорткова, 
сіл Біла, Росохач, Давидківці, Колиндяни, 
Залісся, Сосулівка, Переходи, мікрорайон 
Золотарка, а також церкви Святого Успіння 
м. Чортків, сіл Угринь, Джурин, Джуринська 
Слобідка, Шманьківці, які долучаються до 
пожертвувань для бійців і поза межами 
церков в інших благодійних заходах. Хочу 
відзначити старання дітей та педагогічних 
колективів, адміністрацій шкіл, котрі також 
приклали чималі старання у благодійності 
для наших захисників подарунками, ма-
люнками, листами зі щирими словами 

подяки тим, хто боронить рідну землю.
Вчинок благодійності зробили дирек-

тор Чортківського КХП П.Стефаняк і 
адміністрація комбінату. До заходу бла-
годійності долучилися також Б.Бейко 
(надав приміщення для зберігання 
подарунків), завідуюча магазином 
О.Мальована (повний мішок із смако-
ликами поїхав на передову), житель с. 
Біла В.Базишин (здійснив доставку по-
дарунків до Тернополя власним тран-
спортом).  Сердечно дякую всім за жер-
товність.

Безмежна вдячність і шана вам, наші 

герої! Прийміть ці скромні подарунки, як 
від самого Святителя Миколая.

Святий отче Миколаю, захисти наше 
українське військо, нашу державу і ви-
моли в Бога ласки, миру в Україні та в 
усьому світі. Поверни наших синів жи-
вими та неушкодженими, щоб ми разом 
будували квітучу нашу Вітчизну.

Богдан ВЕРХОМІЙ, 
декан Чортківського деканату 
Тернопільської єпархії УПЦ КП,

Фото Оксани СВИСТУН

«Будьте милосердні, 
як і Отець ваш милосердний!»

«Зробивши це одному з цих братів Моїх менших, Мені зробили» (Мф. 25:40)
Із благословення Високопреосвященнійшого Нестора, Архієпископа Тернопільського, Кременецького 
і Бучацького, парафії Чортківського деканату Тернопільської єпархії УПЦ КП провели збір подарунків 

до дня пам`яті святого Миколая для бійців 44-ї артилерійської Тернопільської бригади, 
в якій на Луганщині служать наші хлопці.

Допомога нашим воякам вкрай необхідна
Війна… І аж ніяк не АТО, як це, наче за безглуздою вже звичкою, називає наше «верховенство» бойові дії на сході України. 

Розповсюджується інформація ще й про те, що українська армія, а саме там – на передовій – усім забезпечена, як військовим спорядженням, 
так і харчами; начебто потужної волонтерської помочі вже й не потрібно. Та на жаль, реальність інша… 

Юні добротворці

Хтось з мудрих сказав, що пожертва Богу – це духо-
вно-соціальна інвестиція, яка винагороджує не лише 
у житті вічному, а й обертається добробутом у житті 
земному. За доброї ініціативи парафії катедрального 
собору Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, 
школи волонтерів, Чортківського осередку ВО «Фор-
теця», ГО «Велоклуб КАДЕНС», ГО «Центр Ініціатива», 
Чортківського відділення ПриватБанку було оголоше-
но благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде». 

Відділ освіти Чортківської районної державної адмі-
ністрації про гуманну акцію та участь у ній довів пе-
дагогічним працівникам і учням районних шкіл, які в 
час сьогодення, впевнені, як ніколи: благодійність – це 
прояв співчуття до ближнього та моральний обов’язок 
кожної людини поспішати на допомогу потребуючому. 
Діти розуміють, що у наші дні, які, на жаль, не є спокій-
ними, потрібно піклуватися про воїнів АТО і їхні сім’ї, 
про людей з обмеженими можливостями і про мало-
забезпечених. Тому вихованці загальноосвітніх шкіл зі 
щирістю душ і добрих намірів взялися збирати пода-
рунки для діток, до яких напередодні свята у ніч заві-
тає святий Миколай з катедрального собору і вручить 
бажані солодощі. 

Начальник відділу освіти Чортківської РДА Ірина 
Гулька разом із сином Валентином (який також при-
клався до подарунків) 16 грудня передали від учнів-
ських та педагогічних колективів району в катедраль-
ний собор Святих Верховних Апостолів Петра і Павла 
цукерки, печиво, шоколад, якими ласуватимуть дітки, 
життя котрих із якихось причин не є надзвичайно ве-
селковим – чи татко на війні, чи втрата одного з бать-
ків, а чи й матеріальна скрута, що стає на заваді со-
лодкому смаколику потрапити до святкового столу…

Освітяни району навчають школярів, що благодій-
ність – це не обов’язок, це покликання душі та веління 
серця… І як приємно знати, що ти допоміг і в когось 
завдяки твоєму доброму вчинку бодай на мить стало 
святково-цукерково! 

Світлана ПЕТРІВ, 
завідувач райметодкабінету 

відділу освіти 
райдержадміністрації

Учні шкіл району 
стали Миколаями
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Враження Патріотичне виховання

Із розповідей духівника ми дізналися, що він 
виконував свій пастирський обов’язок у 95-й 
окремій аеромобільній бригаді м. Житомир на 
сході України в Донецькій області як військовий 
священик із 31 жовтня по 5 грудня цього року. 
Причиною цього стали збори духовенства 26 
серпня в Тернопільсько-Кременецькій і Бучацькій 
єпархії Київського Патріархату, де був заклик свя-
щеникам допомогти морально нашим воїнам, які 
захищають країну.

«Прибувши на місце служби, розгорнули вій-
ськовий намет, перед яким поставили хрест, все-
редині, замість престолу, – невеличкий стіл, де 
щодня зранку – молитви, близько обіду – молебні, 
надвечір – литія за загиблими. Служили Літургії, 
сповідалися й причащалися, а також освячували 
техніку, місця, де проживають воїни. Мене запро-
шували у різні підрозділи на бесіди як психолога. 
Короткий період перебування в зоні бойових дій 
для священика передбачений тим, щоб не стати 
воїном (так говорять психологи). А для свяще-
ника зброя в рухах недопустима», – розповідав 
учням духовний наставник.

Отець Богдан подякував учням школи, вчи-

телям, які спільною молитвою під керівництвом 
вчителя християнської етики Н.Ментинської про-
сили у Бога щасливого повернення наших захис-
ників та припинення війни. Настоятель наголосив 
учням, що навчання є їхнім обов’язком, закликав 
бути гідними звання «справжній громадянин 
України».     

Від імені учнів та вчителів виступили директор 
школи А.Міщій та педагог-організатор Г.Вівчарик, 
які подякували отцю Богдану за цікаву та змістов-
ну розповідь, за те, що він завжди знаходить для 
нас час, слова втіхи і розради, навчаючи всіх хва-
лити Бога, радіти і страждати з Ним, даючи влас-
ний приклад, як терпіти, молитися, жертвувати за 
кожного, зокрема, по потребі, за Україну в цілому; 
побажали міцного здоров’я, наснаги, добра, миру, 
Божої Благодаті та незліченних Божих Ласк.

Сьогодні, коли Україна потопає в сльозах від 
горя, з болем у серці говоримо: «Ми не тільки не 
хочемо війни, а просимо Бога зробити так, щоби 
вона нарешті закінчилася. Ми віримо в це!»

Педагогічний колектив Залісянської ЗОШ

По праву можна сказати, що працівники даного 
центру – це члени нашої великої педагогічної ро-
дини, оскільки тринадцять з них є випускниками 
Чортківського педагогічного училища. Завдяки 
вмілому керівництву директора Богдана Миро-
нюка, заступника директора з навчальної роботи 
Тетяни Овчарук і кваліфікованій праці педагогів у 
центрі створено атмосферу справжнього сімейно-
го затишку, а щирі посмішки, гостинність, вихова-
ність дітей запалюють серце чистою любов’ю до 
вихованців, які є справді особливими.

У рамках святкування студенти змогли взяти без-
посередню участь у святі «У козацькому колі». Захід 
вразив своєю масштабністю. Усе розпочиналось із 
зустрічі привітних та усміхнених вихованців на фо-
товиставці «Дитяча посмішка» та продовжувалося 
безліччю несподіванок, однією з яких стала ви-

ставка робіт вихованців «Нашими умілими руками», 
на якій студенти змогли придбати чудові новорічні 
вироби, таким чином підтримати талант маленьких 
майстрів. Особливим дійством став спортивно-роз-
важальний захід, який продемонстрував непосиль-
ний труд педагогів і таланти вихованців. Із душев-
ним та щирим захопленням, зі сміхом та слізьми, під 
нестихаючі гучні оплески гостей діти демонстрували 
свої вміння. Виконання народних пісень й танців, лі-
плення смачних вареників та варіння справжнього 
козацького куліша, проявлення в ігровій формі сили 
і спритності – це далеко не всі таланти, які демон-
стрували діти гостям. 

У свою чергу студентка коледжу Лілія Висо-
чанська привітала учнів та педагогів музичним 
дарунком-піснею «Ми – Українці». Ще одним по-
дарунком студентів було поповнення фінансами 

скриньки допомоги для вихованців даного центру.
Особистими враженнями діляться студенти:
– Для нас приємною несподіванкою була по-

їздка в Заліщицьку школу-інтернат до дітей з осо-
бливими потребами. Цьому завдячуємо нашому 
директорові Роману Пахолку, який виділив кошти. 
Ми набралися педагогічного досвіду і знань. Коли 
зайшли в цей заклад, нас привітно зустріли, від-
чувалася атмосфера тепла і любові. Переглянули 
ручні роботи дітей і були приємно вражені, як ма-
ленькими рученятами можна створити таку красу. 
Зі сльозами на очах спостерігали, як дітки зі щи-
рістю старалися показати свої таланти. Найбільше 
зворушила нас інсценізація розмови ангела з нена-
родженою дитиною... Ми зрозуміли, що ці малюки, 
порівняно з нами, цінують те, що мають. 

Вогнище наших вражень буде палати все жит-

тя, ми сподіваємось, що наша майбутня профе-
сійна діяльність буде пов’язана з навчанням цих 
особливих дітей. Надіємось, жоден із читачів не 
залишиться байдужим і в подальшому зможе до-
помагати дітям із обмеженими можливостями. І 
навіть зараз, коли ми пишемо ці слова, в пам’яті 
зринають маленькі оченята, які прагнуть любові 
та підтримки. Ми хочемо, щоби наш народ звер-
тав більше уваги на таких дітей, тоді життя стане 
кращим. Дуже задоволені цією поїздкою і кожному 
радимо побувати в такому закладі...

