
№ 5 (8553), 5 лютого 2016 року

Виходить з 1939 року

Добра вістьРесторатор

Про це говорять

У понеділок, 8 лютого ц. р., у РКБК 
ім. К.Рубчакової відбудеться зустріч із 
народним депутатом України Олегом 

Барною, депутатом обласної ради 
Любомиром Біликом і міським головою 

Володимиром Шматьком з приводу 
найбільш болючих питань міста та 

шляхів їх вирішення. Запрошуються 
мешканці Чорткова. 

Початок зустрічі – о 16-й год.

«Червоний дракон» 
завойовує Чортків…  смаком

«Ресторатор» – нова, щойно запроваджена рубрика 
у нашій газеті. У ній ми плануємо розповідати нашим 
читачам про заклади громадського харчування краю, 

чим особливі кожен з них, яку «родзинку» пропонують 
своїм відвідувачам, у якому напрямку працюють, яку 

кухню пропагують. А також від шеф-кухаря ресторану, 
кав`ярні, бару, про який розповідатимемо, сподіваємося 

отримати рецепт особливої страви. Першим 
«проліском» у цій тематиці є ресторан китайської кухні, 
що відкрився недавно в Чорткові, – «Червоний дракон».

Червоний дракон із давньої 
дивної казки про Схід. Він уже 
у нас, у нашому краї, але місія 
його – не зруйнувати, а навпа-
ки – зачарувати, опалити, взя-
ти в полон смаком, простотою 
і водночас вишуканістю страв 
із далекого Китаю. Молоде по-
дружжя Галина Сунь та Бао 
Шань впустили вітер новизни у 
розмірене життя Чорткова – від-
крили ресторан китайської кухні 
«Червоний дракон». Знаходить-
ся він у затишному провулку по 
вул. Аптечній, 9.

Чому «Червоний дракон» осе-
лився саме у Чорткові? Бо пані 
Галина із наших країв, із с. Бі-
лобожниця. Зараз молода сім`я 
проживає у цьому селі, в батьків 
дружини. Досі п’ять років пере-
бували у Китаї, на батьківщині 
Бао. Там їхня маленька донечка 

Ніна знайомилася з далекою ріднею, вбирала в серце місцеві 
традиції, опановувала китайську мову. Адже вивчення ієроглі-
фів – непроста наука, як розповідає мама дівчинки. Для того, 
щоб читати тексти, треба вивчити півтори тисячі знаків. Ніна хо-
дила у садочок, закінчила підготовчі курси до школи, але бать-
ки вирішили: дитина – українка, тому говорити українською – її 
обов’язок. Через те повернулись в Україну, дівчинка навчається 
в першому класі Білобожницької ЗОШ.

(Закінчення на 7-й стор.)

Від споглядання такої картинки, мабуть, скептик лиш криво усміхнеться, мовляв, який же безлад! Не 
так хутко, товаришу, з висновками: ось цей зримий негатив – уречевлена надія очікуваного позитиву. 
Принаймні так, а не по-іншому, наразі налаштований господар оцих територій – голова правління ВАТ 

«Чортківський завод «Агромаш» Ярослав Журба. Конкретизує: незабаром небо над 24-метровим завширшки 
проміжком між двома цеховими приміщеннями зімкнеться спільним накриттям, злучивши все в одну потужну 
виробничу споруду розмірами 112 х 72 метри. То – лиш один з обрисів близького в часі виробничого підрозділу 

підприємства з іноземними інвестиціями «СЕ Борднетце-Україна», заснованого японською компанією Sumitomo 
Electric Bordnetze – провідним світовим виробником кабельної продукції. Нині воно – один з найпотужніших 

роботодавців на Тернопільщині. Здається, щаслива зоря осяяла й наше старовинне місто...

Новому підприємству на мапі 
Чорткова – бути!

«На нас упала манна небесна...»
Такі слова в емоційному пориві злетіли з уст того ж таки 

Ярослава Журби минулої п`ятниці, в часі його виступу в тек-
стурі позачергових загальних зборів акціонерів. Однак були 
тут же засміяні опонентами – групою акціонерів, опозицій-
но налаштованих до продажу частини активів підприємства 
тому ж таки «Борднетце-Україна». Мовляв, то хіба лиш ман-
на для самого Журби...

Про всезростаючий відтік з України робітничих ресурсів та 
«мізків» в пошуках заробітку країнами ближчого й дальшого 
зарубіжжя відомо й молодшим школярам. Спрагло очікувані 
нами економічні реформи чомусь знай пробуксовують. Аби пе-
релічити функціонуючі наразі на Чортківщині промислові під-
приємства, вистачить пальців однієї руки. І тут – така добра 
вість: прихід іноземних інвесторів, міжнародної компанії. Відто-
ді, як на першій шпальті районки вже двічі з`явилась рекламна 
пропозиція для тих, хто шукає кваліфіковану роботу й прагне 
працювати з іноземними партнерами, отримуючи привілеї від 
роботи в міжнародній компанії – офіційне працевлаштуван-

ня, широкий соцпакет, кар`єрний ріст, почастішали дзвінки не 
лише до рекламодавців, а й на редакційні телефони. Бо люди 
спраглі роботи і нормального життя, яке вона може забезпе-
чити. Нарешті замиготіло світло в кінці довгого й звивистого 
тунелю. Тож вітати таку новацію чи ганьбити?

Можливість залучення іноземних інвестицій на виробни-
чому комплексі в Чорткові була озвучена не так давно – 11 
січня ц. р. Президентом України Петром Порошенком в часі 
його робочої поїздки на Тернопільщину й зокрема відвідання 
ним в обласному центрі ТОВ «СЕ Борднетце-Україна». Пре-
зидент наголосив, що в такий спосіб ми отримуємо нарешті 
безперешкодний доступ на ринки Євросоюзу – адже з 1 січня 
в повному обсязі вступила в дію всеохоплююча зона вільної 
торгівлі. «Що нам треба зробити, щоб більші інвестиції при-
ходили в Україну і створювалось більше робочих місць? – 
запитував Глава держави. І тут же відповідав: – Нам треба 
створити позитивний досвід роботи інвесторів. Інвестиції є 
найкращою рекламою інвестиційного клімату в Україні».

(Закінчення на 3-й стор.)

Останнім часом редакційні телефони аж червоні від накалу – 
наші читачі з категорії тих, кому літа на зиму повернули, не мають 
спокою: чому та й чому їх позбавлено права безкоштовно їздити 

громадським транспортом? Адже донедавна було як – пред`явив пенсійне 
посвідчення та й курсуй собі за потребою.

Нині ж компенсувати кошти перевізникам в державній кишені забракло 
можливостей. Такі видатки (за спромоги!) перекинуто на місцевий рівень. 

Чортківський міськвиконком взяв та й одразу, як поминули новорічно-
різдвяні свята, 21 січня ц. р., затвердив положення «Про порядок 

відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 
населення міста Чорткова пасажирським транспортом загального 

користування на 2016 рік».
(Читайте на 10-й стор.)

Ось така мандрівочка – 
втіхи маківочка…



5 лютого. Тривалість дня – 9.29. Схід – 7.28. Захід – 16.57. Іменини святкують Геннадій, Климент, Євдокія
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На часі2
Позачергова сесія районної радиІз засідання колегії райдержадміністрації

У районній раді

Дане питання не тільки в центрі уваги населення 
нашого міста та району, а й всієї України. Люди не на жарт 
стурбовані: за офіційною статистикою, з початку епідемії 

лік захворілих пішов на мільйони, майже дві сотні померло від 
ускладнень, викликаних цими небезпечними недугами. Щоб не 

допустити поширення небезпечних вірусних захворювань, 
що передаються повітряно-крапельним шляхом, у місті і 
районі було введено обмеження на проведення культурно-

масових заходів, третій тиждень школярі перебувають на 
вимушених канікулах. Тому не випадково ця проблематика 

стала головним предметом розгляду першого у цьому році 
засідання колегії райдержадміністрації, яке відбулося 28 січня у 
малій залі засідань райради під головуванням керівника району 

М.Сташківа, за участю голови районної ради В.Шепети.

Про епідеміологічну ситуацію, що склалася в районі, щодо грипу та 
гострих респіраторних вірусних захворювань проінформувала присут-
ніх заступник головного лікаря районного комупанльного центру надан-
ня первинної медичної (медико-санітарної) допомоги С.Грабовецька. 
Сезонна захворюваність, зазначила вона, стала реєструватися ще з 
початку жовтня минулого року. Проте з початку цього року крива різко 
пішла вгору. Зокрема за цей період і по 26 січня захворіло понад дві 
тисячі мешканців району. 

На момент проведення засідання колегії із грипом та ГРВІ в лікар-
ні госпіталізовано 165 хворих, на грип захворіло 17, із них 9 дітей, 19 
випадків ускладнені пневмонією. В інфекційному відділі ЦКРЛ проліко-
вано 175 хворих, 17 мали ускладнення пневмонією. Лабораторно під-
тверджено один діагноз захворювання у нашому районі вірусом Н1N1 
(т. зв. Каліфорнійський грип, відомий з 2009 р.).

Не обов’язково важкі ускладнення може давати грип, а й ГРВІ. Якщо 
порівнювати з минулим роком, тоді також відмічалися важкі перебіги 
хвороби, але в цьому році більший відсоток ускладнень та пневмоній. 

Особливу увагу звернула доповідач на контингент хворих із супут-
німи захворюваннями, зокрема дихальної, серцево-судинної системи, 
нирок, хворих на цукровий діабет, пацієнтів старших 60 років, вагітних 
та дітей до одного року. У них ці хвороби проходять набагато складні-
ше.

Головний лікар ЦКРЛ Р.Чортківський в доповнення до сказаного під-
твердив, що у лікарні нині перебуває багато важких хворих. Звернув 
увагу й на проблему забезпечення необхідним препаратом Таміфлю. 
Так, по обласному телебаченню говорять, що лікарні забезпечені необ-
хідними ліками повністю, однак це далеко не так. Вартість антибіоти-
ків дуже висока, люди не мають коштів. Тому він висловив пропозицію 
звернутися до голови райради щодо скликання позачергової сесії ра-
йонної ради з метою виділення з вільного залишку коштів райбюджету 
для придбання необхідних ліків. Також висловив ряд інших слушних 
пропозицій, зокрема про тимчасове припинення роботи міського рин-
ку, де є велике скупчення людей. Для грипу характерна друга хвиля, 
ще один пік, тож заходи потрібно проводити, щоб вона була меншою 
і легшою.

Головний санітарний лікар району О.Чайчук вважає, що до складної 
ситуації із захворюваністю га грип і ГРВІ призвела наша байдужість. 
Потрібно було на районному рівні серйозно ставити питання про заку-
півлю протигрипозних вакцин, однак цього не було зроблено.

Член колегії М.Горбаль озвучила слушну пропозицію, що до епідемії 
грипу потрібно готуватися заздалегідь, закладаючи у райбюджеті відпо-
відні кошти, і тому цей рік стане для нас уроком.

На засіданні колегії райдержадміністрації також слухалося питан-
ня про виконання бюджету за 2015 рік, про що доповідала начальник 
фінансового управління РДА Г.Ізвєкова. Після заслуховування її звіту 
голова райдержадміністрації М.Сташків порушив питання відсутності 
сплати до окремих місцевих бюджетів акцизного збору. Зокрема Мухав-
ської. Свидівської, Скородинської сільських рад. «Невже у цих населе-
них пунктах не продають алкоголь і тютюнові вироби?» – резюмував 
керівник району, давши відповідне доручення  контролюючим службам.

Крім озвучених вище питань, учасники засідання колегії заслухали 
звіт про роботу районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у 2015 р. і про результати ревізії бюджетів Чортківського району. 
З приводу заслуханих питань було прийнято відповідні розпорядження 
голови райдержадміністрації із врахуванням висловлених пропозицій.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

На сесію прибуло й четверо депутатів обласної ради– 
В.Градовий, В.Вислоцький, В.Заліщук і А.Богуш, що відмітив 
голова райради В.Шепета, зазначивши при цьому, що народ-
ні обранці від Чортківщини матимуть можливість ознайоми-
тися з проблемами району і порушувати їх на рівні області. 
Також головуючий повідомив, що з сьогоднішнього дня буде 
відбуватися он-лайн трансляція пленарних засідань (район-
на рада минулої каденції єдина в області виграла грант на 
встановлення відповідного обладнання). Це, підкреслив го-
лова райради, дасть можливість виборцям району більше 
дізнаватися про роботу ради, зробити депутатську діяльність 
більш прозорою і відкритою для суспільства.

Перед розглядом питань порядку денного начальник юри-
дичного відділу виконавчого апарату райради С.Попіль про-
інформувала присутніх про результати спецперевірки, яку 
проходили відповідно до чинного законодавства України 
голова районної ради та його заступник. Згідно з озвученою 
довідкою, інформації, що перешкоджає В.М.Шепеті зайняття 
посади, яка передбачає відповідальне або особливо відпо-
відальне становище з підвищеним корупційним ризиком, не 
виявлено. Така сама ситуація і щодо заступника.

Що стосується самого пленарного засідання, то практич-
но майже всі питання порядку денного так чи інакше були 
пов’язані з фінансами. Першим питанням стояв звіт началь-
ника райфінуправління Г.Ізвєкової про виконання районного 
бюджету за минулий рік, після заслуховування підтриманий 
депутатами. (Повний звіт буде опубліковано в одному з на-
ступних номерів газети, тож детально на ньому зупинятись 
не будемо). 

Наступними пунктами значився блок питань про затвер-
дження угод між Чортківською районною радою та відповідно 
Заводською, Колиндянською і Білобожницькою об’єднаними 
територіальними громадами про передачу-приймання коштів 
на фінансування територіального центру обслуговування 
(надання соціальних послуг) Чортківського району. Говорячи 
популярною мовою, вищезазначені територіальні громади 
ще не встигли створили своїх терцентрів, однак соціальні 
працівники послуги надають, і щоб вони законно отримували 
заробітну плату, потрібні були ці угоди (на певний період).

Далі йшов блок питань про затвердження угод між Чорт-
ківською районною радою і Улашківською, Залісянською та 
Косівською сільськими радами про передачу-приймання ко-
штів на співфінансування капітальних видатків в рамках Дер-
жавного фонду регіонального розвитку. Як відомо, дана про-
грама передбачає співфінансування з місцевих бюджетів не 
менш ніж десять відсотків від загальної суми, решту коштів 
виділить держава. Зрозуміло, зазначив В.Шепета, усі пропо-
зиції не буде задоволено, оскільки на Тернопільську область 
планується виділити 93 млн. грн., а проектів надійшло на пів-
мільярда. Тож є завдання й для депутатів обласної ради від 
Чортківщини. У свою чергу В.Градовий запевнив з трибуни, 
що на сесії обласної ради народні обранці від Чортківщини 
будуть максимально відстоювати позиції району, інакше, на-
голосив він, бути не може.

Перед голосуванням по вищезазначених угодах депутат 

Л.Хруставка вніс пропозицію, аби голова райдержадміністра-
ції дав коментар, на які об’єкти виготовлена проектно-кошто-
рисна документація і планується виділення коштів в рамках 
співфінансування програми фонду регіонального розвитку. 
Зі слів керівника району М.Сташківа, це – реконструкція бу-
динку культури в Улашківцях, реконструкція дитячого садоч-
ка і газифікація вул. Млинки у Заліссі, реконструкції будинку 
культури у Косові, загальноосвітніх шкіл у Звинячі та Ягіль-
ниці, поліклінічних відділів у Чорткові і районної бібліотеки. В 
ході дискусії та після виступу начальника відділу освіти РДА 
І.Гульки депутати прийшли до думки про включення до да-
ного переліку й часткової реконструкції Білівської ЗОШ, що 
не було погоджено на засіданні бюджетної комісії райради. 
Як і очікувалося, вищезазначені угоди були ухвалені одно-
стайно, що дало змогу перейти до розгляду змін у районний 
бюджет. Коротко суть цих змін, які озвучила головний фінан-
сист району Г.Ізвєкова, така – спрямування коштів з вільно-
го залишку районного бюджету в загальній сумі більш як 1,9 
млн. грн. на співфінансування капітальних видатків у рамках 
Державного фонду регіонального розвитку і на боротьбу із 
захворюваннями на грип та ГРВІ. Не будемо вдаватися у де-
талі, оскільки дане питання викликало тривалу дискусію, за-
значимо лишень, що певним позитивом у цьому відношенні 
було погодження щодо виділення з вільного залишку коштів 
райбюджету на заробітну плату за лютий місяць працівникам 
Сокиринської, Коцюбинчицької і Швайківської сільських рад 
(казна у яких вже порожня), чого не передбачалося в проекті 
рішення.

На третій позачерговій сесії районної ради сьомого скли-
кання було розглянуто і прийнято позитивні рішення щодо 
ряду інших питань. Зокрема ухвалено районні програми 
підтримки дітей учасників антитерористичної операції у на-
вчальних закладах Чортківського району та медичного забез-
печення часткової мобілізації і призову громадян на військову 
службу учасників АТО та демобілізованих із зони АТО на 2016 
рік; про перейменування Джуринськослобідківської ЗОШ І – ІІ 
ст. у Джуринськослобідківський навчально-виховний комплекс 
Чортківської районної ради Тернопільської області «загально-
освітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад»; про передачу установ зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського райо-
ну до спільної власності об`єднаних територіальних громад 
(мова – про загальноосвітні школи, лікарські амбулаторії, 
ФАПи і бібліотеки) та ін. Наостанок прийнято звернення де-
путатів Чортківської районної ради Тернопільської області до 
Верховної Ради України, ініціатором якого виступила депутат-
ська група Радикальної партії Олега Ляшка у райраді, щодо 
недопущення змін до Конституції, що передбачають особли-
вий порядок місцевого самоврядування на окремих територі-
ях Луганської і Донецької областей і які призведуть до легалі-
зації влади терористичних угруповань та знищення України як 
єдиної держави. Цей документ, як і практично всі інші питання 
порядку денного, депутати підтримали одностайно.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

На порядку денному – грип і ГРВІ Розподіл коштів під прицілом веб-камер
Терміновість скликання «районного парламенту» була викликана необхідністю виділення коштів з 

райбюджету на співфінансування капітальних видатків в рамках Державного фонду регіонального розвитку і 
на придбання ліків соціально незахищеним мешканцям району на грип та ГРВІ. А саме сесійне засідання третьої 

сесії районної ради, на якому загалом було розглянуто 15 питань порядку денного, відбулося 2 лютого ц. р.

Таким гаслом керувалися депутати, одноголосно проголо-
сувавши на позачерговій сесії районної ради, що відбулася 2 
лютого, за проект рішення щодо виділення коштів у сумі 120 
тис. грн. для закупівлі оснащення дитсадочка, що відкрився 
у Джуринській Слобідці, утворивши із місцевою школою єди-
ний навчально-виховний комплекс.

Про це повідомив у невеличкому інтерв’ю голова районної 
ради Віктор Шепета. Він разом із головою постійної комісії 
райради з питань бюджету Степанією Рудик, директором 

Джуринськослобідківського НВК Галиною Гайдук саме виби-
рали меблі для дошкільного закладу за каталогом однієї із 
меблевих фабрик. «Працювати напряму із постачальником 
– це набагато дешевше, – сказав голова райради. – Тому, 
щоб заощадити із виділених депутатами коштів і на інший 
інвентар, необхідний для нормального функціонування НВК, 
скористалися запропонованою можливістю».

Фото Оксани СВИСТУН

Усе найкраще – дітям
Уточнення

У минулому номері нашої газети  (№ 4 від 29 січня ц. р.)
у підписі під публікацією «То не хата винувата, що господар 
д...тий» допущено технічну помилку. Замість слів «...ліквіда-
тор аварії на ЧАЕС», слід читати «...потерпілий внаслідок 
аварії на ЧАЕС». Вибачте за допущену неточність.
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Добра вість

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Німці йдуть!

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» – підприємство 
спільне японсько-німецьке. Чому так? – поцікави-
тесь. А ось чому: воно – виробник кабельно-про-
відникової продукції для німецького автомобіль-
ного концерну Volkswagen, котрий випускає авто 
під 12-ма марками, в тім числі й Audi, Porsche, 
кабельні мережі до котрих виготовляються в Тер-
нополі й незабаром виготовлятимуться у нас.

Та до приходу німців «Агромашові» довелося 
тривало й нерідко безнадійно блукати «в пусте-
лі». Й не одному йому.

– Нас, як і Тернопільський комбайновий, як й 
інші заводи машинобудівної галузі, погубила ви-
сока енергозатратність виготовлюваної продукції, 
– констатує голова правління ВАТ «Чортківський 
завод «Агромаш» п. Журба. – Адже наявне ви-
робниче обладнання – кінця 50-х – початку 60-х 
років, найновіше – 80-х. Дорога наша продукція, 
тому що дуже енергозатратна. Пробували  виго-
товляти всілякі види її – і на галузеве Міністер-
ство виходили, і на Національну лізингову ком-
панію. Та все ж так помалу і «сповзли» з ринку.  
– Продовжує: – Нині на ринку машинобудування 
в Україні – застій. Івано-Франківський «Агромаш», 
Одеський, Білоцерківський «Сільмаші» – всі «ле-
жать». Свого часу ми поринули в пошуки. Скон-
тактували, було, з представництвом Китаю в Киє-
ві, працювали досить плідно впродовж 2006-2008 
років. Але потім настала криза, китайці звідси по-
їхали, а наші спільні з ними машини стали нікому 
не потрібними. Кого лиш ми не прагнули затягну-
ти на свої виробничі площі: і деревообробників, 
приїжджали навіть індонезійці, і звичайні свої біз-
несмени – все марно. Аж тут дійшло до цієї фір-
ми, що в Чорткові шукатиме місце для будівни-
цтва або оренди виробництва. Ось я й вчепився 
за цю інформацію. Взяв презентаційного листа 
та й подався до Тернополя. Її представники за-
цікавились, приїхали цілою делегацією. Побачи-
ли ще живі цехи, які можна реанімувати. Потім 
побували в проектному інституті, перевіряли на 
міцність всі наявні конструкції. Бурили й землю 
на глибину – чи не забруднена, перевіряли раді-
аційний фон. Одне слово, на рішення ми чекали 
два місяці. А приймалося воно не в Тернополі, а 
в Німеччині та Японії. Нарешті почули: «Готуйте 
всі документи». Тому я й сказав, що перебував на 
сьомому небі від щастя, від удачі...

Ярослав Євстахійович конкретизує: Товариству 
«СЕ Борднетце-Україна» передбачається прода-
ти 52-56 відсотків активів заводу «Агромаш». Фір-
ма не хоче ні обладнання, ні підйомно-транспорт-
них засобів, ні кабелів, ні наявного опалення 
– нічого, крім голих стін. А голі стіни (це порядку 
13 тис. кв. м із 18-ти тис.), прицінились, «потяг-
нуть» десь на 4 «з гаком» млн. грн. Обладнання ж 
перенесеться в ті корпуси, котрі ще залишаться у 
віданні «Агромашу». 

Правда на двох полюсах?
Оціночними схемами затривожилась група ак-

ціонерів. Принаймні таким форматом окреслили 
вони низку заклично-розгромних інтернет-публі-
кацій, оприлюднених напередодні оголошених 
позачергових зборів ВАТ «Чортківський завод 
«Агромаш». «Мене облили брудом в інтернет-
виданнях, проте я не опускатимусь нижче за той 
рівень, аби коментувати всілякі нісенітниці, – кон-
статує п. Журба. Пояснює: – Це тягнеться вже ро-
ками – судова тяганина. Судових рішень в мене 
– море...

– А предмет того всього в чому? Яка мета пе-
реслідується? – запитуємо. Голова правління 
знехотя, хоча б побіжно, деталізує: мовляв, за 
твердженням опонентів, і Статут Товариства не-
правильний, і Спостережна рада, виконавчий ор-
ган нелегітимні. Показує лиш одну розбухлу теку 
зі судовими документами, таких, каже, – кілька. 