Уляна БУТРИНОВСЬКА, 
практичний психолог Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. О.Барвінського

Поезії та пісні, що лунали того дня в Джу-
ринській школі, прагнули відкрити коди до-
ступу до історичної пам’яті українців. Сло-
ва, наскрізь просякнуті темою війни, вірою 
і сподіванням на її завершення, на те, що 
наші мужні захисники вже зовсім скоро по-

вернуться додому, до батьків і дітей, до дру-
жин і родини, розчулили усіх присутніх.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять  
героя АТО – Коцюка Руслана, жителя села 
Джурин, який загинув у серпні 2014 р. в 
Іловайському котлі. Схилили голови перед 
його мужністю та відвагою. У час, коли в 
країні йде війна, коли наші бійці так потре-
бують допомоги і підтримки, особливо важ-
ливо об’єднувати зусилля і бути учасниками 
акцій та проектів, спрямованих на допомогу 
та зміцнення бойового духу наших героїв. 
Створення у Джуринській ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів Алеї Слави Героїв АТО є свідченням 
згуртованості небайдужих людей, які зара-
ди світлої ідеї спільно взялися до справи, 
символом героїзму, патріотизму українців, 
які, не шкодуючи власного життя, відстою-
ють територіальну цілісність своєї Батьків-
щини та право свого народу на краще май-
бутнє.

В урочистому відкритті Алеї Слави Героїв 
АТО взяли участь отець Степан, заступник 
голови РДА з гуманітарних питань Іван Ві-
ват, військовий комісар Чортківського ОМВК 
Леонід Підручний, учасники Революції Гід-
ності, бійці АТО та їхні родичі, представники 
громади, вчителі та учні школи. 

Зі слів отця Степана:
– Кожен із цих Героїв, як і ми з вами, ма-

ють сім`ю, батьків, друзів, захоплення, свої 
невідкладні справи. Але поклик їхньої душі 
призвав їх до боротьби за вільну, демокра-

тичну, чесну Україну. Найбільша вдячність 
героям-учасникам АТО – наша пам`ять і гід-
на поведінка щодня. 

У своєму виступі Іван Віват відмітив, що 
створення Алеї Слави Героїв АТО є проявом 
громадянської відповідальності стосовно 

тих людей, які свідомо жертвують собою 
заради нашої держави, заради нашого май-
бутнього. Тому суспільство тепер має відда-
ти їм належне не задумуючись. 

Леонід Підручний подякував воїнам, 
які сьогодні виконують свій військовий 
обов’язок в зоні бойових дій, тим, хто віддає 
своє життя і здоров`я, заради мирного май-
бутнього. Подякував учням, які підтримують 
бійців подарунками (своїми малюнками, 
листами, солодощами), на що з нетерпінням 
чекають українські солдати.

Ми вдячні всім, хто долучився до ство-
рення Алеї Слави Героїв АТО: за матері-
альну підтримку – колективу Джуринської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів, меценатам Олександру 
Маленькому та Володимирові Михайлюку; 
за допомогу в реалізації проекту – Віталію 
Керничному та Руслану Нагаєвському, а та-
кож усім, хто не залишився осторонь, при-
єднався до  проекту «Україна в кожному з 
нас».

Віримо, сонце зійде на новому небосхи-
лі і висушить Твої сльози. Загояться рани, 
а шрами обростуть любов`ю Твоїх дітей до 
Тебе, Ненько. І підуть в небуття чорні ме-
режки на рушнику долі, залишаючи тільки 
яскраві барви щасливого майбуття! Виши-
ванкою стане Твій дім, Україно!..

Організатори проекту 
«Україна в кожному з нас» 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Одна дівчинка розплакалась, бо не хотіла фо-
тографуватись, а її мама заспокоювала... За цей 
час хлопчик шмигнув у двері на вихід, бо за ним 
тато приїхав. Більш чемні діти все-таки відбули-

ся фотографуванням «на пам`ять» собі, батькам, 
дідусям і бабусям. Зліва направо стоять: Віталик 
Петрас, Сашко Тесльок, Оля Бобер, Діана Пах-
тус, Павлик Шемлей, вихователька Роксолана 
Олегівна Козак, Сашко Склярський.

Декілька слів про виховательку. Вона мріяла 
стати вихователем – і після закінчення 11-го класу 

Ягільницької ЗОШ відразу 
вступила до педагогічно-
го коледжу Чернівецького 
національного універси-
тету ім. Ю.Федьковича. За-
кінчила його і тепер пра-
цює в садочку. Одночасно 
навчається на заочному 
відділенні Прикарпатсько-
го національного універ-
ситету ім. В.Стефаника за 
спеціальністю «початкова 
дошкільна освіта». Докла-
дає зусиль до виховання 
дітей, а також до освоєння 
навчального матеріалу. 
Успіхів всім!

Степан ОСАДЦА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Події на сході крізь бачення священика
Багато страждань випало на долю нашого народу. Сьогодні на сході України йдуть 
військові бої. Там вирішується доля і майбутнє держави. Сили АТО намагаються 

протистояти російському агресорові. Майже два роки ми не можемо спати спокійно, коли 
гинуть найкращі українці, цвіт нації. Події сьогодення торкнулися і нашого села. 

Не залишився осторонь наш священик церкви Святого Михаїла УПЦ КП отець Богдан 
Слонь, з яким нещодавно відбулася зустріч у стінах школи. 

Герої наші – ви у бій пішли 
заради нас і мирного світання…

26 листопада цього року з нагоди Дня Гідності та Свободи Джуринська ЗОШ І – ІІІ ст.  
відкрила свої двері всім, хто пам’ятає своїх героїв, кому небайдужа доля України.  

Фотопогляд

А вони чекали...
Відбулося тематичне свято в садочку 

«Малятко-1», що в селищі Нагірянка, –
 і діти зняли свої костюмчики, 

в котрих виступали. Аж гульк – 
тут з̀ явився фотограф!.. 

Повчально

Особливий день з особливими дітьми!
3-го грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. 

Саме в цей день студенти Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського 
за сприяння його директора Романа Пахолка у супроводі викладача соціально-педагогічних дисциплін 

Галини Обліжок і мене, авторки цих рядків, практичного психолога коледжу, відвідали Заліщицький 
обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр.
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Наші гостіХліб душі

ПОДЯКА
Я, Винник Василь Михайлович, та хлопці 301 

ОДКБ, які перебувають зі мною на одному блок-
посту, щиро вдячні Заболотівській ЗОШ за по-
дарунки нам на свято Миколая. Хоч ця школа 
невеличка, зате в неї добра звичка: дружні діти 
й вчителі. Вони нас підтримують і допомагають, 
час від часу посилки висилають. Тож дякуємо всім 
вчителям і діточкам за те, що не забувають про 
нас, і бажаємо вам веселих і щасливих свят, щоб 
уся сім`я була разом і біля вас.

Воїни АТО

Його ім`я пов̀ язують з совістю української пісні. 
А він в текстурі концерту знай стверджує рефреном: 

пісня для українців – то крізь плин віків святий оберіг. Бо 
вона безсмертна, як і душа народу. І цей неспростовний 

постулат відчутно аж на дотик доводився минулої суботи 
в РКБК ім. К.Рубчакової упродовж тривання пісенного 

єднання сцени із залою на хвилі найпалкіших душевних 
почувань. Почувань, зроджених жагою сучасної української 

пісні, «замішаної» на національному мелосі, й через це – 
всуціль народної.

З концертом до Чорт-
кова завітав народний 
артист України Павло 
Дворський з синами Пав-
лом та В`ячеславом. Ні, 
глядацька зала не була 
виповнена вщент – на 
те є низка й об`єктивних, 
і суб`єктивних причин. 
Проте яка панувала 
енергетика! Та й хіба 
могло бути по-інакшому, 
коли в авторському ви-
конанні злинули й «Сме-
рекова хата», і «Стожа-
ри», і «Горнусь до тебе, 
Україно», котра нарекла 
концертний тур, в рам-
ках якого ось це співоче 
триголосся загостило до 
нашого міста! Зала про-
сто шаленіла від іскри 
палкого патріотизму, що 
буквально запалювала 
найтонші порухи душі, 
здійняті подіями сучас-
ся. Реквіємом Героям 
України новітньої доби 
злинула пісня «Ангели 
Майдану», а присвятою 
матерям воїнів АТО – лірична й водночас проймаюча душу «Ма-
мині очі»...

Павло Дворський-молодший, володар голосу оперного звучан-
ня і, до слова, вже лауреат І премії в Італії, припідніс властиве йому 
тембральне звучання; його молодший брат В`ячеслав (похресник 
легенди української естради, творчого побратима його батька На-
зарія Яремчука) вдарував сучасні нотки, а кілька пісень присвя-
тив пам`яті свого нанашка. І всі втрьох вони потужно, на потіху й 
многоголосся зали, видали «на-гора» улюблену народну «Чер-
вону руту». Щоправда, перед цим Павло Дворський-старший «в 
тему» спом`янув, як уперше, в 70-і роки ХХ ст., вона була виконана 
в Кремлі трьома легінями (за аналогією – трьома й тепер!) Воло-
димиром Івасюком, Назарієм Яремчуком та Василем Зінкевичем. І 
відтоді здобула популярність, нездоланну літами й десятиліттями. 
Пізніше, під завісу концерту, заступник голови Чортківської РДА 
Валерій Запухляк, складаючи вдячність гостям, теж точнісінько «в 
тему» промовисто забажає, аби незабаром «Червона рута» зно-
ву зазвучала в Кремлі – після остаточної перемоги над Путіним. І 
це викличе в залі направду шал. Так само, як і потужно виспівана 
в фіналі пісня «За Україну» з повторюваними раз у раз палкими 
словами:

За Україну, за дітей, за волю,
За гори, за безкрайнії поля;
За нашу Січ, за материнську мову,
Що над Дніпром вже сотні літ кружля…
А своєму інформаційному спонсорові – газеті «Голос народу» – 

одразу опісля концерту, вже майже на колесах (бо гості квапились 
до Трускавця, відтак – Дрогобича та Стрия), народний артист Укра-
їни Павло Дворський дав невеличке інтерв`ю.