Власне на зборах – отих позачергових, котрі, 
як семафор надає зелене світло потягові, мали б 
уможливити й наблизити в часі з`яву на наших те-
ренах жданого підприємства з іноземними інвес-
тиціями, було дуже гаряче, хоч проходили вони у 
вихололому, необжитому актовому залі. Градус 
дедалі вищав через накал пристрастей. З одного 
боку уявного бар`єра – голова правління Ярос-
лав Журба з його доповіддю та заступник голови 
Петро Сеньків з інформацією по темі (він же – й 
голова зборів). З другого – передовсім Олександр 
Олешко, акціонер, котрий, за його ж словами, во-
лодіє понад 30-ма відсотками акцій Товариства, 
та юрист Йосип Мушинський. Останні опонували: 
чому впродовж низки літ навіть не йдеться про 
якісь дивіденди для акціонерів? У відповідь луна-
ло: «Продамо стару техніку і купимо менш енер-
гоємну. Будуть прибутки, будуть і дивіденди». 
Пропонований продаж частини активів заводу 
іменувався опонентами не інакше, як оборудка, 
прагнення роздеребанити все і вся. Позиція під-
кріплювалась аргументами: як же можна такий 
відсоток нерухомого майна продавати майже за 
безцінь – 4 млн. 300 тис. грн.? І чому, мовляв, не 
вдатися до аукціонних торгів?

Той визрілий ситуацією конфлікт інтересів спро-
бував, було, розірвати заземленим і доволі популяр-
ним, як на загал, запитанням член міськвиконкому 
Олександр Шутков (збори виявились відкритими, бо 
до зали загостили представники ЗМІ, міської ради 
зокрема і громадськості загалом, небайдужі депута-
ти тощо). Мовляв, обіцяні 600 робочих місць – без 
сумніву, рятівний круг для міста, для його майбут-
ності, наших дітей та онуків. Тоді в чому ж предмет 
суперечки: опоненти проти продажу загалом чи за-
ниженої вартості? І з чиєї вини може загальмуватися 
прихід в місто інвесторів або ж, чого недоброго, вони 
не прийдуть зовсім? 

Ось тоді в площині запитання Я.Журба озвучив 
ще потужніші надії: мовляв, 600 робочих місць пе-
редбачає лиш пілотний проект запуску «СЕ Борд-
нетце-Україна», а в перспективі очікується й до двох 
з половиною тисяч. Це фактично покриє цифру на-
явного і прихованого безробіття в районі. І ще одне 
суттєве: заводом «Агромаш» за рік сплачено до міс-
цевого бюджету 141,1 тис. грн. різного роду податків. 
Виробничий підрозділ «СЕ Борднетце-Україна» лиш 

в місяць сплачуватиме 747 тисяч. Вражає? 
З уст опонентів прозвучало таке: вони аж ніяк не 

створюють перешкод для приходу інвесторів, не пе-
реслідують таку мету. Суть питання – в заниженій 
вартості пропонованого, мовляв, ринкова ціна фор-
мується на торгах. Це по-перше. По-друге – вони до-
биваються виділення майна під їх потреби.

Кульмінаційною точкою зборів стало голосування 

третього пункту порядку денного – щодо прийняття 
рішення про вчинення значного правочину, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є пред-
метом такого правочину, перевищує 50 відсотків 
вартості активів Товариства. 33 відсотки акціонерів 
висловили позицію «проти», 64 – утримались.

Шакали гавкають, а караван іде
Цей крилатий вислів трішки в деформованому 

варіанті злинув з чиїхось уст ще в переддвер`ї збо-
рів, спричинивши бурю в склянці води в букваль-
ному розумінні (як образу) однією з їх учасниць. 
Однак вислів надто припасував до означення по-
дальших (вже поза зборами) подій, що наразі  роз-
гортаються під склепінням «Агромашу».

– Підприємство «Борднетце-Україна» буде, – так 
оптимістично, попри непроголосоване рішення, на-
лаштований Ярослав Журба. І пояснює: так сталося 
через те, що збори готувалися поспіхом, без вра-
хування важливих (як виявилось) нюансів, на котрі 
вказали присутні тоді в залі представники Західно-
українського регіонального центру Національної ко-
місії з цінних паперів і фондового ринку. Враховуючи 
їх зауваження, два основних акціонери, що володі-
ють 64-ма відсотками акцій – власне він та Василь 
Матієшин, мовляв, й утримались у прийнятті рішен-
ня. А в часовому вимірі півтора-два місяці збори все 
ж відбудуться і рішення неодмінно будуть прийняті. 
Тож очікуване підприємство, в гіршому разі, «запіз-
ниться» на місяць-півтора.

Таке оптимістичне налаштування голова прав-

ління ВАТ «Чортківський завод «Агромаш» на-
разі пояснює планомірним веденням робіт на 
підприємстві. Так і мовить: «Німці працюють, не-
зважаючи на всі перипетії». Приміром, під офіс-
ні примішення, котрі вже реконструюються, він з 
легкістю віддав свій директорський кабінет, в яко-

му пропрацював 24 роки (загалом на виробництві 
– майже чотири десятилітття). Вже тепер до запо-
чаткування передбаченого задіяні львівські про-
ектанти – через 2-3 тижні вони працюватимуть, 
а будівельники виконують цілий комплекс робіт 
– тривають розкопки під фундаменти майбутніх 
виробничих приміщень.

Ми все ж поцікавились предметом каменя спо-

тикання: чому все-таки «Агромаш» готовий про-
дати свої активи за заниженою вартістю? І чи не 
варто вдатися до торгів? 

– Принаймні, ніхто більше грошей не дає, – по-
чули у відповідь. – А як мине ще 3-4 роки – що тут 
буде? – сформулював риторичне запитання наш ві-
заві. І вніс пояснення щодо торгів: законодавством 
про акціонерні товариства такого не передбачено. 
Лиш у випадку банкрутства. – Ми не будемо пускати 
завод під банкрутство, на аукціон, – додав.

Мабуть, гріх було б не зачепити в короткій бесіді 
очікувані умови роботи на майбутньому підприєм-
стві Товариства «Борднетце-Україна». Скажімо, що 
«ховається» за означенням «широкий соцпакет»? 
«Безкоштовне харчування, – пояснив п. Журба, – 
безкоштовний довіз на роботу в радіусі 30 км. – І 
не зміг не втриматися: – Уявляєте: це – Копичин-
ці, Колиндяни, Давидківці, навіть Лосяч, а також 
Улашківці, Товсте, Джурин, Біла – ну хіба не манна 
з неба?!».

Уявляємо, скільки молодих людей не поїде в за-
робітчанські мандри світами, зоставляючи напризво-
ляще старих батьків та малолітніх дітей. Уявляємо, 
скільки збережеться-зігріється вкупочці, а не зруйну-
ється-розвалиться чиїхось сімей та доль. Зрештою, 
скільки умів та рук віддаватимуть свої зусилля отчині, 
Україні. За однієї лиш умови: коли на мапі Чорткова 
з`явиться нове підприємство. Дай-то, Боже!..

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Новому підприємству на мапі 
Чорткова – бути!
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Долі людські Влада і громада

Моя далека і незнана,
Але кохана серцем Лемківщина,
Дідів і прадідів моїх
Покинута вигнанням Батьківщина.
Трохи більше року тому доля звела мене з дуже приві-

тною і милою жінкою. Розгомонілись про те, про се і якось 
виявилось, що у нас спільне лемківське коріння. Тоді у мене 
й виникло бажання приєднатись до Чортківської районної 
громадської організації Всеукраїнського товариства «Лем-
ківщина» – великої і дружної родини. Я познайомились 
з культурою та традиціями лемків, їх співочою говіркою, 
хранителями лемківської автентичності: С.І.Бубернаком, 

В.М.Криворук, М.С.Гарберою, Г.Д.Грицьків, Б.М.Дудяком та 
М.М.Заставецькою. Але особливо вразила Марія Теодорів-
на Бабічук – голова Чортківської районної громадської орга-
нізації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Чудовий 
організатор, привітна жінка, берегиня великої лемківської 
родини. До речі, на початку лютого Марія Теодорівна свят-
куватиме свій ювілей. Тож хочеться їй побажати здоров`я 
і наснаги, успіхів в усіх починаннях. А всім краянам хочу 
сказати, що до Лемківщини я йшла 45 років. Не цурайтесь 
свого коріння, бо людина, що не шанує свого коріння, свого 
минулого, не має майбутнього.

Лариса ТУРКО (КАРЧЕВСЬКА)

Пропонуємо до вашої уваги, шановні читачі, 
ознайомитися із життєвим шляхом Стефанії 

Кучарської, родом із с. Шульганівка. Зв`язкова ОУНівців-
повстанців, політв’язень сталінських таборів. Таких, 

як пані Стефа, залишилося серед нас уже небагато. Оту 
свободу, незалежність, самостійність, оту Україну, 
яку ми маємо сьогодні, ці люди вистраждали своїм 
здоров`ям, знівеченими ув’язненнями, катуваннями, 

каторжними роботами долями й життями. 
Пам`ятаймо про них, адже їхні судьби – 

це жива історія становлення нашої держави.

1942 рік. Західна Україна, переживши криваву бойню «пер-
ших визволителів» у 41-му, уже рік під озвірілим чоботом фа-
шистів, які грабували, вбивали, гнали нашу молодь до Німеч-
чини. У нашому районі уже пішов жахливий поголос – розстріл 
німцями українського цвіту на ягільницькому полі. А скільки 
таких кривавих акцій було на їхньому рахунку у кожному місті, 
селі... Переконавшись, що німці – такі ж «визволителі», як і сові-
ти, молодь масово вступала до лав ОУН.

...Під покровом ночі юна Стефа Кучарська нишком поза горо-
ди йде на цвинтар, де має зібратися молодь, яка остаточно ви-
рішила стати до боротьби. Там, опісля гарячих притишених слів 
Марійки Романів про те, що марно сподіватися на будь-якого 
«визволителя», що мають відвоювати у всіх загарбників Україну 
самі, прийняли вони присягу на вірність Україні і своєму народо-
ві. Відтак прийшло для 15-річної Стефи (псевдо «Галя») повне 
небезпеки і відповідальності підпільне життя. 

П’ять років чи не день у день знаними лише нею стежками, 
обминаючи лихе та всевидюче, завдяки нашим яничарам, око 
«енкаведистів», носила штафетки, доправляла одяг, їжу по-
встанцям.

...1944-1946-і роки. Енкаведисти із «стрибками» лютували: 
облави, вбивства, арешти. Все це не обминуло і її рідну Шуль-
ганівку. Після арешту у 1946-му декількох дівчат-підпільниць 
«Галя» переховувалася: вдень – у полі чи лісі, вночі – де ніч 
застала, бо за її хатою слідкували. Нещадно били маму та се-
стру, щоб призналися, де Стефа. Особливо жорстокими були 
москаль на прізвисько «Щербатий» (мав розірваний шрам на 
губі) і енкаведист Гусяков.

Пані Стефа пригадує, як одного разу заночувала у родички, 
одна з доньок якої була відсутньою (десь навчалася). Тож, коли 
в хату прийшли «ті», її відрекомендували як доньку.  

Понишпоривши у хаті, «гості» пішли, але інтуїція підказала 
Стефі, що вони її впізнали, а не забрали лишень тому, щоб під-
сліджувати, хто до неї прийде на зв’язок. Того разу їй вдалося 
непомітно вислизнути з хати, але... у 1947-му не вберегла ді-
вчина свою волю. Арешт, чортківська тюрма, допити, катування. 

Все витримала, не продала нікого. Пізніше хтось із побрати-
мів присвятив їй такі рядочки: 

А як в камеру прийшла, наче світло принесла. 
Личко твоє, «Галю», чарівне, в грудях – серце золоте. 
За хворими доглядала, тихо пісеньку співала: 
«Не боюсь я ні тюрми, ні ката, вони для мене не страшні, 
Страшніш – тюрма у рідній хаті, неволя в рідній стороні».
«Трійка» засудила Стефу на 25 років за статтями 54-1а, 54-

11. І… довга дорога у товарняках: Бердичів, Дудінка, Красно-
ярськ, аж до самого Норильська, де відбувала покарання. А 
там – надважка праця: у вічній мерзлоті видовбували українські 
дівчата і жінки котловани для новобудов, які «советская власть» 
представляла як працю комсомольців-добровольців. 

Колючий холод, нестерпний голод і надзвичайно нахабні на-
глядачки москальки-зечки, які вислуговувалися перед началь-
ством. Там у Стефи було лише одне, що зігрівало душу, – вірші 
Шевченка, які чи не всі знала напам’ять. А ще вірш, автора якого 
пані Стефа не пам’ятає, присвячений Шевченку, який вважала 
присвятою усім українцям-політв’язням: 

Коли на чорний шлях вступав, 
Ішов на прогнання, в неволю, 
Галузку вербову підняв, 
Обчімхав і узяв з собою. 
Була відірвана, як він, 
Від пня і від землі святої, 
Засуджена на лютий стін 
Серед пустині світової. 
У Норильську Стефанія Кучарська пережила сумнозвісне 

жорстоке придушення повстання політв’язнів. Там, разом із усі-
ма політичними, зустріла радісну звістку про смерть ката Сталі-
на, що полегшило долю багатьох політв’язнів, серед яких була й 
Стефа. У 1956-му її, в’язня за номером 3-389, звільнили. 

Там познайомилася із своїм майбутнім чоловіком, який катор-
жанив у чоловічому таборі, що був поруч із жіночим. Разом при-
їхали в Україну, разом бідували, бо мали документи без права 
на прописку. Тож зі Львова, де жили у чоловікових батьків, їх 
вигнав НКВС, потім був Калуш, де квартирували у добрих пере-
селенців із Лемківщини. Але Бог допоміг їм збудувати хатину 
у Калуші. Народилося у дружного, люблячого, трудолюбивого 
подружжя двійко дітей – син Ігор та донька Галина. Має пані 
Стефа й четверо дорослих онуків.

Нині пані Стефанія Кучарська проживає у доньки в Чорткові. 
Живе, огорнута щирою любов’ю дітей, зятя, невістки, онуків, а 
ще... спогадами про доброго, люблячого, ніжного, чуйного чоло-
віка, який, на жаль, давно відійшов у потойбічний світ.

Євстахія БАБІЙ, 
політв’язень 

«Страшніш – тюрма 
у рідній хаті, неволя 

в рідній стороні» 27 січня голова районної ради В.Шепета провів виїзний 
прийом громадян в селах Босири, Сокиринці та Коцюбин-
чики. Разом з керівником райради прийом вели та нада-
вали консультації в межах своєї компетенції представник 
управління праці і соціального захисту населення РДА 
А.Перун (щодо надання субсидій і пільг мешканцям райо-
ну), голова бюджетної комісії районної ради С.Рудик, де-
путат районної ради, закріплений за населеним пунктом, 
Н.Бойчук, завідуюча загальним відділом районної ради Л.Криса.

У Босирах найбільше звернень прозвучало з питання на-
рахування субсидій, турбувала мешканців села відсутність 
магазину, а відповідно і неможливість придбати на місці най-
необхідніші товари – продукти харчування, предмети першої 
необхідності. Переймалися сільчани і підвезенням школярів 
до загальноосвітнього навчального закладу.

Варто зазначити, що є багато спільних проблем у жителів 
сіл. Зокрема, надання та використання субсидій – з цього 
питання звернулося найбільше громадян у всіх трьох селах. 
Харчування школярів, освітлення населеного пункту турбує 
жителів с. Коцюбинчики. Не влаштовує сільчан графік руху 
рейсового автобуса. Цікавилися мешканці Коцюбинчиків 
можливістю зустрічі з керівниками аграрних підприємств 

щодо здачі в оренду земельних часток-паїв. У сільчан закін-
чуються договори оренди і вони хотіли б покращити умови 
договору.

Велику частину видатків мізерної пенсії витрачають пенсі-
онери на придбання ліків. Багатьох з них цікавило, чи є мож-
ливість придбання ліків за пільговою ціною або безкоштовно 
і хто цим правом може скористатися. 

У Сокиринцях особливий акцент, на відміну від інших сіл, 
було зроблено однією жителькою села на духовність – тут 
хороші напрацювання по збереженню національної культу-
ри, традицій, діють дитячі та дорослі ансамблі, проте надзви-
чайно бідною є матеріально-технічна база. Прохання сільчан 
– допомогти з придбанням музичного інвентаря.

Порушувалися також питання здачі в оренду земельних 
часток-паїв, медикаментозне забезпечення тощо.

 На усі ці звернення буде відреаговано районною радою, 
частину з них вирішено на місці, а інші направлено для ви-
рішення у відповідні структурні підрозділи.

Після зустрічі з громадянами представники району побува-
ли в бюджетних установах сіл та оглянули їх стан. 

Виїзні прийоми продовжаться.
За інф. веб-сайту Чортківської районної ради   

Про наболіле – з жителями сіл 
Босири, Коцюбинчики, Кривеньке

З конверта

Моя далека і незнана, 
але кохана серцем Лемківщина

Волонтерство

Волонтерський рух на Чортківщині 
активно продовжує свої благодіяння. 

Час плине, а бої на сході України, 
на превеликий жаль, не стихають. 
Військо українське стійко тримає 

бойові рубежі завдяки і підтримці з 
тилу. Тому доброчинність небайдужих 

краян множиться. Ось активісти-
волонтери знову пристарали для 

захисників усякого доброго й ситного 
харчу, зокрема – вже виготовили 120 
літрів м’ясної тушонки з квасолею, 

а днями планують приготувати 
стільки ж, можливо, й більше. Тож 

приєднуймося, добродії! Наша 
допомога вкрай необхідна.

Допомога нашим воякам 
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Маловідомі сторінки історії

Відлуння свят

Із великим інтересом завжди читаю все про боротьбу 
УПА за незалежність України.

Ось нещодавно до моїх рук потрапила книжечка 
Марії Штепи «Обкрадене дитинство». Авторка пише: 
«Навіщо я пишу, хто його читає…». Хочу розвіяти цей 

сумнів п. Марії та хоч в малій мірі заспокоїти її.

Все, про що пише авторка, – не художній вимисел, а жива 
правда. 

Найбільше вразила мене правда про політв’язнів, котрі на-
віть заради власної волі не погоджувалися на співпрацю з енка-
ведистами. Катовані, мордовані – але не скорені. 

Вкрай схвилювали біль та переживання патріотів, бо сьогод-
ні мало хто підтримує «історичну болючу пам’ять про їх страж-
дання». І наче вирок: «Теперішні крикуни – це пустоцвіт, який 
цвіте, але плодів не дає». 

На титульній сторінці книжечки – калина, символ України, а 
на ній – обличчя дітей. Грона червоної калини, як кров невинно 
убієнних, страждалих. Вороги хотіли знищити Україну, вирвати 
з коренем калину, вбиваючи молоде покоління патріотів україн-
ських, але міцне коріння в нашої нації, живуче… 

Стривожили мене розповіді людей, котрі втрачали дітей сво-
їх, і тих, хто в цьому пеклі вистояв, вижив. 

Вразила історія однієї родини – розповідь Ольги Журби зі с. 
Біла, котру в шість років вивезли разом із батьками на Далекий 
Схід. Пані Ольга згадує, що замість рідної української мови до-
велося вчити «родную речь». В Україні (на той час) хотіли, щоби 
на обкладинці підручника з української мови також був напис 
«Рідна мова», та Росія вважала це за націоналізм. 

Книжка розповідає про долі малих діток і їх матерів, смерть 
дитини і смерть мами на могилі свого дитяти, самогубства (вчи-
нені через страждання), братовбивство… Дітки плакали, проси-
ли молока, їсти, а не було навіть деколи й води попити. 

Розповідь «Валько» є повчальною. Хлопчика-єврея вбили 
нацисти, а українських дітей за що ж карали?! Навіть звірі не 
зачіпають дітей! А це – люди. Та хіба – люди?.. Злочин проти 
всього людства! Й ніхто не покараний за такі лиходійства… 

«Ті дні перейшли, що були грозовими, І їм вороття вже не-
має… Та Ангелик дитинства з очима сумними У шибку життя 
зазирає» – пише поетеса Р.Обшарська. 

 «Не дивина, що звуть її Марія, 
Терпляча, наче Богородиця свята!» – поетика-присвята 

Н.Верещук. 
Віршовані рядки також вміщені в розповіді. 
А ще – фото авторки, справжньої українки, на обкладинці. 

Навіть у 90 років Марія Штепа – борець і – один у полі воїн. 
Доземний уклін Вам, шановна пані Маріє, за працю, щира 

подяка від читачів.  

Ганна КУРЧАК, 
с. Біла

День святого Василія Великого, 14 січня 2016 р., Новий 
рік. Хтось наче постукав до дверей кімнати. Слухаю: до моєї 
чи сусідньої? Відчиняються двері. З несподіванки я замало 
не скрикнула: хлопці (їм ще далеко до моїх літ)! Три тузи! 

А вони засівають зернятками пшениці, а колись у підвалах 
цього будинку у слідчих камерах з риданням під жорстоким 
поглядом наглядачів вереском погроз сльози арештованих 
скапували на земляну долівку, а десь застигли краплі крові. 
Три сівачі – голова райдержадміністрації М.Сташків, голова 
райради В.Шепета, міський голова В.Шматько – засівають, а 
мені наче вчувається коляда: «Триї царі, де ідете? Ми ідем у 
Вифлеєм…» А колись у цих підвалах?

Перед сівачами так хотілося мені стати на коліна, та ста-
рість наче у лещата затиснула ноги, не могла знайти належні 
слова подяки. Здавалося, я у двох світах. У затемненні по-
гроз, знущань, стогонів, – і все відступає, наче проміння вра-
нішнього сонця прояснило дійсність, це коляда, тільки слова 
ще не зрозумілі, а мені пригадується: «За світлом зірки десь 
зі Сходу йдуть три владики княжого роду…». Але наближа-
ються колядники, їм назустріч з радістю (а це дійсність) – 
мешканці Карітасу у коридорі, хто сам йде, кого обслуга на 
візочку везе, хто за допомогою палички крокує, а хто не може 
піднятися з ліжка, слухає пісню звіддаля. Хвилинка – і звуки 
коляди віддаляються, а немічні з тугою в серці з колядою 
прощаються, тільки голос сопілки ще бринів і немічних ле-
жачих повернув у дитинство, а вони, хворі, навіть підійти до 
вікна не можуть. Будуть ще Йорданські свята, Щедрий вечір 
– і знов туга, але у ці святочні дні бореться добро зі злом. 
Не відступає ненависть зловмисників, що затаїлась поміж 
мурами підвалів, це недруги опустили завісу безпам’ятства 
до входу у підвали, але сівачі, колядники із щирою усмішкою, 
святковими привітаннями, християнськими і патріотичними 
переконаннями перемагають підступність недругів.

Від імені усіх мешканців Карітасу вам, шановні сівачі, 
бажаємо усіх благ від Господа Бога та усім на нашій рідній 
Батьківщині Україні злагоди, спокою, бути незалежними від 
окупантів, які стараються переступити кордони нашої дер-
жави, щасливого повернення з АТО, вірніше – війни, до своїх 
родин наших військових-захисників. З повагою схиляю голо-
ву перед вами!

Марія ШТЕПА, 
колишня зв’язкова УПА, 

політв’язень сталінських таборів

Історія польського руху Опору (1939-1941 р.) на території Західної 
України і на Тернопіллі зокрема є дуже заплутаною та непевною. Вона 
залишає багато невирішених питань та вільного місця для майбутніх 
пошуків.