– З синами ми тут вперше, – відповів на запитання. – Бо ми 
розпочали такий тур – «Горнусь до тебе, Україно», присвячений 
40-річчю моєї професійної творчої діяльності, яку я починав в ан-
самблі «Смерічка» 1976 року. Будемо виступати і в Україні, й за 
кордоном, запрошені до Італії дати концерти в Римі, Неаполі, Бо-
лоньї, Мілані. Одержали запрошення і від української діаспори в 
Сполучених Штатах Америки – виступатимемо в Чикаго, Детройті, 
Клівленді. Тому, думаю, пісня наша звучатиме, доки буде жити – а 
вона буде жити вічно, так як вічний Бог і весь світ. Тому сьогодні 
на концерті ми з синами старалися заспівати ті пісні, які зачеплять 
оту тонку душевну струну. Бо люди зараз трохи розчаровані по-
діями політичними, подіями, що торкнулися й західних теренів 
України – і смерть, і трагедії... Але коли людина іде по життю з 
піснею, з молитвою, з вірою, надією і любов`ю, то, я впевнений, ми 
подолаємо і  перешкоди, й негаразди, об`єднаємося, як співається 
в одній із наших пісень: 

Горнусь до тебе, Україно,
Як син до матері горнусь,
За тебе, рідна і єдина,
Щодня я Богові молюсь...
І ми всі – від малого до великого – молимось за щасливу долю 

нашого народу і нашої рідної України.
– Чортків у Вашому концерному турі посідає якесь особливе міс-

це – єдиний на Тернопільщині, адже так?
– З Чортковом у мене особливі стосунки. Тут ми неодноразово 

виступали з ансамблем «Смерічка». Приїздив я сюди зі своїм твор-
чим побратимом Назарієм Яремчуком. Тут виступав і Володимир 
Івасюк, і Василь Зінкевич. З Чорткова вийшло багато прекрасних 
музикантів і один з них – музикант «Смерічки» Володимир Проко-
пик. Тому ця земля благословенна на добрих, щирих, талановитих 
людей. Тому ми сьогодні відчули, як зал реагував на кожну пісню 
–  народну чи естрадну, ліричну чи патріотичну. Тому сьогодні ми 
справді були єдиною родиною...

А ще всі троє Дворських зоставили свої автографи для читачів 
«Голосу народу».

Анна БЛАЖЕНКО

І ось такого дня відчинили-
ся двері до Родинного дому з 
іменем празника перед дітьми-
сиротами та дітьми з неблаго-
надійних родин. Чин освячення 
престолу і кивота в капличці, 
котра віднайшла осідок в одній 
з кімнат, врівень зі всім пер-
шим поверхом Родинного дому, 
що «прописався» в розкішній 
споруді по вул. Д.Січинського, 
здійснив правлячий архієрей 
Бучацької єпархії УГКЦ – пре-
освященний владика кир Ди-
митрій (Григорак) у співслужінні 
з численним духовенством. 
Єпарх високодуховно й дохід-
ливо пояснив важливість миті 
єднання людини з Богом: «Немає вищої місії в світі, ніж привести 
людину до Храму, тобто до Бога…». Отцем-деканом Андрієм Мель-
ником зачитано декрет єпископа про передачу Родинного дому під 
опіку сестер-мироносиць. Адже власне вони, спонукувані настійни-
ми трудами передовсім с. Йосафати Воробей, вже й клопочуться 
вихованням і майбутніми долями перших мешканців сиротинця – 
шістьох діточок, до котрих згодом долучиться більше потребуючих 
турботи й материнської опіки.

Духовна оказія вмістила ще й процесійний обхід надовкіл спо-
руди та освяченням фігурки Пресвятої Богородиці. Сталася ще 
одна приємність: обіч будинку Єпарх Бучацький власноруч висадив 
ялинку – їй діставатися сил врівень з наснагою «розуму й серця» 
тих, хто замешкає тут. А для того потрібні злучені в одне спромоги 
небайдужих краян – і глибиною душі, й глибиною кишені.

 Почула Анна БЛАЖЕНКО
Фото Андрія ОПИРА

Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать

Цікавий тур вихідного дня 
запам’ятався надовго, оскіль-
ки  дітвора готувала листи 
святому Миколаю, які вручала 
йому особисто. До садиби Чу-
дотворця добралися за спри-
яння отців Бучацької єпархії 
УГКЦ, по дорозі мовивши 
молитви та співаючи релігійні 
пісні. Побачивши маєтки свя-
того Миколая серед мальов-
ничої природи українських 
Карпат у Косівському районі 
Івано-Франківської області, 
веселі хлопчики і дівчатка 
радісно поринули у світ казки: 
сніжні кульки, вогнище посе-
ред лісу, кінь з бричкою, на 
якій залюбки возились наші 
непосиди. Цей регіон неофіційно вважають серцем Гуцульщини 
та її мистецьким центром. Для своєї резиденції святий Миколай 
обрав село Пістинь, яке гостинно зустрічає дорослих і малих, що 
спішать з проханнями про мир, добробут і щасливу долю. 

Направду, садиба святого Миколая – це місце, де живуть дитячі 
мрії та сподівання. За роки існування казкового маєтку на адре-
су добродушного дідуся надійшла неймовірна кількість листів. 
На другому поверсі садиби – кімната-музей новорічно-різдвяної 
іграшки. Стіни будиночка прикрашають листівки. Цікаво, що най-
старішій із них понад століття – від неї віє давниною, традиціями 
минулих поколінь.

Із захопленням школярі споглядали кімнату-музей природи. 
Тут юні туристи ознайомилися з рослинним і тваринним світом 
мальовничих Карпат. А кімната відпочинку дідуся Чудотворця 
наче й справді недавно відчувала його тихі кроки… Здається, 
доторкнешся до подушок святого Миколая, загадаєш бажання – 
і… воно обов’язково збудеться! По всій садибі витає дух свята, а 

різнобарвні ліхтарики та скляні фігурки ангелів-охоронців напо-
внюють серця різдвяними коловоротами і так не хочеться повер-
татися у сіру буденність! 

Фото на згадку, веселі пустощі, пригоди – час, який ніколи не 
забути!

Повертаючись додому, делегація шкільною родиною завітала 
в Коломиї у музей «Писанка», який вражає своєю оригінальністю. 
Експозиція має в арсеналі більше 6000 писанок з різних регіонів 
України. Але не тільки вони є гордістю музею – вироби з міді, ста-
ровинні прикраси, посуд, ляльки, одяг – діти з захопленням огля-
дали витвори рук вкраїнських умільців.

Поїздка не тільки подарувала море позитивних вражень, а й 
зблизила учнівське сімейство. До нових подорожей, дорогі діти!

Ірина ГУЛЬКА, 
мама учня 4-А кл. Чортківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 

Валентина Гульки

Так гласить шоста заповідь блаженств. І направду личить до означення духовної й водночас суспільнісної події, 
що відбулася в граді Чорткові у день Введення до храму Пречистої Діви Марії. Бо цей день вважається передвістям 

Божого благовоління до людей.

Враження

Як учні ЗОШ № 2 у Миколая гостювали
Школа – велика родина, друга домівка, дім дитинства кожного з нас. Відрадно, що директор Чортківської ЗОШ 

І – ІІІ ступенів № 2 Руслан Кульчицький, педагогічні працівники навчально-освітнього закладу піклуються про 
чудові дружні учнівські колективи, зокрема про їхні виховні та пізнавальні можливості. Так, класоводи 4-А і 1-Б 
класів Надія Мелимука та Марія Снєжик у передчассі святкових днів запропонували діткам і їхнім батькам не 

чекати на День св. Миколая та візит найулюбленішого героя малечі, а самим вирушати до нього в гості! 

Вдячність

Бо пісня – 
як святий оберіг



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
09.55 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.00 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.30, 20.30 Зроблено в Європi 
13.15 Вiкно в Америку 
14.20 Мультфiльми 
15.10 Х/ф «Полковнику 
нiхто не пише» 
17.35 Книга ua 
18.05, 01.45 Час-Ч 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Реформуючи Україну 
20.00 Перша шпальта 
21.25 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь « 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку-9» 
13.45 Т/с «Однолюби» (1) 
15.50 «Сiмейнi мелодрами-6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 
00.00 Х/ф «Викрадений син: 
Iсторiя Тiффанi Рубiн» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с 
«Розумниця, красуня» 
13.45, 14.20 «Судовi справи» 
15.00, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Заради кохання 
я все зможу» (1) 
22.45 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 
00.45 Х/ф «Солдати невдачi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Дива цивiлiзацiї» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Живе багатство 
України» 
15.40 Муз.програма 
«Мамина сорочка» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Гра долi» 
17.30 «Випробуй на собi» 
18.00 «Творчий портрет» 
18.30 Д/ф «Художник 
Катерина Бiлокур» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Золота провiнцiя» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 18.00 Т/с «Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Т/с «Чужi грiхи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф «З тобою 
та без тебе» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 

№ 49 (8546), 18 грудня 2015 року

Програма телепередач8

24 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 7.57. Захід – 15.58. Іменини святкує Никон. День працівників архівних установ

22 грудня, вівторок 23 грудня, середа 24 грудня, 21 грудня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.30, 23.25 На слуху 
07.50 Код безпеки 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.25 Реформуючи Україну 
11.45 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Мультфiльми 
15.05 Музичне турне 
16.30 Д/ф «Замки Європи» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.25 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 9» 
13.40 Т/с «Однолюби» (1) 
15.45 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» 
22.00 «Одруження 
наослiп» 
00.00 Х/ф «Гiрке кохання» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» (1) 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.45 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 
00.40 Х/ф «Заводiй» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.15 «Своїми очима» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
15.00 «Дива цивiлiзацiї» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Своє, українське» 
17.30 Д/ф «Обличчя 
свободи» 
18.00 «Актуально» 
18.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Нескоренi краяни») 
19.30 «Дiловий ритм» 
20.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Мелодiї старого саду») 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.35 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Iсторiя Марти 
Стюарт» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Будинок, який 
купила Мерi» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi 
11.15, 16.45 Т/с 
«Прокурори» 
12.10, 13.20 Х/ф «Гнiв 
титанiв» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45 Т/с «Код Костянтина» 
16.25 Патруль. 
Самооборона 
17.40, 22.30 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.30 Х/ф «Головний 
пiдозрюваний» (2) 

СТБ
05.40, 16.00 «Все буде добре!» 
07.25 «Все буде смачно!» 
08.20 «Зiркове життя. Як 
забували зiрок-3» 
09.20 «Зiркове життя. 
Весiлля - лiки вiд старостi» 
10.15 «Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв» 
12.35 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-7» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 «МастерШеф-5. 
Фiнал.» 
22.45 «МастерШеф-5. 
Оголошення переможця» 
23.05 «Моя правда. Ектор 
Хiменес-Браво» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродливою»
18.00 Абзац! 
 19.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна» 
21.00 Х/ф «Нецiлована» 
23.00 Х/ф «Думай, як 
чоловiк» (2) 

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

2+2
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.30, 18.30, 23.30 Новости 
«Спецкор» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Величезнi монстри» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Джунглi Атлантиди» 
12.15 Х/ф «Небезпечна зона» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Х/ф «Спiймати i вбити» 
22.30 Т/с «Череп i кiстки» 
00.25 Х/ф «Воронка» 
02.15 Х/ф «Захар Беркут» 
03.50 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.40 На слуху 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 Вiкно в Америку 
10.20 Чоловiчий клуб 
10.50 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.35 Спогади 
15.30 Надвечiр’я. Долi 
16.30 Свiтло 
17.30 Д/с «Дорогами Саксонiї» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Д/с «Калiфорнiя наша» 
21.25 Новини. Спорт 
21.45 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.10 5 баксiв.net 
22.25 Нiчна Меса Рiздва 
Христового за участю 
Святiшого Отця Франциска 
в Колiзеї (Рим) 
00.30 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку-9» 
12.20 Т/с «Однолюби» (1) 
15.45, 21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу» 
00.20 Х/ф «День Подяки» (1) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» (1) 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.45 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 
00.50 Х/ф «Дорослi дiти 
розлучення» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Земляки» 
15.00 «Фабрика iдей» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Зона ризику» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку 
з громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
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 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Кришталевий камiнь» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Прямий ефiр з мiським 
головою Сергiєм Надалом 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Два нулi» 

17.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Лiнiя смертi» 

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.35 Факти тижня 
08.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.15 Т/с «Путьова країна» 
11.30 Дивитись усiм! 
11.50, 13.20, 16.10 Х/ф 
«Володар персня. Двi вежi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Термiнатор-3. 
Повстання машин» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Конан-варвар» (2) 

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.45 «Все буде смачно!» 
08.40 «Зiркове життя. 
Правила вдалого 
розлучення» 
09.35 «Зiркове життя. 
Пробачити зрадника» 
10.30 «Битва екстрасенсiв - 15» 
12.40 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 «Хата на тата» 
22.45 «Детектор брехнi 7» 
00.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд» 
13.40 Х/ф «Iндiана Джонс i 
королiвство кришталевого 
черепа» 
16.05 Т/с «Не родись 
вродливою» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.10 Страстi 
за ревiзором 
23.25 Х/ф «Випробування 
весiллям» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютой 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний 
шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Другий шанс» (2) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 
21.00 Т/с «Анка з 
Молдаванки» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Особливо 
небезпечний» (3) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.00 «Облом.UA» 
08.35 «Помста природи» 
10.20 Т/с «Мушкетери» 
12.30 Х/ф «Острiв 
МакКiнсi» 
14.25 «Вайпаут» 
15.20 «Легенди 
кiкбоксiнгу» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новости 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Х/ф «Слiд смертi» 
22.30 Т/с «Череп i кiстки» 
00.25 Х/ф «Акула-вбивця» 
02.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
11.50 Перша студiя 
12.35 Д/с «Калiфорнiя наша» 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Мультфiльми 
14.55 Фольк-music 
16.10 Подорожнi 
17.00 Д/ф «Чорнi лангури» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.25 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 9» 
13.40 Т/с «Однолюби» (1) 
15.45 Т/с «Останнiй 
москаль» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
22.00 «Новий iнспектор 
Фреймут -3» 
00.00 Х/ф «Побiчний 
ефект» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу» (1) 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.45 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (2) 
00.45 Х/ф «Вечеря з 
придурками» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Випробуй на собi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
14.00 «Золота провiнцiя» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.30 «Творчий портрет» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Чернiвцi. На полотнi 
життя» 
18.15 «Своїми очима» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Дива цивiлiзацiї» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00 Пряма трансляцiя 
Архiєрейської Божественної 

лiтургiї з нагоди Храмового 
празника Непорочного 
зачаття Пресвятої Богородицi 
13.00, 16.10 Дитяча година 
14.00 Х/ф «Знову 18» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Дiти революцiї» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Антизомбi 
11.10, 16.40 Т/с «Прокурори» 
12.05, 13.20 Х/ф «Битва титанiв» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40 Т/с «Код Костянтина» 
15.40, 16.25 Патруль. 
Самооборона 
17.35 Т/с «Путьова країна» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.30 Т/с «На трьох» 
23.30 Х/ф «Апокалiпсис» (2) 

СТБ
05.55, 16.00 «Все буде добре!» 
07.50 «Все буде смачно!» 
08.45 Х/ф «Дiвчата» (1) 
10.40 «Битва екстрасенсiв» 
12.05 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.00 «Один за всiх» 
00.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись вродливою»
18.00 Абзац!  
19.00 Х/ф «Любов на островi» 
20.40 Х/ф «Турецький для 
початкiвцiв» (2) 
22.50 Х/ф «Заручини 
понарошку» (2) 
01.00 Х/ф «Випробування 
весiллям» (2) 

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

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 
7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Величезнi 
монстри» 
10.25 Д/п «Загубленi свiти» 
11.20 Д/п «Прихованi 
мiста» 
12.20 Х/ф «800 льє вниз 
Амазонкою» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
20.20 Х/ф «Веселi 
канiкули» 
22.30 Т/с 
«Череп i кiстки» 
00.25 Х/ф «Небезпечна 
зона» 
02.20 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 
18.30, 21.00 Новини 
09.25 Нiчна Меса Рiздва 
Христового за участю 
Святiшого Отця Франциска 
в Колiзеї (Рим) 
11.45 Вересень 
12.15 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.00 Рiздвяне послання та 
Апостольське Благословення 
для Риму i цiлого свiту 
Святiшого Отця Франциска 
з пл. Св. Петра в Римi 
13.40 Час-Ч 
14.50 Театральнi сезони 
15.40 Вiра. Надiя. Любов 
16.50 Д/ф «Кардинал 
Мар’ян Яворський» 
17.45 Як це? 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 INTERMARIUM 
20.30 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.25 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку-9» 
12.20 Т/с «Однолюби» (1) 
15.45 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ-2015» 
22.45 «Свiтське життя» 
23.45 Х/ф «Куди подiлися 
Моргани?» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Заради кохання 
я все зможу» (1) 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Кейт i Лео» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Зона ризику» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.45 «Тема дня» 
14.00 «Армiя нескорених» 
15.00 «Що робити?» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
18.00 «Своїми очима» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.45 «Шляхами Тараса» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Зустрiч з мiським 
головою Сергiєм Надалом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.40, 20.40 Програма 
«Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Золотошукачi» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Кiмната № 6» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 20.20 Антизомбi 
10.20 Х/ф «Ейр Америка» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.05, 16.20 Т/с «Без права 
на помилку» 
17.40 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Володимирська, 
15» 
22.30 Дизель-шоу 
23.50 Х/ф «Зрада» (2) 

СТБ
08.45 «Зiркове життя. 
Фатальне кохання 
холостякiв» 
09.40 Х/ф «Молода 
дружина» (1) 
11.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.00 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-8. Фiнал» 
22.45 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8. 
Оголошення переможця» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна-3» 
20.45 Х/ф «З 13 в 30» 
22.40 Х/ф «Кiнозiрка в 
погонах» 
00.40 Х/ф «Щасливчик» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.00 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
13.00, 15.30 Х/ф «Снiжний 
ангел» 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 
21.00 Т/с «Анка з 
Молдаванки» (2) 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.30, 18.30 Новости 
«Спецкор» 
09.25 Д/п «101 страва, 
що змiнила свiт»» 
11.15 Д/п «Зiткнення з 
астероїдом. 24 години, 
що змiнили свiт» 
12.15 Х/ф «Небезпечне 
занурення» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
19.20 Х/ф «Вежа» 
21.50 Х/ф «Напролом» 
00.00 Х/ф «Палаючий 
острiв» 
02.00 Х/ф «Чорна рада» 

УТ-1
08.40 Вперед на Олiмп! 
09.15 Мультфiльм 
09.40 Школа Мерi Поппiнс 
09.55 Хочу бути 
10.15 Хто в домi хазяїн? 
11.00 Х/ф «Життя 
навиворiт» 
13.05, 21.30 Полiцiя 
13.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК «Динамо» - БК 
«Черкаськi мавпи» 
16.00 Чоловiчий клуб. 
Всеукраїнськi iгри 
єдиноборств 
18.00 Чоловiчий клуб 
19.20 Д/ф «Коли я мовчу» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
22.20 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
08.00, 19.30 ТСН
09.00 «Свiтське життя» 
09.45 Х/ф «Летять 
журавлi» (1) 
11.40 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
13.50 «Вечiрнiй Київ-2015» 
16.15, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 «Що? Де? Коли?-2015» 
00.30 Т/с «Iмперiя» (2) 

ІНТЕР
09.30 Х/ф «Формула 
кохання» (1) 
11.30 Програма «Подорожi 
в часi» 
12.00 «Кохання з першого 
погляду» 
13.00 Х/ф «Рецепт її 
молодостi» (1) 
14.55 Х/ф «Приборкання 
норовливого» (1) 
16.50 «Бенефiс «Кроликiв» 
30 рокiв гумору» 
18.05, 20.30 Х/ф «Зовсiм 
iнше життя» (1) 
20.00 «Подробицi» 
22.25 «Новорiчнi Свати» 
00.25 Х/ф «Малахольна» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
14.50 «У пошуках легенд» 
15.00 Д/ф «Митрополит 
Петро Могила» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Наш свiт» 
17.40 Iз нашої вiдеотеки 
(«Краяни») 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Дума про 
Тараса Бульбу» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Зустрiч з мiським 
головою Сергiєм Надалом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером
11.15 Програма «Про нас» 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Лос-
Анжелесом без карти» 