Після вересневої катастрофи 1939 р. на так званих «східних кресах» 
протягом порівняно тривалого часу залишилися опозиційно налашто-
вані польські патріотичні сили, які вороже сприйняли дії радянського 
уряду, кваліфікували його як четвертий поділ Польщі. Ці сили не тіль-
ки глухо протестували, а й намагалися зорганізуватись в рух Опору, 
який би міг об`єднати широкі верстви тогочасного суспільства в єдиний 
фронт із виразно антигітлерівською і антисталінською спрямованістю.

 З іншого боку діяльність органів НКВС, без сумніву, була набагато 
ефективнішою, ніж царської та австрійської жандармерії і навіть ні-
мецьких спецслужб. НКВС тримав свої пальці на пульсі життя поль-
ської меншини і володів достатньою інформацією про її стан та на-
строї. І тому не факт,  що до чортківських подій січня 1940 р., в яких 
багато чого неясного і незрозумілого, доклали свою руку енкаведисти. 
Принаймні радянська тоталітарна система використала Чортківське 
повстання сповна, аби ще більше запустити маховик репресій.

Уже на початку 1940 р. «заклятих ворогів радянської влади» як поль-
ських офіцерів, співробітників поліції, жандармерії та інших спецслужб, 
поміщиків, осадників, великих промисловців було інтерновано у трьох 
великих таборах для військовополонених у Західній Україні і Західній 
Білорусії – загальним числом 21857 осіб. Це була пропозиція Берії і він 
отримав на неї санкцію.

Були списки категорій осіб, які з 1939 р. підлягали арештам НКВС. 
Загалом близько 1,5 млн. «класових ворогів» (в основному із Західної 
України і Західної Білорусії) депортовані в пустельні місцевості Сибіру 
й Казахстану. До амністії, оголошеної після вторгнення Німеччини на 
територію СРСР, половина інтернованих померла.

Швидко розпрощавшись з офіцерством та іншими «буржуазними 
елементами», енкаведисти наприкінці 1939 р. взялись за молодь, яка 
декілька місяців була, очевидно, поза їх увагою. До неї через заванта-
женість руки не дійшли. Патріотично налаштована польська молодь, 
з притаманним їй максималізмом, боляче сприйняла вересневу ката-
строфу 1939 року. Молоді уми прагнули до дії. Вони були тим порохом, 
який очікував іскри. 

Кінець 1939 р. на Тернопіллі ознаменований активізацією діяльнос-
ті польських молодіжних угрупувань, які базувались на фундаменті 
«Стшельців», «Харцерів», «Соколів». Норми їх підпільної діяльності 
(складання письмової клятви, списків членів, харцерсько-військова 
конспірація) були далекі від досконалості, тому більшість з них швидко 
викрита органами НКВС.

Одне з таких молодіжних угрупувань оформилось в грудні 1939 року 
в гарнізонному м. Чорткові. Несподівана радянська окупація, перші 
арешти польської інтелігенції, серед якої був і бургомістр Чорткова 
Станіслав Міхаловський, викликали шок у польській громаді, а особли-
во серед молоді, і дали поштовх до утворення нелегальних груп.

Кістяк підпілля складала гімназійна молодь віком від 16 до 18 років, 
більшість якої належала до парамілітарної організації «Стшельци». 

Учасники польської конспірації визначились у своїх політичних сим-
патіях і стали на платформу партії «Строніцтво народове». На квартирі 
Тадеуша Сходніцького вони провели декілька нелегальних зібрань, у 
яких брали участь Алоїз Піотровський, Олександр Чайковський, Фран-
цішек Зігель, Тадеуш Ельбергер, Єжи Коліюшек, Зигмундт Кшижанов-
ський, Тадей Марцинкув, Зигмундт Шаклевський, Адам Згода та інші.

Усі учасники підпільної організації, побудованої за клітинним прин-
ципом (5-6 осіб), давали клятву, в якій наголошено, що за зраду поль-
ській державі на винуватця очікує смертна кара (чомусь через повішен-
ня). У загальних дискусіях щодо політичної ситуації, яка склалась на 
цих теренах після розвалу Польщі, визріла ідея (цілком можливо, під 
впливом радіопередач з Лондона та Парижа або ж внесена агентами 
НКВС): нелегально перейти радянсько-румунський кордон, а звідти 
податися до Франції з тим, щоб приєднатися до польської армії і в її 
складі спільно з альянтами боротись з фашизмом.

У загальних рисах скомпонували план, який був авантюрою чистої 
води. Передбачали шляхом повстання захопити зброю, боєприпаси та 
автотранспорт Чортківського гарнізону, після чого на автомобілях до-
братися до Заліщиків і переправитись через скутий кригою Дністер до 
Румунії. Опрацьовували також змогу здійснити перехід у Карпатах на 
Станіславівщині. Але, враховуючи обстановку, вони, вочевидь, не до-
їхали б до містечка Товсте.

Незважаючи на те, що ряд підрозділів Червоної Армії у січні 1940 р. 
направили на радянсько-фінський фронт, наявних сил було більш ніж 
достатньо, щоб контролювати ситуацію.

 Протягом січня 1940 року учасники підпілля вербували до організа-
ції польську молодь, до того ж переважну більшість залучили безпо-
середньо перед повстанням, яке запланували здійснити вночі 21 січня.

У матеріалах слідства, яке вели «специ» з НКВС Скляр та Фрідланд, 
проглядається лише надводна частина айсберга. Інша – оперативна 
– залишилась назавжди недосяжною. Із куцих свідчень відомо, що 
повстанням керували польські офіцери зі Львова, які мали зв`язок з 
генералом Токажевським та іншим керівником під псевдонімом «Като-
лік Єжи». Дехто з арештованих назвав їх прізвища: поручик Януш та 
капітан Домбровський. Інші учасники повстання знали трохи більше й 
уточнили окремі деталі. Так, Генріх Камінський ствердив, що в грудні 
1939 р. до м. Чорткова прибув з Помор`я колишній капітан польської 
армії Януш Ковальський, який у розмові з членами молодіжного угру-
пування висунув ідею роззброєння Чортківського гарнізону з тим, щоб 
великою групою патріотів перейти радянсько-румунський кордон і вли-
тися в польську армію для продовження боротьби. Його підтримали 
деякі члени організації, які вважали, що «захоплення Чорткова є метою 
нашої організації» і якщо повстання пройде успішно, то «виступить» 
Станіславів і Львів.

Ковальський, як військовий спеціаліст, розробив план повстання. 
Було заплановано створити три ударні групи. Перед першою групою 
кількістю 60 осіб стояло завдання роззброїти радянську військову час-
тину, розташовану на південно-західній частині міста. Друга група – 

близько 120 осіб – повинна була роззброїти військову частину, яка дис-
локувалась на відстані 500 м південніше Чорткова. Третя група близько 
60 осіб, розділена на підгрупи, мала оволодіти залізничною станцією, 
тюрмою, приміщенням НКВС. У випадку успішного завершення опера-
ції передбачали проведення загальної мобілізації польського населен-
ня. Для реалізації плану Ковальський обіцяв доставити підпільникам 
зброю (два важких кулемети ЦКМ та карабіни), проте своєї обіцянки 
не виконав.

У неділю з 21-го на 22 січня 1940 р. інструктував повстанців у парку 
біля кладовища поручик Волтінський. Він поділив їх на групи, призна-
чив старших і наказав з двох боків атакувати військові казарми, при-
міщення НКВС, залізничний вокзал та інші об`єкти. Авантюризм та 
дилетанство проглядалися в усьому. Атакуючі були озброєні камінням, 
дрючками та ножами. Лише Є.Корніковський, Є.Коліюшек та К.Кратус 
нібито мали вогнепальну зброю. Характерно, що у матеріалах слідства 
зброя, в якості речових доказів, взагалі не фігурувала (а може, це було 
вигідно для слідства – Ю.М.). Коли дехто з повстанців обурився на від-
сутність у них зброї, то поручик відповів, що «ми йдемо на допомогу 
іншим, котрі мають зброю і на нас чекають біля будинків, на які ми по-
винні напасти».

Після ефективного початку (з червоною ракетою і півторагодинною 
стріляниною; «а чим стріляли, коли не було зброї» – Ю. М.), «повстан-
ня», як і слід було очікувати, завершилося повним провалом. Керівники 
повстання (польські офіцери та дантист Малявський) відразу ж зникли 
з місця події, їх енкаведисти так і не знайшли. Причому озброєний чер-
воноармієць міг затримати одного з польських офіцерів, однак чомусь 
дав йому змогу втекти, що помітили недосвідчені молоді підпільники.

Проте в ході цієї драми-феєрії були і жертви: загинули червоноар-
мійці Геннадій Симонов та В.М.Пасічник. 

У процесі аналізу кримінальних справ на учасників так званого Чорт-
ківського повстання вимальовуються недоліки, які ще раз підкреслю-
ють його неорганізованість, стихійність:

– операційні групи діяли незлагоджено, несинхронно, без чіткої ко-
ординації;

– велика кількість членів організації з навколишніх сіл не змогла че-
рез снігопад прибути до міста;

– не були заблоковані комунікації, особливо залізничні, що дозволи-
ло більшовикам маневрувати своїми силами, не був перерваний теле-
фонний зв`язок.

У кримінальній справі Чортківського повстання 25-28 вересня 1940 
р. в м. Тернополі проходили судові засідання, на яких, незважаючи на 
вік звинувачених, були винесені надзвичайно тяжкі вироки  (смертна 
кара) 27-ми підпільникам.

Головою суду був Роздайбіда, який «роздавав біду» сповна. Смерт-
ну кару отримали навіть ті, які ледь мали 17 років. Як згадував оче-
видець цих подій Броніслав Лозінський, радянські адвокати просили 
у голови суду пом`якшення кари підсудних з огляду на їх вік і нанесені 
мінімальні збитки, адже вони лише «махали дрючками». Проте Роз-
дайбіда знехтував іхні аргументи, бо міра покарання була попередньо 
узгоджена з компетентними інстанціями. А 27-30 вересня Одеський об-
ласний суд завершив розправу ще над 15-ма повстанцями, матеріали 
щодо яких виділені в окрему справу.

Лише 11 осіб дочекалися в грудні 1942 року звільнення і потрапи-
ли до армії генерала Андерса, яку формував польський емігрантський 
уряд на території СРСР. Згодом вони були допитані польською військо-
вою контррозвідкою щодо чортківських подій січня 1940 року.

Чортківське повстання стало своєрідним стимулом, який надалі роз-
кручував маховик репресій. Було заарештовано біля 600 осіб з Чорт-
кова і навколишніх сіл. Енкаведисти ретельно розпрацьовували всі 
зв`язки арештованих його учасників. Допитали усіх старшокласників 
Чортківської гімназії. Нерідко заарештовували за надуманими звину-
ваченнями, які у наш час видаються смішними, абсурдними та безглуз-
дими. 

Так, професійний музикант Збігнєв Корсак під час святкування Дня 
залізничника у Чорткові (1940 р.) довгий час сидів з оркестрантами в 
оркестровій ямі. Святкування затяглося, марш змінювався маршем. На 
біду, Корсаку вкрай необхідно було сходити до туалету. Щоб приверну-
ти увагу керівника оркестру до своєї природної потреби, він витягнув 
зі штанів чоловічу гордість і покрутив її руками, чим, як вказано у ма-
теріалах слідства, «вчинив політичне хуліганство при виконанні про-
летарського гімну «Інтернаціонал». У процесі дізнання чекісти виявили 
додатковий букет компроматів: грав в оркестрі 25-го батальйону КОП, 
був членом організації «Стшельци». З м`ясорубки ГУЛАГу Корсак так і 
не вийшов.

Опозиційно налаштовану польську молодь розшукували, фільтрува-
ли й у лавах Червоної Армії. За апробованими в ході викриття учасни-
ків польського підпілля м. Чорткова схемами та сценарієм, протягом 
1940-1941 рр., енкаведисти «тихо» ліквідували й інші подібні зародки 
підпілля на Тернопіллі. Це були Тернопіль, Збараж, Зборів, Бучач, Бе-
режани, Теребовля, Скалат, Борщів. Хоч в тих умовах жодної серйозної 
акції польське підпілля не виконало і в умовах радянської тоталітарної 
системи не могло виконати головних завдань, які були висунуті перед 
ним польським військово-політичним керівництвом в еміграції.