15.00 Дитяче кiно. 
Х/ф «Те, що бачив мiсяць» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Концерт «14 новел 
про осiнь» 
22.00 Х/ф «Весiлля 
на Рiздво» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
09.30 Секретний фронт 
10.25 Антизомбi 
11.25 Дiстало! 
12.25, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.40 Iнсайдер 
14.40 Т/с «Володимирська, 15» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Метод Хiтча» 
22.25 Х/ф «Хенкок» 
00.15 Х/ф «Я - легенда» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке 
на Майдан» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Зваженi та щасливi 
- 5. Фiнал. Оголошення 
переможця» 
12.00, 23.55 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
15.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (1) 
17.00 «Хата на тата» 
19.00 «Х-Фактор-6. Гала-
концерт. Оголошення 
переможця» 
01.15 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 08.50 Ревiзор 
11.00 Страстi 
за ревiзором 
13.15 Х/ф «Блакитна лагуна» 
15.15 Х/ф «Повернення в 
блакитну лагуну» 
17.10 Х/ф «Блакитна лагуна 3» 
19.00 Х/ф «Завжди говори 
«ТАК!» (2) 
21.00 Х/ф «Брюс всемогутнiй» 
22.55 Х/ф «Знакомтесь, Дейв» 
00.40 Х/ф «З 13 в 30» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Т/с «Нахабниця» 
10.00, 00.20 Зоряний шлях. 
Субота 
11.00 Х/ф «Дружина по 
сумiсництву» 
13.00, 15.20 Т/с «Ящик 
Пандори» (2) 
17.20, 19.40 Т/с «Поверни 
мене» (2) 
22.10 Х/ф «Снiжний ангел» 

2+2

06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.10, 14.00 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.55 Баскетбол Суперлiга: 
БК «Будiвельник» - БК 
«Днiпро» 
16.50 Х/ф 
«Мисливцi» 
18.50 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 
21.00 Х/ф 
«Пiд прицiлом» 
23.00 Х/ф «Вогняний бiй» 
00.50 Х/ф «Палаючий 
острiв» 
02.35 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1
09.15 Мультфiльми 
09.45 Як це? 
10.40 Спогади 
11.50 Д/ф «Серпнева 
вiйна» 
14.35 Фольк-music 
16.00, 02.35 Чоловiчий 
клуб. Всеукраїнськi iгри 
єдиноборств 
17.30 Український корт 
18.40 Театральнi сезони 
19.10 Х/ф «Життя 
навиворiт» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт-3: 
Танзанiя, Ефiопiя» 
12.20, 13.25 «Свiт 
навиворiт - 4: В’єтнам» 
14.25 «Новий iнспектор 
Фреймут -3» 
15.45 «Одруження наослiп» 
17.00 «Розсмiши комiка» 
18.00 «Сказочная Русь-2015» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Обраниця» (2) 
01.15 Х/ф «Пропала 
грамота» (1) 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Незвiдана Європа» 
11.00 «Новорiчнi Свати» 
13.00 Х/ф «Зовсiм iнше 
життя» (1) 
16.55 Х/ф «Малахольна» 
19.00 Програма «Кохання з 
першого погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.40 Х/ф «Вагома 
пiдстава для вбивства» (2) 
01.10 Х/ф «Випадковий 
запис» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Вулиця Наталi» 
18.30 «Зелений БУМ» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.30 «Гра долi» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Дитяче кiно. 
Х/ф «Те, що бачив мiсяць» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. Iнфо» 

17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Дiвчата знову 
зверху» 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.30 Зiрка YouTube 
09.50 Дивитись усiм! 
10.50 Т/с «Путьова країна» 
12.45 Факти. День 
13.10 Дизель-шоу 
14.20 Х/ф «Хенкок» 
16.10 Х/ф «Метод Хiтча» 
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
20.35 Х/ф «Джек - 
пiдкорювач велетнiв» 
23.00 Х/ф «Беовульф» 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.40 «Караоке на Майданi» 
11.35 «Х-Фактор - 6. Гала-
концерт. Оголошення 
переможця» 
16.40 «МастерШеф-5. 
Фiнал. Оголошення 
переможця» 
19.00 «Битва екстрасенсiв 
15. Оголошення 
переможця» 
21.15 «Один за всiх» 
22.30 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.07 Х/ф «Любов на 
островi» 
10.45 Х/ф «Турецький для 
початкiвцiв» 
12.55 Х/ф «Нецiлована» 
15.00 Х/ф «Завжди говори 
«ТАК!» 
16.55 Х/ф «Брюс 
всемогутнiй» 
18.55 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше» (2) 
21.00 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше 2» (2) 
23.05 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше тупого: Коли Гаррi 
зустрiв Ллойда» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Реальна мiстика 
09.50 Т/с «Анка з 
Молдaванки» (2) 
19.00, 06.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютой 
19.40, 05.50 10 хвилин iз 
Прем’єр-мiнiстром 
20.00 Х/ф «Дружина по 
сумiсництву» 
22.00 Т/с «Нахабниця» 
02.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» 

2+2
08.35 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
10.00 Кiкбоксинг. Артур 
Кишенко (Україна) - Хiшам 
ель Гауї (Марокко) 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Хоробрi серця» 
15.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 
17.10 Х/ф «Вежа» 
19.40 Х/ф «Напролом» 
21.20 Х/ф «Хiмiк» 
23.20 Х/ф «Цiль номер 
один» 
02.25 Х/ф «Гетьманськи 
клейноди» 
03.50 К/ф «Камiнна душа» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Насичений найрізноманіт-

нішими справами період, по-
старайтеся все встигнути. Для 
вас на перший план може вийти 
прагнення до особистої волі.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам доведеться докласти 

чимало зусиль, щоб утри-
мати ситуацію на роботі під 
контролем. Всьому прови-
ною буде зайва емоційність. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Не відмовляйтеся від 

старих звичок, вони можуть 
дати вам відчуття стабіль-
ності. Можна чекати на ріст 
матеріального добробуту. 

РАК (22.06-23.07)
Варто проаналізувати всі ті 

зміни, які ви хочете привнести 
в своє життя. Не перешкодить 
співвіднести свої плани з ваши-
ми силами та можливостями. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ви будете активні і не-

терплячі. Підвищиться ваш 
загальний тонус і покра-
щиться настрій. На роботі 
ваша успішність залежати-
ме від зацікавленості в ре-
зультаті та готовності про-
явити ініціативу. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вам можуть запропону-

вати нову цікаву та вигідну 

роботу. А от від деяких ро-
мантичних пропозицій мож-
на й відмовитися. Орієнтуй-
теся за ситуацією. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Варто займатися тільки тими 

справами, які вже давно поча-
ті й вимагають продовження. 
Змін поки затівати не варто. У 
вільний час менше сидіть за 
комп’ютером або перед телеві-
зором, більше гуляйте. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Значно розшириться ваше 

коло спілкування. Тиждень 
швидко промайне за робітни-
чими справами та домашніми 
турботами, постарайтеся вирі-
шити їх швидше, щоб приділити 
більше часу собі та своїй коха-
ній людині. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На вас можуть очікувати 

помітні зміни у стосунках з 

колегами та партнерами. 
Будьте готові до співробіт-
ництва, до роботи в команді. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам необхідно озброїти-

ся фантазією та творчо ре-
алізувати свої задуми, тому 
що стандартні рішення вже 
не працюють. Ви - лідер, і це 
допоможе домогтися свого, 
але доведеться відпові-
дальність брати на себе. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви зможете одержати 

допомогу від старих друзів 
або підтримку коханої лю-
дини. Включайтеся в робо-
чий ритм поступово. 

РИБИ (20.02-20.03)
Не хвилюйтеся, якщо 

ваші плани втілюються з 
точністю до навпаки. Спро-
буйте використати сформо-
вану ситуацію собі на благо. 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Антизомбi 
10.55, 16.45 Т/с «Прокурори» 
11.50, 13.20 Х/ф «Пригоди 
Плуто Неша» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20 Т/с «Код Костянтина» 
15.20, 16.25 Патруль. 
Самооборона 
17.40, 22.30 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.30 Х/ф «Найманець» (2) 

СТБ
05.45, 16.00 «Все буде добре!» 
07.30 «Все буде смачно!» 
08.25 «Зiркове життя. 
Помилки молодостi» 
09.15 «Зiркове життя. 
Слава в обмiн на родину» 
10.15 «Битва екстрасенсiв. 
Боротьба континентiв» 
12.35 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-7» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 «Зваженi та 
щасливi-5. Фiнал» 
22.45 «Зваженi та 
щасливi-5. Оголошення 
переможця» 
23.15 «Один за всiх» 
00.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродливою»
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Повернення в 
блакитну лагуну» 
20.55 Х/ф «Лапонька» 
22.50 Х/ф «Щасливчик» (2) 
00.50 Х/ф «Думай, як 
чоловiк» (2) 

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

2+2
06.35, 16.00, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Вiдродження 
клинка» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Джунглi 
Атлантиди» 
12.15 Х/ф «Воронка» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
20.20 «Хоробрi серця» 
21.20 Х/ф «Небезпечне 
занурення» 
00.25 Х/ф «Вогняний бiй» 
02.15 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 
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Акценти10
Благодійність Спорт

Учасники турніру поділились на представників двох віко-
вих груп – кадетів 2000-2002 р. н. і 2003-2004 р. н. Непоганий 
рівень боротьби з вільного стилю засвідчили й чортківські 
борці. У категорії кадетів першої зі згаданих вікових груп і 
зокрема ваговій категорії до 50 кілограмів срібним призером 
став вихованець Чортківської РК ДЮСШ Ігор Пшеничний, 
програвши в сутичці за І місце більш технічному борцю-при-
зеру чемпіонату України з м. Коломия. А в групі кадетів 2003-
2004 р. н., теж у ваговій категорії до 50 кг, друге місце посів 
ще один наш вихованець Володимир Сем`янків. Хлопців на-
городжено медалями і грамотами.

На турнірі були присутні як представники тамтешніх місце-
вих спортивних структур, так і Міністерства молоді та спорту. 
Під час нагородження чемпіонів і призерів вони відзначили 
високий рівень та техніку наших борців.

Варто висловити вдячність батькам спортсменів-чортків-
ців за часткову фінансову допомогу, що уможливила поїздку 
на турнір та участь в ньому.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер з вільної боротьби 

Чортківської РК ДЮСШ

У кожній домівці, в кожній родині, й дорослі, 
й малі з нетерпінням чекають свята Миколая, 

адже Чудотворець обдаровує всіх своєю турботою 
та щедротно втілює мрії, особливо дітвори, 
в життя. Цьогоріч, 20 грудня, святий щедрівник 

неодмінно завітає 
і до Джуринської Слобідки, мабуть,

 із найдорожчим дарунком для найменших жителів 
цього села – відкриттям дитячого навчально-

виховного комплексу, на яке з нетерпінням протягом 
багатьох років чекали їхні батьки та й усі сельчани.

Дива могло і не статися! Та Святитель сотворив його 
руками щиросердної людини – Марії Володимирівни Гор-
баль. Поділитися теплом своєї душі з малечею, влашту-
вати для неї незабутнє свято, побачити в оченятах вогник 
любові, добра та віри в надію – це надзвичайне дорогоцін-
не вдоволення.

Ми раді, що в особі Марії Володимирівни зустріли чуйну, 
небайдужу, дивовижну людину, мудрого та досвідченого 
керівника, майстра своєї справи, який дає можливість пе-
дагогам плідно працювати, а учням відчувати себе потріб-
ними рідній школі.

Адже діти – скарб нашого життя, надія та гордість, опо-
ра майбутнього. Розвивати, підтримувати і заохочувати 
підростаюче покоління – святий обов`язок сім`ї, школи, 
влади та громадськості. 

Слід зазначити, завдяки турботі, клопотам і неабиякій 
підтримці пані Марії проводилися ремонтні роботи корпу-
су № 2, де й оселиться дитячий дошкільний заклад. При-
міщення вже давно потребувало капітального ремонту. Й 
ось – замінено вікна на пластикові, встановлено вхідні та 
міжкімнатні двері, залито стяжку та вистелено ламінат. 
Вмонтовано нові кахельні грубки, зроблено ремонт ко-
минів, вимуровано перегородку й облаштовано внутріш-
ню вбиральню. Також викопано котлован для каналізації, 
проведено воду. Ігрова, навчальна і спальна кімнати вже 
готові прийняти своїх вихованців. У спальні місцевий ху-
дожник зобразив Ангела-Хоронителя; дітвора в молитві, 
складаючи рученята, проситиме в Господа миру та спокою 
на Землі.

Відрадно, що Марія Володимирівна своєю увагою не 
оминає і школу. Придбала газонокосарку, профінансу-
вала роботу щодо встановлення двох кахельних грубок, 
виділила кошти на оздоровлення кращих учнів школи, на 
харчування дітей з багатодітних сімей. Вона є ініціатором 
відновлення роботи шкільної їдальні: завдяки їй відремон-
товано електричну плиту, проведено воду, придбано бой-
лер і нові умивальники, замінено покриття підлоги.

Окрім того, для більшого заохочення учнів до навчання  
меценат запровадила грошову винагороду за успіхи.

Підтримка Марії Володимирівни – це свідчення небай-
дужого ставлення до проблем освіти в Україні та розу-
міння непересічної важливості дошкільного і шкільного 
виховання. Педагогічний, учнівський та батьківський ко-
лективи, а також адміністрація Джуринськослобідківсько-
го навчально-виховного комплексу вельми вдячні добро-
дійці за успішний початок плідної співпраці. Щиро віримо 
в те, що спільними зусиллями, допомагаючи один одному, 
ми, українці, збудуємо міцну європейську державу.

Принагідно здоровимо нашого мецената й засилаємо 
сердечну вдячність за натхненну і самовіддану працю.  
Нехай Господь сторицею віддячить за благодійність. 

 Дирекція, педагогічний колектив, батьки, діти 
с. Джуринська Слобідка 

Тепло привітав спортсменів начальник відділення з фізич-
ного виховання та спорту управління освіти Олександр Бі-
рюков.

Боротьба виявилася гострою і напруженою. Хорошу тех-
нічну і тактичну гру продемонструвала команда-чемпіон 
– майбутні педагоги гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського. ІІ місце виборола команда Тернопільського 
технічного коледжу. ІІІ – завоювали дівчата Галицького коле-
джу.

Отож, диплом І ступеня та золоті медалі отримали наші 
волейболістки. Спортивну честь гуманітарно-педагогічно-
го коледжу захищали: Оксана Шпуляк, Олександра Пшик, 
Мар’яна Куземчак, Оксана Паньків, Анастасія Чепига, Ольга 
Ревуцька, Вікторія Панькевич, Лілія Павлюк, Лідія Боюк.

Готував команду до змагань викладач-тренер Андрій По-
буринний. 

Петро МИХАЙЛЯК, 
керівник фізичного виховання

Зразкова імпреза «народного гуляння» на 
сцені обласної філармонії в м. Хмельницький 
дозволила учасникам заходу отримати най-
почеснішу нагороду – Гран-Прі фестивалю. 
Вкотре юні аматори за сприяння директора 
навчального закладу Олега Іванілова та під 
головуванням Ірини Гоменюк продемонстру-
вали унікальний талант й любов до хорео-
графічного мистецтва. З-поміж титулованих 
звань лауреата I премії, кубків-нагород, по-
чесних медалей – це перша нагорода вищого 
ґатунку й всенародне визнання. І досягнути 
такої першості не кожному поталанило б!  

Глядачі у виконанні ансамблю побачили 
народний танець «Плескач», «Полька-укра-
їнка», «Закарпатські гуляння». За словами 
викладача-хореографа, це одні з кращих 

зразків репертуару «Юності», в котрому до-
брими нотами та талановитими «па» показа-
но галичанський танцювальний стиль, з його 
харизматичністю та різнобарв`ям. Оцінювати 
танцювальну прем`єру взялись члени журі у 
складі заслуженої артистки України Наталії 
Май, члена НСЖУ, генерального продюсера 
серіалу «Перерва» Першого національного 
телеканалу Олександра Лишанського, на-
чальника управління культури та мистецтв 
ХОДА І.Трунова, хореографа-постановника 
Юлії Крижанівської разом із почесною дирек-
цією конкурсу.  

Отримавши призові нагороди, свої номери 
представив й дитячий ансамбль молодшої ка-
тегорії «Зорепад» Заводської школи мистецтв 
під керівництвом Ірини Гоменюк. Загалом у 

творчій діяльності молодих талантів – безліч 
нагород й концертних поїздок. Для студентів 
робітничих професій танцювальне мистецтво 
– одне із найвагоміших, адже  реалізують 
себе учні в ньому наповну!  

Наступну вершину слави танцювальні ко-

лективи незабаром підкорюватимуть  на фес-
тивалі в Ужгороді. З якими перемогами цього 
разу юні танцюристи  повернуться – не відо-
мо, проте гучних овацій їм не оминути… 

             
   Надія САСАНЧИН

Подвійне «срібло» – до Чорткова
11-13 грудня у м. Кам`янець-Подільський відбувався традиційний 12-й відкритий 

Всеукраїнський турнір із вільної боротьби пам`яті тренера, майстра спорту СРСР В.Алексійчука. 
На турнір з̀ їхалось 22 спортсменів із різних куточків України, а також три команди з країн 

ближнього зарубіжжя: Польщі, Словаччини та Молдови.

Наші студентські чемпіони
Бути здоровим і фізично розвинутим нині модно і необхідно. Гармонія розуму, духу й тіла породжує красу 

в усіх її можливих проявах. Без сумніву, властива вона і спортсменкам-волейболісткам, і це ще раз підтвердив 
яскравий осінній день, коли в спортивній залі Тернопільського Галицького коледжу проводилась першість 

області з волейболу, в якій взяли участь 7 команд дівчат серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації. Взяли у ній участь і студентки Чортківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського.

Щедрий і милостивий 
святий Миколай

Знай наших!

Гран-прі для «Юності»
14 грудня  цього року учнівський  ансамбль народного танцю «Юність» 
ДНЗ «Чортківське ВПУ» видавав «закаблуками» на II етапі Міжнародного 

конкурсу-фестивалю мистецтв «Зірка України-2015». 
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оренда

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Вважати недійсними:Ринок праці

хата в с. Улашківці по вул. 9 Травня. Є гос-
подарські будівлі, літня кухня, криниця, газ, го-
род. Тел. 096-491-78-89.

батьківський дім (90 кв. м) у м. Чортків, 
вул. Шопена; гараж, госп. прибудови, земля – 9 
соток. Є всі документи. Деталі на OLX. Бажано 
дивитися особисто. Домовимось. 

Тел.: 067-765-23-14, 099-262-29-28 (Євген 
Романович).

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

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

Міграційна служба інформує

3-кімнатна квартира по вул. С.Бандери, на 
4-му поверсі, навпроти хлібокомбінату. Ремонт, 
усі лічильники, автономне опалення. Ціна дого-
вірна. Тел.: 3-33-25, 097-322-81-45. 

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, 
по вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усі-
ма зручностями; зроблений євроремонт, є 
6-метровий обшитий вагонкою, з євровікнами 
балкон, завдовжки через дві кімнати; є і тре-
тій балкон, за рахунок якого збільшено площу 
кухні. Ванна кімната, обладнана всією необ-
хідною сантехнікою. Тел. 066-080-20-08. 

договор о представлении в бессрочное использование 
земельного участка для строительства жилого дома на 
праве личной собственности, выдан 27 апреля 1988 года на 
имя: СЛОБОДЯН Богдан Павлович.

державний акт на право приватної власності на землю 
серії ТР за № 276, виданий 18 лютого 1998 р. на ім`я: СЛО-
БОДЯН Богдан Павлович.

акт про закінчення будівництва та введення в експлуа-
тацію житлового будинку, виданий 9 лютого 1995 р. на ім`я: 
СЛОБОДЯН Богдан Павлович.

державний акт на право власності на земельну ділянку 
серії ЯА за № 792470, виданий районним відділом земель-
них ресурсів 25 листопада 2005 р. на ім`я: СЕГЕДА Петро 
Іванович.

державний акт на право власності на земельну ділянку 
серії ЯА за № 792471, виданий районним відділом земель-
них ресурсів 25 листопада 2005 р. на ім`я: СЕГЕДА Петро 
Іванович.

здається однокімнатна квартира по 
вул. Князя Володира Великого зі всіма зруч-
ностями та  меблями. На все є лічильники.