P. S. А може, в пам`ять про Чортківське повстання і його трагічні 
наслідки варто було б подумати про встановлення меморіальної та-
блиці на будинку, де була польська гімназія? Адже у місті є пам`ятник 
польським священикам, яких розстріляли енкаведисти.

Підготував Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Джерело: О.Гайдай, Б.Хаварівський, В.Ханас. Предтеча. Польський 
рух Опору на Тернопільщині 1939-1941 рр. Тернопіль, «Підручники & 
посібники», 2002. 111 с. 

Польське підпілля та «золотий вересень»
Інформація про «Чортківське повстання: перше проти совєтів у Галичині», опублікована в минулому номері «Голосу народу», 

стала першою ластівкою в царині власне цієї сторінки історії нашого краю. І вона мусить мати продовження. 

Під враженням

Жива правда з-під 
пера Марії Штепи

«Триї царі, де ідете? 
Ми ідем у Вифлеєм…»
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Будь-яка справа, яка розпочинається з мо-
литви, як згодом зазначив директор даного на-
вчального закладу, заслужений лікар України 
Любомир Білик, має доброчинне продовжен-
ня. Отож, зачином урочистої офіційної части-
ни з нагоди вручення дипломів випускникам, і 
це вже традиційно, був спільний молебень у 
катедральному соборі Верховних Апостолів 
Петра і Павла. 

А відтак ошатна актова зала коледжу за-
яскравіла перлами неабиякої любомирності, 
що в унісон виритмовували радість і схвильо-
ваність усіх, причетних до свята; увібралася 
розмаїттям національного строю, в якому де-
філювало майбутнє українських медиків; при-

вертала зір і майстерно викладена на аванс-
цені інсталяція «Палац знань», утверджуючи, 
що медичний коледж – справжній храм науки. 

І це вже 58-й випуск вказаного відділення в 
життєписному сувої історії навчального закла-
ду, де під вправною злагодженістю всіх діянь 
його керманича Любомира Степановича не 
змарновується жоден поступ дня прийдеш-
нього. 

Велично злинув «Гаудеамус» у виконанні 
спудеїв і їх наставників. 

Першочергово, на правах господаря, з ві-
тальним словом до випускників звернувся 
директор: «За певний відлік миттєвостей сьо-
гочасся ви станете повноцінними колегами. 

Не сумніваюся, наші випускники в будь-якому 
колективі медичної царини є окрасою як у фа-
ховому рівні, так і шляхетному, християнсько-
му, українському. Бажаю, щоби кожен із вас 
отримав у житті те, чого прагне та заслужив. 
Упевнений, що отриманими знаннями та вмін-
нями ви здобудете людську шану. Будь-яке 
звершення добропорядності повинно торува-
тися виваженими правдивими кроками, бо це 
– філософія нашого буття». 

І ось – найщемливіші миті: вручення дипло-
мів і клятва юних наступників Гіппократа. В їх 
очах «журба і радість обнялись», бо ж перед 
«новоспеченими» фахівцями відкривається 
незвідане прийдешнє. 

Добрими відгуками про відмінну активність 
у студентському житті Любомир Степанович 
відзначив кращих із кращих, уклінно дякую-
чи батькам за достойне виховання насліддя. 
Щирі зичення, настанови, вдячність злинули 
з уст наставника-куратора, матері (від імені 

батьків випускників) та й самих уже дипломо-
ваних спеціалістів медичної галузі. Й кожне 
слово мовлене обрамлювалося чи то рядками 
з пісні, чи то поетики, а чи прикладами з жит-
тєвого досвіду, супроводжувані вкрапленням 
дотепних жартів. 

У низку святковості вплелася й неабияка 
піднесеність відлуння зимового празництва: 
неперевершеним розкішним баритоном, за-
співуючи коляду «Небо і Земля», яку підхопи-
ло многоголосся залу, Любомир Степанович 
підвів до завершального акорда – покладання 
квітів до підніжжя пам’ятника Кобзареві та ви-
конання Державного Славня – офіційної час-
тини випускного вечора. 

Подальші акценти діяльності для випус-
кників 2016 року Чортківського державного 
медичного коледжу вже розставлятиме саме 
життя… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з архіву коледжу

– Приємною несподіванкою для всього ко-
лективу, – засвідчив директор навчального 
закладу, канд. пед. наук і, власне, безпосеред-
ній учасник концерту Роман Пахолок, – було 
запрошення від Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Т.Шевченка на участь у такому 
величному вечорі. Вельми символічно те, що 
ця імпреза проходила в Київському міському 

будинку вчителя (колишньому приміщенні Укра-
їнської Центральної Ради, де проголошувався 
IV Універсал, Акт Злуки й Соборності нашої 
держави). Сповнені запалом енергії, наділені, 
без перебільшення, надзвичайним талантом 
мистецької майстерності та ще й забезпече-
ні власним комфортабельним транспортом, 
ми – народна хорова мішана капела, керівни-

ком якої є Іван Кікис, –  відправилися до сто-
лиці. Виокремлю враження безумовно кожного 
учасника нашого колективу: коли вливаєшся в 
репетиційний процес, відразу пропадає втома, 
з’являється неабиякий тонус і добре творче, 
даруйте, самолюбство. Запитаєте, чи висту-
пили на відмінно? Судіть самі: наших студен-
тів уже запросили на підготовчі курси до хору 
ім. Верьовки, а ще – пропозиції щодо вступу в 
Київський національний університет культури і 
мистецтв. Слід сказати, поїздка була дводен-
ною. Опісля концерту, наступного дня за запро-
шенням Київського Товариства «Лемківщина» 
(зауважу, його очільник – наш випускник Михай-
ло Мацієвський) взяли участь у святкових про-
водах новорічно-різдвяного циклу празників, за 
що отримали, щира вдячність організаторам, 
ще й певну винагороду.  

Іван Кікис – викладач педколеджу, керівник 
народної хорової мішаної капели: 

– Зізнаюся, сприйняв запрошення з якоюсь 
боязкістю. Адже часу на підготовку до виступу 
майже не було, тим паче студенти (які власне 
й складають основну частину хору), так би мо-
вити, благоденствували в часі зимових святку-
вань. Та разом із тим сповнювався приємними 
почуваннями за надану нам честь. У представ-
леному нами репертуарі – твори патріотичного 
спрямування за авторством талановитого пое-
та, директора нашого закладу Романа Пахолка, 
на музику не менш відомого не лише на Тер-
нопіллі композитора Ігоря Уруського. Відзначу 
й віртуозне виконання солістів капели, котрі є 
неперевершеними «профі» своєї справи: Орест 
Слободян, Ігор Андриїшин, Любомир Хомишин 
і Федір Щур. Направду, ще й досі – під надзви-
чайними враженнями. Творче хвилювання за-
вше присутнє, та воно поступилося приємному 
здивуванню, яке заволоділо, мабуть, кожним 
із нас, коли на завершенні нашого виступу зал 
просто вибухнув довготривалими оваціями та 
численними вигуками «Браво! Біс!». Це справді 
найвище поцінування професіоналізму наших 
майстрів вокалу, яке є найбільшою нагородою 
для митців. Приємно зазначити, нам пощастило 
виступати на одній сцені з маститими майстра-
ми – знаменитою хоровою групою Заслужено-

го народного ансамблю пісні і танцю України 
«Дарничанка», керівником якого є заслужений 
працівник культури України, вже згадуваний Пе-
тро Андрійчук. 

Федір Щур, викладач, соліст хорової капели: 
– Відрадно, що наш виступ публіка сприй-

няла на «ура!». Щем їхнього сприйняття пере-
дався й нам. Було помітно, що слова творів, ви-
співаних нашою капелою, пройняли більшість 
глядачів навіть до сліз. Приємно й пишаємося 
тим, що, без перебільшення мовити, ми стали 
симпатиками й столичної публіки. Слід сказати, 
у літературно-мистецькому дійстві взяли участь 
майстри мистецтв із різних куточків України, це 
вкотре доводить, що попри все наша держава 
– Єдина! 

Уляна Горяча, студентка 4-го курсу музич-
ного відділення: 

– Неочікуваною та справді незабутньою була 
для нас ця поїздка (до слова, особисто для 
мене – це вперше). Забракне слів, щоби пере-
дати всі емоції, що вирували в нас як у хвили-
ни виступу, так і загалом у часі перебування в 
Києві. Адже, окрім участі в концерті, ми мали 
змогу прогулятися містом, зануритися, як-то ка-
жуть, наяву в недавню історію творення нової 
держави Української. І все це завдяки вагомій 
підтримці, клопотанню та організації директора 
нашого коледжу Романа Івановича. Вдоволен-
ня не має меж. 

Володимир Осташ, студент 3-го курсу му-
зичного відділення: 

– Перш за все зазначу, саме поїздка в друж-
ному колі коледжної родини – це збагачення 
світогляду, примноження культуральне. І висту-
пати, скажімо, в самісінькому серці нашої дер-
жави – це є великим досягненням насамперед 
для нас, студентів. Надхвилюючі почуття пере-
вершили стан ймовірної емоційності кожного, 
коли ми ступили на Майдан Незалежності, де 
й досі витає патріотичний дух непоборності… 
Хтось відстоює честь і гідність українську зі 
зброєю в руках, а ми ось, в міру своїх можли-
востей, прагнемо об’єднати народ виспіваною 
патріотикою, бо ж – Україна єдина.  

Тетяна ЛЯКУШ 
                                     Фото з архіву коледжу

Vivat membrum quodlibet! Vivant membra quaelibet!
(Хай живе кожен зокрема! Хай живуть всі разом!)

Минула п’ятниця, 29 січня, з-поміж січневих днів виокремилася напрочуд зимовому мелодикою весняного подиху в співзвучності святкового настрою в Чортківському 
державному медичному коледжі. Адже того дня alma-mater виряджала, як-то кажуть, у вільне плавання випускників 2016 року відділення «Акушерська справа». 

«Україна – єдина!»
Саме під таким окликом у День відзначення Соборності України, 22 січня, 
в Києві відбулося літературно-мистецьке дійство, до участі в якому був 

запрошений особисто його режисером-постановником, нашим земляком із 
Борщівщини Петром Андрійчуком і Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж 

ім. Олександра Барвінського. Незабутні враження, якими поділилися учасники, 
й досі переповнюють їх почування.
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Спорт

Знай наших!

Старша вікова група (1998-
1999 р. н.) – Христина ПАНЬ-
КІВ (Білівська ЗОШ І – ІІІ ст.), 
чемпіон Тернопільської області 

з бігу на 1500 м, 3000 м, а також 
в кросі з бігу на 2000 м, член 
збірної команди області, вико-
нала другий дорослий розряд.

Середня вікова група (2000-
2001 р. н.) – Євген ГАВРИЛИ-
ШИН (Білобожницька ЗОШ І – 
ІІІ ст.), чемпіон Тернопільської 
області з бігу на 60 м, 100 м і 
200 м, а також зі стрибків у до-
вжину, виконав третій дорос-
лий розряд.

Молодша вікова група 
(2002-2003 р. н.) – Назар РАВ-
ЛІВ (Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. 
№ 7), чемпіон Тернопільської 
області зі стрибків у висоту.

Наймолодша вікова група 
(2004-2005 р. н.) – Марта ГЕР-
ЧАК (Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. 
№ 2), призер Тернопільської 
області зі стрибків у висоту.

 

8 лютого виповнюється 80-річний ювілей
Іванові Франковичу СУДАНУ.

Хай кожен день 
                  дарує радість,
Хай сонце світить 
                  Вам завжди,
Роки ніколи Вас 
                    не старять
І не приносять  
              в дім біди.
Ми вдячні Богу, 
                   що Ви є,
Здоров`я бережіть своє,

Ходіть завжди 
                    на свою дачу
І буде все у Вас в порядку.
Хай Матір Божа 
                     Вас охороняє,

Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з Небес 
                       благословляє
             На щедрі щастям 
                                 многії літа.