Тел. 095-908-96-59 (після 17-ї год., питати Галю).

ПОДЯКА
Часто горе стукає в домівки, коли не очі-

куєш його. І найважче – залишатися з ним 
наодинці, особливо, коли втрачаємо рід-
них людей.

Саме так трапилося і в нашій родині – 
помер наш чоловік і батько Москаль Ми-
хайло Омелянович.

Нізащо б не перенести тієї втрати, не 
здолати незболимого болю, якби не мо-
ральна та матеріальна підтримка щирих, 
з відкритою душею людей, які допомогли 
в найтяжчу хвилину. Складаємо щиру 
вдячність близькій і далекій родині, сусі-
дам, знайомим, односельчанам, друзям, 
а також колегам по роботі і педагогічному 
колективу та батькам учнів 4 класу Колин-
дянської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Нехай Небесний Отець щиро винагоро-
дить усіх, хто розділив з нами горе, наді-
лить Своїми Ласками, здоров`ям і благо-
получчям.

З великим сумом – 
дружина і донька з сім`єю.

Адміністрація, профспілковий комітет, 
колектив працівників та студентів Чорт-
ківського державного медичного коледжу 
висловлюють щирі співчуття викладачу 
коледжу Наталі Богданівні Бабин з при-

воду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

ПОМ’ЯНІМО
19 грудня 2015 року минає 40 днів, 

коли відійшло у вічність життя нашого 
головного бухгалтера ЛІСОВОЇ Оль-

ги Григорівни. Вона багато років відда-
ла своїй улюбле-
ній бухгалтерській 
справі. Але не-
вблаганна смерть 
забрала її життя. 
Вічний спочинок 
нехай дасть їй 
Господь. Нехай 
пухом буде їй зем-
ля. Помолімося 
щиро за спокій її 
душі у Царстві Не-
бесному.

Колектив ДП «Чортківське лісове 
господарство».

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висловлює глибокі співчуття 
техпрацівниці Мирославі Атаназіївні 
Бабин з приводу тяжкої  і непоправної 

втрати – смерті її сина.
Нехай душа покійного оселиться в Цар-

стві Небесному, а земля буде йому пухом.

Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного 

господарства звертається до абонентів
При сплаті рахунку з централізованого водо-

постачання та водовідведення у відділеннях 
«Ощадбанку» та «Укрпошти» перевіряти корек-
тність внесених показів лічильника та оплати 
на квитанції установи не відходячи від каси об-
слуговування.

Дякуємо за розуміння!
Адміністрація водоканалу

Колектив «Голосу народу», това-
риство районної організації Націо-
нальної спілки журналістів України 
поділяють тугу, скорботу і жаль на-

шого колеги, позаштатного автора районки 
Володимира Шерстія через втрату рідної 
людини – батька Михайла Сильвестро-
вича. Мир і спокій, Царство Небесне душі 
покійного.

Правління Громадської організації 
«Чортківська спілка учасників АТО» 
повідомляє про скликання загальних 
зборів членів ГО «Чортківська спіл-
ка учасників АТО», які відбудуться 27 
грудня цього року в м. Чортків по вул. 
Монастирська, буд. 1, у приміщенні 
Бучацької єпархії УГКЦ, та запрошує 
взяти в них участь.

Реєстрація членів ГО «Чортківська 
спілка учасників АТО» проводитиметь-
ся з 13-ї до 14-ї години.

Початок загальних зборів о 14-й год.
Прохання при собі мати паспорт, по-
свідчення учасника бойових дій або 
інший документ, що посвідчує особу.

Колектив Чортківської комунальної 
районної стоматологічної поліклініки ви-
словлює щире співчуття головному лі-
карю Івану Йосиповичу Веретику та його 
дружині Ірині Романівні з приводу смерті її 

матері ДОВГАНЬ Вероніки Євстахіївни.

Наприкінці 1990 року Уряд України визнав 
за доцільне перетворити службу працевла-
штування, що існувала в системі Міністерства 
праці України, на державну службу зайнятос-
ті, тобто централізовану систему спеціаль-
них державних органів, які б комплексно ви-
рішували питання, пов’язані з регулюванням 
зайнятості населення, професійною орієнта-
цією, перенавчанням, працевлаштуванням, 
соціальною підтримкою громадян, які тимча-
сово не працюють.  Адже регулювання ринку 
праці, соціальний захист громадян у разі ви-
мушеного безробіття – один із важливіших 
обов’язків держави, яка будує керовану, соці-
ально орієнтовану ринкову економіку.

Минає двадцять п’ять років з того часу, як 
у міських і районних центрах зайнятості було 
офіційно розпочато реєстрацію безробітних в 
Україні, тобто в державі почав формуватися і 
діяти ринок праці. Всі ці роки служба зайня-
тості розвивалася разом з молодою незалеж-
ною Українською державою.

Чортківський районний центр зайнятості, 
як підрозділ єдиної державної служби зайня-
тості, утворений на початку 1991 року. Відтоді 
фахівці центру сумлінно й натхненно перетво-
рюють в життя політику зайнятості держави.

Інформаційні та консультаційні послуги, 
пов’язані з працевлаштуванням, сприяння у по-
шуку підходящої роботи, в тому числі оплачу-
ваних громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, підвищення конкурентоспромож-
ності шляхом організації професійного навчан-
ня та перенавчання, орієнтування на відкриття 
власної справи, інформування про стан ринку 
праці, про єдину електронну всеукраїнську базу 
вакансій, в  тому числі з наданням житла, про 
перелік необхідних документів для реєстрації 
в службі зайнятості, проведення ярмарків ва-
кансій, кар’єри, семінарів різної направленості 
для всіх категорій зареєстрованих у центрі за-
йнятості безробітних, в тому числі тематичні 
семінари з основ підприємництва, проведен-
ня тестування та професійних консультацій з 
профорієнтації – ось неповний перелік послуг 
служби зайнятості.

Із самого початку створення служби зайня-
тості у районі звернення громадян щодо реє-
страції в пошуку роботу було незначним, але 
вже  протягом 1991 року було зареєстровано 
в пошуку роботи 553 осіб. Взагалі  впродовж 
1991-2015 років послугами Чортківського 
районного центру зайнятості скористались 
близько дев’яносто тисяч громадян і більшість 
із них відповідно до чинного законодавства 
про зайнятість населення мала статус безро-
бітного та отримувала допомогу з безробіття.  

За направленням районної служби зайня-
тості з 1991 по 2015 роки працевлаштовано   
понад сорок дві тисячі осіб. Тільки за остан-
ніх п’ятнадцять років 4284 безробітних гро-
мадян пройшли навчання, перенавчання та 
підвищення кваліфікації, а 5644 особи брали 
участь в оплачуваних громадських та тимча-
сових роботах.          

З 2001 року районна служба зайнятості по-
чала здійснювати  виплату одноразової допо-
моги з безробіття для організації безробітни-
ми підприємницької діяльності. З того часу і 
по цей рік включно 809 безробітних громадян  
району започаткували власну справу. 

Одним із важливих напрямків діяльності 
районного центру зайнятості протягом 2001-
2012 років було працевлаштування безро-
бітних на додаткові робочі місця, створені за 
рахунок надання роботодавцям дотацій.  Про-
тягом цих років на дотаційні робочі місця в ра-
йоні працевлаштовано 341 особу. 

Безумовно, пройдений шлях працівниками 
служби зайнятості не був простим – витри-
мано випробування на зрілість, терпіння, то-
лерантність. Але всі негаразди тільки загар-
тували команду фахівців служби, зробивши 
її командою справжніх професіоналів, одно-
думців, мета якої – допомогти людині знайти 
свій шлях у професійному житті.

Надія ШКАБАР, 
директор Чортківського районного 

центру зайнятості                          

Державній службі 
зайнятості – 25 років

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів висловлює щирі співчуття вчи-
телю Андрію Дмитровичу Греньківу з 
приводу важкої втрати – смерті його 

матері.

Плануєте оформляти закордонний паспорт? 
Спершу перевірте, чи не маєте несплачених 
штрафів або неврегульованих цивільно-право-
вих відносин, радять в міграційній службі об-
ласті.

Порядок здійснення права громадян України 
на виїзд з країни і в’їзд в неї, оформлення до-
кументів для зарубіжних поїздок регулює Закон 
України «Про порядок виїзду з України і в’їзду 
в Україну громадян України». Відповідно до 
статті 6 цього Закону у міграційній службі від-
мовлять в оформленні закордонного паспорта, 
якщо: особа має неврегульовані аліментні, до-
говірні чи інші невиконані зобов’язання; щодо 
неї застосовано запобіжний захід, за умова-
ми якого заборонено виїжджати за кордон; 

вона засуджена за вчинення кримінального 
правопорушення; ухиляється від виконання 
зобов’язань, покладених на неї судовим рішен-
ням; заповнюючи заяву-анкету свідомо спові-
стила про себе неправдиві відомості; щодо неї 
подано цивільний позов до суду; вона перебу-
ває під адміністративним наглядом міліції.

Із повторною заявою про оформлення закор-
донного паспорта громадянин може звернути-
ся не раніше як через шість місяців і то у разі 
повного виконання зобов’язань чи зникнення 
підстав для обмеження.

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач районного сектору УДМС України 

в Тернопільській області

Кому можуть відмовити 
в оформленні закордонного паспорта

послуги
ремонт мікрохвильовок, холодильників.
Тел. 097-687-98-83.

ПОМ`ЯНІМО 
22 грудня минає 40 днів, 

як перестало битися серце 
дорогої нам людини, надзвичайно 

скромної і простої, великого   
     оптиміста-життєлюба 

ШУМКИ Ярослава Павловича
(5.01.1949 – 12.11.2015).

Тепер його душа перебуває в інших сві-
тах, та з нами залишилися його порядність, 
доброта, щирість. Слів бракує, а залиша-
ється трунок болю, жалю, гіркоти. І бракує 
нам його опіки, турботи, поради. Це був 
великий працелюб і великий майстер сво-
єї справи. Його ім`я ввійде в історію нашої 
сім`ї і продовжиться в дітях та онуках.

Неможливо позбутися смутку та пеку-
чого болю від важкої втрати дорогої нам 
людини.

Сумуємо. Пам`ятаємо. Молимося за упо-
кій душі.

Нехай щира молитва буде тобі світлом у 
дорозі вічності.