Донька, зять, син, невістка, внуки, 
сусіди, друзі.

Кращі юні легкоатлети Чортківщини-2015
Традиційно на початку року районна федерація легкої атлетики визначає кращих юних представників і представниць 

«королеви спорту» за підсумками виступів у змаганнях різних рівнів впродовж тривалого легкоатлетичного сезону. 
Не став винятком і рік прийдешній. Комусь вдається втриматися на вершині не один рік, хтось вибуває з когорти 

чемпіонів за віком чи перейшовши у дорослий спорт. Проте завдяки наполегливим тренуванням яскраво спалахують і нові 
зірки, які, сподіваємось, у майбутньому стануть гордістю не тільки нашого району, а й області, а, можливо, і всієї України.

Отож, кращими легкоатлетами 2015-го року стали:

Керівництво та депутатський корпус  
Чортківської районної ради 

щиро вітають 
з 65-річним ювілеєм 

депутата районної ради
Василя Гнатовича 

ГРАДОВОГО.
Нехай завжди Вам 
                   усміхається доля,
Несуть тільки радість 
                       з собою роки,
Хай щастя й здоров`я 
            не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, 
                 бажання, думки.
Бажаємо миру 
 і світлої долі,
Запалу, енергії,                 

                                     сили доволі.
Щедрості серця, 
                   щастя без краю,
Опіки від Бога 
                     ми Вам бажаєм.

Керівництво та депутатський корпус  
Чортківської районної ради 

щиро вітають 
з Днем народження депутата районної ради

Ярослава Андрійовича 
КРАВЦЯ.
Хай доля дарує 
         Вам щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини.
Хай обминають 
           Вас всякі тривоги,
Хай стеляться довгі, 
             щасливі дороги.
Щоб щастя всміхалось 
             при кожній годині,
Щоб злагода й мир 
            панували в родині,

Щоб в серці завжди
                  була доброта
На довгі, щасливі 
            і мирні літа.

Ще у грудні минулого року стартувала першість Чорт-
ківського району з одного з різновидів футболу – футзалу. 
Двадцять команд – по 10 у кожній групі – в іграх між собою, 
що проходили в спорткомплексі «Економіст», виборювали 
право потрапити до вісімки чвертьфіналістів, якими стали 
чортківські команди «Майдан», «Рух», «Калічівка» і Колин-
дяни (1-а група) та Горішня Вигнанка, Ягільниця, «Ураган» і 
«Максимум» з Чорткова (2-а група). Турнір наближається до 
своєї кульмінації. Цієї неділі, 7 лютого,  відбудуться півфі-
нальні зустрічі, пари команд яких склали «Майдан» – Ягіль-
ниця і «Рух» – Горішня Вигнанка. Того ж дня на всіх чекає 
захоплюючий фінал. Отож, не пропустіть. Ігри розпочнуться 
о 12-й год. 

Футбол під дахом

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Відкрити ресторан китайської кухні спонукало не тільки ба-

жання ознайомити земляків із екзотичною кухнею Сходу, а й 
той факт, що Бао Шань за професією кухар, певний час пра-
цював у подібному закладі в Чернівцях (там пара й познайоми-
лася). Тому винайняли приміщення, склали багате, на всякий 
смак меню – і до роботи. 

Вперше китайський ресторан гостинно відкрив двері перед 
відвідувачами у листопаді минулого року. Як розповідає по-
дружжя, доповнюючи одне одного, за такий короткий період у 
них вже є постійні клієнти. Це переважно люди, котрі побували 
за кордоном, пробували китайську кухню там, а тепер свої сма-
кові уподобання можуть задовольнити в рідному місті. Багато 
приходять для того, щоб продегустувати екзотику. Це різна за 
віком категорія відвідувачів. Та і страви, що пропонуються, та-
кож різноманітні. Так, наприклад, для найменшеньких є цікаві 
смачні десерти – фрукти в карамелі, а також яйце в карамелі 
– повітряна, незвична за своїм смаком страва. Яйця збиваємо, 
смажимо як омлет, а згодом – у карамелі. І все це – у спеці-
альних китайських чавунках, на великому вогні, за спеціальною 
технологією. 

Китайці в їжу використовують багато овочів, зелені. Знайшла 
відображення така особливість національної кухні і у меню, що 
його пропонує «Червоний дракон». Зокрема, для клієнтів про-
понують дванадцять видів салатів з овочами, а ще на гарнір чи 
як самостійну страву – броколі, капусту білокачанну, баклажа-
ни, перець, тушковані або смажені у різноманітних соусах. Осо-

бливі, що поєднують у собі кислинку й солод, гірке й солоне, 
соуси – це те, що відрізняє китайську кухню від інших, прита-
манне саме їй, те, що сповнює особливим смаком навіть звичні 
для нас продукти. Так, скажімо, у меню, в якому власники де-
тально описують склад тієї чи іншої страви, є навіть продукт № 
1 для українця – сало, щоправда, переросла підчеревина. Але 
– із китайською «родзинкою» – приготовлена у відповідному со-
усі. Або ще читаємо: у розділі «Холодні закуски» – свиняча го-
лова відварена. «Це знаний у нас зельц?» – запитую. «Ні, хоча 
основний інгредієнт нам знайомий, але страва смакує зовсім 
по-іншому. Спробуйте», – радить пані Галина. 

Зауважу, що хоча у китайській кухні основу становлять таки 
овочі, але широко використовують тут і м’ясо, переважно – сви-
нину та курятину, лише у деяких регіонах – баранину. Багато 
страв з риби та морепродуктів. Широко вживають прозору (з 
рисового борошна) локшину, деревні гриби, водорості. Май-
стер Бао зауважує, що, окрім екзотики й підсилення смакових 
якостей, китайські гриби виконують і лікувальні функції: вважа-
ється, що вони очищують легені. А 
от суп із яєць та сушених водоростів, 
які входять у комплексний обід (так, 
і така послуга є у ресторані «Черво-
ний дракон», коштує таке задово-
лення із трьох компонентів 40 грн.), 
добре їсти тим, в кого проблеми із 
щитоподібною залозою. Китайська 
кухня – багата вітамінами, які, до 
речі, зберігаються і після теплової обробки, адже усі інгредієнти 
ріжуть на невеличкі, однакові за розміром шматочки й швидко 
та рівномірно обсмажують на великому вогні зі всіх сторін.

Щодо приготування страв та 
обслуговування, то пані Галина 
зауважує, що при великому на-
пливі гостей у закладі деколи тре-
ба трішки зачекати, бо у китайців 
заздалегідь нічого не готують, 
відповідно жодних заморожених 
декілька разів продуктів у них не-
має, страви подаються прямо з 
плити. Але це лише на користь 
смакові – усе свіже, запашне, ароматне. 

«Приходьте, самі в цьому переконаєтеся», – гостинно запро-
шує усіх чортківчан, жителів Чортківщини, гостей міста й райо-
ну подружжя Бао Шань та Галина Сунь.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ресторатор

«Червоний дракон» завойовує Чортків…  смаком



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.30 Мiграцiйний вектор 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
14.00 Вiкно в Америку 
14.40 Мультфiльми 
15.30 Д/ф «Повернення 
видiв. Рись» 
16.25 Д/ф «Сiмдесятники. 
Володимир Дахно» 
17.00 Книга ua 
17.40 Суспiльний унiверситет 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Д/ф «Латвiя - 
слiдами балтiв» 
21.30 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 «Мiняю жiнку - 9» 
10.50, 12.30 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
14.00, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами -6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «МIНКУЛЬТ» 

ІНТЕР
06.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
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 «Мама 
буде проти» (1) 
14.20 «Судовi справи» 
15.05, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Червона королева» (1) 
00.10 Т/с «Легковажна 
жiнка» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «Iноземна для дiтей» 
12.40, 18.30 «Не перший 
погляд» 
13.30 «Мамина школа» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.15 «Музей книги» 
16.00 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 Природний 
заповiдник «Медобори» 
18.00 «Сад.Город.Квiтник» 
19.30 «Влада таланту» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Європа у фокусi 
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9 лютого, вівторок 10 лютого, середа 11 лютого, 8 лютого, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.50 Д/с «Клуб пригод» 
10.25 Д/ф «Ловець слiв» 
11.30 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Школа Мерi Поппiнс 
14.35 Мультфiльми 
15.30 На гостину до Iвана 
Поповича 
16.10 Гра долi 
16.55 Д/ф «Iндiя та 
Європа: палiмпсест» 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 

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, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами -6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Одруження наослiп 2» 
00.00 Комедiя «Диявол 
носить Прада» 

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, 21.00 Т/с 
«Червона королева» (1) 
14.20 «Судовi справи» 
15.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.15 Т/с «Легковажна 
жiнка» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «У народному стилi» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
10.50, 16.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 18.30 «Не перший 
погляд» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.30 «Європа очима 
українця» 
15.15 «Борщiв - тепло 
Подiлля» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «Смакота» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Дорога на Схiд» 
17.45 «Око Карпат» 
18.00 «Arte, viva!» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Дiловий ритм» 
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 Межа правди 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Кузьма, ти є 
суперстар! (2015 р.) 
14.00 Х/ф «15 i вагiтна» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Блiдо-блакитна 
стрiла» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 20.20 Секретний фронт 
11.55, 13.20, 21.25 Т/с 
«Мiсце зустрiчi змiнити не 
можна» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Агенти ФБР» (2) 
15.30, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.50 Т/с «Прокурори» 
17.45 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.00 Х/ф «Пункт 
призначення-2» (3) 
00.40 Х/ф «Пункт 
призначення» (2) 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв» 
13.35 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 5» 
00.20 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «Друзi» 
12.05 Т/с «Молодята» 
16.50 Аферисти 
в мережах 
18.00 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.15 Х/ф «Блондинка в 
ефiрi» (2) 
22.10 Т/с «Гра 
престолiв» (3) 
00.20 Х/ф «Дуже 
небезпечна штучка» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи до небес» 
16.10 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.35, 16.30, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Гнiв 
планети» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «Тактичний 
напад» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «Рейд 
помсти» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна 
брама.Всесвiт» 
(2-й сезон) (2) 
02.10 Х/ф 
«Двiйник» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
19.20, 21.00 Новини 
07.35, 23.25 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.25 Про головне 
09.55 Д/с «Клуб пригод» 
10.30 Вiкно в Америку 
11.15 Вiйна i мир 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.15 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.20 Спогади 
15.05 Надвечiр’я. Долi 
16.00 Свiтло 
16.40 Д/ф «Сiмдесятники. 
Леонiд Биков» 
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 10 км. Чоловiки 
19.05 Новини. Свiт 
19.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 7,5 км. Жiнки 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами -6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу 2016» 
00.20 Х/ф «Усе, що тобi 
треба, - це любов» 

ІНТЕР
06.10, 13.10 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
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, 21.00 Т/с 
«Червона королева» (1) 
14.20 «Судовi справи» 
15.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.10 Т/с «Легковажна 
жiнка» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Живе багатство України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 18.00 «Не перший 
погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «На часi» 
14.30 «Arte, viva!» 
15.15 «Музей iсторичних 
коштовностей» 
15.30 «Фабрика iдей» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Розмова без 
нотацiй» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
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 «Соло» 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 