Сумуючі дружина, сини, онуки.
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ЧЕТВЕР
24 грудня
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П`ЯТНИЦЯ
25 грудня

Цьогоріч вони ступили на рушничок 
щастя, спільної долі. 

І ось погожими грудневими днями 
вперше вже не поосібно, 

а в супружому родинному колі 
відзначили принадливі своєю 
молодістю і красою ювілеї.

Оленці БАЙРАК 
16 грудня виповнилося 20 років, 

а Володі БАЙРАКУ 
17 грудня – 25.

Сплітаємо вам, молодята, дзвінке і 
тужаве перевесло найщиріших, найпал-
кіших побажань.

Дорогі наші іменинники! Від усього 
серця бажаємо вам міцного здоров’я, 
нескінченного щастя та добробуту. Не-
хай на життєвих дорогах на вас чекають 
лише радісні звістки, нехай ніколи не 
залишає надія та легко збуваються усі 
найзаповітніші мрії.

Хай пливе щасливо 
                           ваш життєвий човен 
І минає легко береги круті. 
Любові хай завжди 
                         він буде повен – 
То найголовніше 
                             у людськім житті. 
Нехай в душі завжди горять 
Іскринки радості й бажання,
Нехай не знає серце зрад, 
А тільки радість і кохання!

З найкращими побажаннями – 
батьки, брат Володя, 

бабуся Ірина.

Поздоровляємо з Днем Ангела 
на парафії с. Угринь
всечеснішого отця 
Миколу ФЕРЕНЦА.

Ви служите 
           в нас,
Сьогодні 
  ми дякуємо 
       Богу за Вас.
З Вами ми 
       церкву 
    побудували,
З Вами коліна 
   в молитві 
          схиляли.
Чверть віку Ви 

                                         з нами разом 
                                                  прожили,
Горе і радість 
              спільно ділили.
Ви з Божої волі гріхи відпускали,
Святеє Причастя нам уділяли.
Скільки разів сльози Ви нам утирали,
Як рідних в останню путь проводжали,
Скільки дітей Ви у нас похрестили
І наречених поблагословили.
Божеє слово Ви нам несете
І хрест разом з нами на плечі берете,
Навчаєте нас, щоб в гріхи не впасти,
Щиро вимолюєте Божої ласки.
Ви ведете дітей до Ісуса,
Щоб не впали вони у спокусу,
Ще вчите їх батьків шанувати,
Щоб в житті їм щасливо стати.
В дитячі душі Ви сієте рясно,
Щоб Божа мудрість 
                   проростала вчасно.
Хай Бог Вам воздасть 
                            за Ваші труди,
Щоб Ви завжди під Покровом були.
Хай по Вашій вірі Вам воздасться
Все Ваше земне й небесне щастя.
Будьте, мов дерево біля води,
Що вчасно родить завжди плоди.
Хай все, що Ви чините, Вам щаститься,
Із Божої ласки усе вдається.
Хай будуть здоровими діти, дружина,
Онук Ваш і вся родина,
Щоб жили щасливо, 

      не знали бід,
А Бог хай дарує многая літ.

З повагою і любов̀ ю  – 
парафіяни церкви 
Неутомима Поміч 

с. Угринь та церковний комітет.

Щиро вітаємо з Днем народження 
отця Мар’яна ЛЕМЧУКА.

Чоловіча доля 
           вишита 
           любистком,
Калиною 
    і хрестиком доріг,
Зачудувалась доля 
   груднем урочисто,
Щирі вітання 
   він приніс 
          на Ваш поріг.
Такого мудрого 
               й простого,
Такого доброго, як Ви,
Такого скромного і свого
Нам просто, мабуть, 
                           не знайти.
Нехай зозуля Вам кує
                        іще багато літ
За доброту Вашу і вміння,
Щоб радість і здоров’я 
                       Ви мали без ліку,
Щоб були щасливі, достатком багаті,
Печалі та лиха не було у хаті.
Нехай Вам у всьому 
                  помагає молитва «Отче наш»,
А Мати Пречиста 
                  на крилах тримає,
Господь дарує надію і тепло
На многії літа, 
                    на радість, на добро.

З великою любов’ю – 
парафіяни, спільнота Матерів 

в Молитві, Апостольство 
Молитви церкви Вознесіння 

Господнього м. Чортків.

Щиро поздоровляємо 
з Днем Ангела нашого 

отця-декана
Андрія МЕЛЬНИКА.

Прийміть від нас 
низький уклін і щиру 
подяку за те, що Ви 
знаходите слова, які 
йдуть з глибини сер-
ця Вашого, що сієте в 
серцях парафіян му-
дрі, добрі зерна Божої 
науки, за тепле слово, 
яке лікує, за ту молит-
ву, що оздоровляє. 
«Священик Ви від Бога, 
– кажуть парафіяни. – Завжди привітний 
він і добрим, щирим словом вітає усіх – від 
маленьких діточок до сивочолих бабусь і ді-
дусів. Для старших людей він добрий син, 
для ровесників – брат, для діточок – батько. 
Добрий пастир і провідник, є взірцем прав-
дивого християнського життя для нас усіх. 
Тож Господа благаєм за нього молитвами.

Хай Бог Вас щедро нагородить,
Бажаєм здоров’я міцного з роси і води,
Добро щоб було поруч з Вами завжди,
Щоб спокій і мир панували в родині
І радість завжди дарувало життя,
Від бід збереже хай молитва свята.
Хай стелиться щастям життєва стежина
На  многії і благії майбутні літа.

З великою любов’ю – парафіяни, 
спільнота Матерів в 

Молитві, Апостольство 
Молитви церкви Вознесіння 

Господнього м. Чортків.

Напередодні  відзначення 
Дня найшанованішого дітьми 
святого День народження 

святкує наша найулюбленіша 
перша вчителька, яка доброту 

й щирість серця перейняла 
від святого Миколая, –

Леся Дмитрівна ЮЗВА.
Наша вчителько 
              перша,
Що вели нас 
           з собою
В світлий, 
     сонячний клас
І, обличчя свої 
   на долоньки 
                зіперши,
Ми дивились 
             на Вас,
Прислухались 
                    до Вас.
Будьте здорові й щасливі, 
                     будь ласка.
Ведіть малечу зранку за поріг,
А за невтомну працю 
                           Вашу
Уклін Вам до землі низький.
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре Вам весь 
                      час живеться,
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість 
                  Вам завжди.

З повагою і любов’ю – 
учні 4-Б класу ЗОШ– 

інтернат м. Чортків 
та їхні батьки.

18 грудня, рік тому, 
нам святий Миколай 

подарував найдорожчу 
донечку, найчарівнішу сестричку, 

дорогеньку внученьку
Юлечку ДАНЧИШИН

зі с. Білий Потік.
Ніжне, 
      миле й дороге
  сонечко-малятко,
Із першим 
           рочком Тебе,
     наше ангелятко.
Здоров’ячка Тобі 
         міцненького,
Сонечка 
              ясненького!
Щоб зубки 
           скоро вилізали,
Тобі спатоньки 
                      не заважали,
Щоб Ангелики 
                    кружляли,
Від всіх бід охороняли.
Рости, Юлечко, 
                на щастя матусі,
На радість братчику 
                   й татусю,
На втіху 
         бабусям і дідусям.
Хай всміхається 
              доленька ясненька,
А Бог оберігає 
               маленьке серденько.

З любов’ю – 
мама Зоряна, 

тато Микола, 
братчик Максимчик, 
бабусі, дідусі, хресні 

батьки 
і вся велика родина.

20 грудня святкуватиме 
свій 3-й рочок народження 

найдорожча донечка, онучка
Вікуся ФАРІОН
зі с. Семаківці.

Оченята 
      хай сміються, 
   серденько радіє,
Хай здійсняться, 
           донечко, 
    всі дитячі мрії.
Казкою 
 прекрасною 
       щастя завітає,
Ангел-хоронитель 
    скрізь охороняє.

З любов’ю – мама 
Галина, тато Михайло, 

бабусі, дідусі, прабабуся, 
хресні батьки і вся велика 

родина.

Щиро вітаємо із 5-річчям, 
яке вона відсвяткувала 17 грудня, 

дорогу внучку, донечку, сестричку
Софійку КАСЬКІВ

із с. Чорнокінецька Воля.
В цей день 
  народилось
              дівчатко,
Наче сонце – 
      янголятко,
Хай радіє 
             вся земля –
У світі кращої нема.
Хай щасливою 
              зростає
У любові і красі,
У достатку і добрі.
Подарунків їй 
                  від долі
І в житті всього доволі,
Щоб пишались нею всі –
І в родині, і в сім’ї.
Хай Бог Милосердний 
             з високого неба
Дарує усе, що Тобі тільки треба,

А Матінка Божа, 
          Цариця Свята,
Дарує щасливі 
                   і довгі літа.

З любов’ю – 
бабуся Галя, дідусь Михайло, 

мама Наталя, тато Ігор, 
сестричка Вікторія.

У цей прекрасний зимовий день 
щиро вітаємо з Днем народження 
дорогу донечку, сестричку, внучку

Ольгу Михайлівну СОРОЦЬКУ
зі с. Малі Чорнокінці.

У день, оповитий 
 зимовим розмаєм,
Від щирого серця 
   Тебе ми вітаєм.
І зичим з нагоди 
  поважної дати 
Усмішок, любові 
    та добра багато.
Нехай трояндами 
       цвітуть літа 
                 прекрасні,
Нехай здійсняться 
                    тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад 
Здоров’я, миру, успіхів, надії.
Нехай світлою буде життєва дорога,
Опіка і Ласка від Господа Бога.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Пошле Тобі многі й щасливі літа.

З любов’ю – мама Леся, 
тато Михайло, 

брат Андрій, брат 
Віталій, бабуся Ганна 

та Юлія.

Миколі Степановичу
 ГАРБЕРІ – 55.

З нагоди 55-літнього ювілею уся лем-
ківська громада вітає члена правління 
районної організа-
ції «Лемківщина», 
керівника гурту во-
кально- інструмен -
тального ансамблю 
«Лемківські гудаки» 
Миколу Степано-
вича і бажає йому 
міцного здоров`я, 
родинного затиш-
ку, радості, завжди 
бадьорого духу, невичерпної енергії, на-

тхнення і Божої благодаті до 
постійної праці на благо Лем-
ківщини та на добро України.