12.40 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «4 листи фанери» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Магiя 
природи» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Неспокiйний 
свiдок» (2) 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня 
08.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Труба мiстера Сосиски 
11.05 Без гальм! 
11.40 М i Ж 
12.15, 13.20 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.20 Х/ф «Спiдi-гонщик» 
17.05 Х/ф «Тачка №19» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.10 Х/ф «Кров’ю i потом. 
Анаболiки» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Зiркове життя» 
09.40 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 00.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi» 
23.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «Друзi» 
10.20 Т/с «Смугасте 
щастя» 
13.20 Х/ф «Некерований» 
15.15 Х/ф «Спрага 
швидкостi». (2) 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.45 Страстi по ревiзору 
23.50 Х/ф «Команда «А». (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний 
шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.20 Реальна мiстика 
13.20, 15.30 Т/с «Князiвна 
iз хрущовки» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Т/с «Сходи до небес» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф 
«Контрабанда» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 16.25 «Облом.UA.» 
08.55 «Вайпаут» 
10.00 Д/п «Помста 
природи» 
13.00 Д/ф «Таємницi 
Чорного моря» 
14.00, 00.20 Д/ф «Сурова 
природа» 
14.40, 16.55 «Вiдеобiмба» 
17.30 Top Gear 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
19.20 «Українськi 
сенсацiї» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф «Прирождений 
гонщик» (2) 
01.10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
02.05 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 
07.50, 08.25 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Клуб пригод» 
10.25 Чоловiчий клуб 
11.00 Зроблено в Європi 
11.40 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.15 Перша студiя 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Мультфiльми 
15.00 Фольк-music 
16.15 Подорожнi 
17.00 Д/ф «Євген Патон. 
Щедрiсть таланту» 
17.40 Суспiльний унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.25 Т/с «Мафiоза» 
20.25 Д/ф «Нацiональнi 
парки Хорватiї. Зеленi 
перлини Адрiатики» 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.35 З перших вуст 
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, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Чотири весiлля 5» 
00.00 Драма «Мiй хлопець 
- псих» 

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, 21.00 Т/с 
«Червона королева» (1) 
13.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20 «Судовi справи» 
15.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.10 Т/с «Легковажна 
жiнка» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Сад.Город.Квiтник» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 Природний 
заповiдник «Медобори» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 17.35 «Не перший 
погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Легенди Запорiжжя» 
14.30 «Спадщина» 
15.15 «Просто неба» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «Галерея образiв» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «У народному стилi» 
18.15 «Свiт професiй» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма «Смаки 
культур» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Диявольський 
острiв» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Рятувальний 
модуль» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
12.05, 13.20, 21.25 Т/с «Мiсце 
зустрiчi змiнити не можна» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.20 Х/ф «Лавина 
столiття» (2) 
16.30 Патруль. Самооборона 
16.50 Т/с «Прокурори» 
17.45 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
22.50 Х/ф «Пункт 
призначення» (2) 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!» 
08.30 «Зiркове життя» 
10.25 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв» 
12.50 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Врятуйте 
нашу сiм’ю - 5» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’Time 
06.05 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани» 
07.20 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
16.55 Аферисти в мережах 
19.00 Половинки 
20.30 Х/ф «Дуже 
небезпечна штучка» (2) 
22.10 Т/с «Гра престолiв» (3) 
00.20 Х/ф «Прискорення» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи до небес» 
16.10 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми  
06.35, 15.35, 16.30 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Гнiв планети» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «800 льє вниз 
Амазонкою» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Українськi 
сенсацiї» 
21.20 Х/ф «Тактичний 
напад» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
02.10 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
07.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.25 Д/с «Клуб пригод» 
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
11.55 Вересень 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.30 Театральнi сезони 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен «суток» 
17.30 Всесвiтня серiя боксу. 
«Українськi отамани» - 
«Турецькi завойовники» 
18.00 В ПЕРЕРВI: Новини 
20.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 10 
км. Жiнки 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Вертикаль влади 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами -6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.20 «Вечiрнiй Київ» 
22.40 «Свiтське життя» 
23.40 Драма «Жити» 

ІНТЕР
06.10, 13.10 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
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 «Червона 
королева» (1) 
14.20 «Судовi справи» 
15.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Життя 
прекрасне» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.45 «Тема дня» 
13.30 «Що робити?» 
14.45 «У пошуках легенд» 
15.35 «Сторiнками iсторiї» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Вони прославили 
наш край» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 Європа у фокусi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Магiя природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Останнiй герой» 
17.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Братерство 
друїдiв» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Секретний фронт 
11.45, 13.20 Т/с «Мiсце 
зустрiчi змiнити не можна» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20 Х/ф «Знайти 
коротуна» 
16.30 Патруль. Самооборона 
16.50 Т/с «Прокурори» 
17.45 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Х/ф «В бiй iдуть 
лише «старики» 
23.15 Х/ф «Пункт 
призначення-4» (3) 

СТБ
06.10, 18.30, 00.40 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.50 Х/ф «Вам i не снилося» (1) 
09.40 «Зiркове життя» 
11.20 Х/ф «Коли його 
зовсiм не чекаєш» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
19.55 Х/ф «Це мiй собака» (1) 
22.35 Х/ф «Мрiяти не 
шкiдливо» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.55 Серця трьох 2 
18.00 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.30 Х/ф «Кiллери». (2) 
22.15 Т/с «Гра престолiв». (3) 
00.25 Х/ф «Мисливець за 
головами» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна мiстика 
06.10, 18.00 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 04.30 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30 Т/с «Сходи до небес» 
16.10 Глядач як свiдок 
21.00 Х/ф «Сiмейне 
щастя» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.35, 16.30, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Гнiв планети» 
10.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «Загарбники: 
Генезис» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 Т/с «МЕК 8» (2) 
20.50 Х/ф «Чужий проти 
Чужого» (2) 
22.55 Х/ф «Шаблезубий» (3) 
00.40 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
01.45 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

УТ-1 
08.40 Золотий гусак 
09.30 Хочу бути 
10.20 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
12.05 5 баксiв.net 
12.30 Х/ф «П’ять днiв у Римi» 
14.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 12,5 
км. Чоловiки 
15.45 Чоловiчий клуб. Спорт 
16.55 Баскетбол. БК 
«Хiмiк» - БК «БIПА» 
19.00 Нацiональний вiдбiр до 
ПКЄ 2016. Другий пiвфiнал 
21.00 В ПЕРЕРВI: Новини 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 
23.20 День Янгола 

1+1
06.50, 19.30 ТСН
07.45 «Свiтське життя» 
08.40 Т/с «Хазяйка» 
12.40 «Вечiрнiй Київ» 
15.05, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка 6» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 Бойовик «Швидкiсть 
- 2: Круїз пiд контролем» 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.50 «Жди меня» 
09.00 Х/ф «Не було б щастя» 
10.20 Х/ф «Приходьте 
завтра» (1) 
12.15 Т/с «Зозуля» (1) 
16.00 Т/с «Острiв 
непотрiбних людей» (2) 
20.30 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» (1) 
22.30 Х/ф «Бiдна Liz» (2) 
00.20 Х/ф «Вид згори 
краще» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Сторiнками iсторiї» 
10.50, 16.50 «Пiснi нашого краю» 
11.00 «Свiт пiд кам’яним небом» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
13.10 «Слiд» 
13.30 «На часi» 
13.55 «Вiнтаж» 
14.30 Рiдкiснi рослини 
«Медоборiв» 
15.00 «Творчий портрет» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Учнiвський 
щоденник» 
17.15 «Iз нашої вiдеотеки» 
17.45 «Сад.Город.Квiтник» 
18.05 «Не перший погляд» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Х/ф «Дiти-шпигуни» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 23.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Зiрка 
шерифа» 

14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Пiдмiнена королева» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 «Ми-українцi», В.Дунець 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
09.55 Секретний фронт 
10.50 Антизомбi 
11.50 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.00 Громадянська 
оборона 
14.00 Iнсайдер 
14.55 Х/ф «Код доступу» (2) 
16.55 Х/ф «В бiй iдуть 
лише «старики» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Джон Картер. 
Мiж двох свiтiв» (2) 
22.30 Х/ф «Зелений лiхтар» (2) 
00.40 Х/ф «Пункт 
призначення-4» (3) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 21.00, 22.55 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
11.10 Х/ф «Мрiяти не 
шкiдливо» (1) 
13.10 Х/ф «Це мiй собака» (1) 
15.10 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Євробачення 2016» 
21.55 «Євробачення 2016 
Пiдсумки голосування» 
02.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.15 Аферисти в мережах 
10.20 Ревiзор 
13.05 Страстi по ревiзору 
15.15 Х/ф «Кiллери». (2) 
17.10 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки 3» 
18.50 Х/ф «Поки ти спав» 
21.00 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв» 
22.50 Х/ф «Примари 
колишнiх подружок» (2) 
00.50 Х/ф «Блондинка в 
ефiрi» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00, 22.20 Т/с «Я буду 
жити» 
13.50 Т/с «Понаїхали отут» (2) 
15.20 Т/с «Понаїхали отут» (2) 
17.50, 19.40 Т/с «Шукаю 
чоловiка» (2) 
02.50 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «Вiдеобiмба» 
15.40 Т/ф «МЕК 8» (2) 
17.00 Х/ф «Чужий 
проти Чужого» (2) 
19.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (2) 
23.00 Х/ф «Нiкова 
помста» (2) 
00.50 Х/ф «Анкара 
у вогнi» (2) 
02.40 Х/ф «Пострiл 
в трунi» 

УТ-1 
08.15 Смакота 
08.40 Тепло.Ua 
09.00 Нацiональний вiдбiр до 
ПКЄ 2016. Другий пiвфiнал 
11.45 Спогади 
12.15 Твiй дiм 
12.55 Гра долi 
13.30 Мистецькi iсторiї 
14.20 Фольк-music 
15.45 Театральнi сезони 
16.20 Чоловiчий клуб 
16.50 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4х7,5 км, 
Чоловiки 
18.40 Дорога до Рiо-2016 
19.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. Жiнки 
21.00, 05.35 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.45 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм 
09.55 «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00, 12.00, 12.55, 13.50 
«Свiт навиворiт - 2: Iндiя» 
14.55 «Одруження наослiп 2» 
16.10 «Чотири весiлля 5» 
17.25 «МультиБарбара» 
19.20 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Хочу замiж» 
22.55 Мелодрама «Шiсть 
соток щастя» 
00.45 Комедiя «Звичайна 
справа» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
12.00 Х/ф «Шалено 
закоханий» (1) 
14.00 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» (1) 
16.00 Т/с «Острiв 
непотрiбних людей» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.40 Т/с «Зозуля» (1) 
01.40 Х/ф «Рiчка смертi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
13.00 «Поклик таланту» 
14.30 «Сад.Город.Квiтник» 
15.00 «Сумщина 
IHKOGNITO» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Серединки - 
найкраще село у свiтi» 
18.15 «У пошуках легенд» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 

TV-4
06.00 Х/ф «Дiти-шпигуни» 
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Пiдмiнена королева» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 

16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
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 «Кохання на 
Рiздво» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.10 Зiрка YouTube 
10.15 Дивитись усiм! 
11.50 Без гальм 
12.45 Факти. День 
13.05 Труба мiстера Сосиски 
14.00 Х/ф «Зелений лiхтар» (2) 
16.00 Х/ф «Джон Картер. 
Мiж двох свiтiв» (2) 
18.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Обладунки 
Бога-3. Мiсiя Зодiак» (2) 
22.45 Х/ф «Пункт 
призначення-5» (3) 
00.30 Х/ф «Той, хто знову 
виганяє» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.00 «Караоке на Майданi» 
12.00 «Євробачення 2016» 
15.00, 21.55 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
16.55, 00.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
23.50 «Детектор брехнi 9» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 08.00 Kids’Time 
05.50 М/с «Барбоскiни» 
06.35 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки 3» 
08.05 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
12.00 Проект Любов 
16.00 Хто зверху? 
18.00 Половинки. 
Спецвипуск 
20.15 Х/ф «Охоронець» 
23.00 Х/ф «Клятва» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Реальна мiстика 
09.45 Т/с «Понаїхали отут» (2) 
13.20 Т/с «Шукаю 
чоловiка» (2) 
17.10, 20.00 Т/с «Iлюзiя 
щастя» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-
мiнiстром України 
22.00 Х/ф «Сiмейне щастя» 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
10.00 «Легенди 
кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
14.55 Фiнал Кубка 
Суперлiги з баскетболу 
(пряма трансляцiя) 
17.00 Т/с «Перевiзник 2» (2) 
21.00 Х/ф «Казино» (2) 
00.20 Х/ф «Шаблезубий» (3) 
02.05 Х/ф «Вишневi ночi» 
03.30 Х/ф «Карпатське 
золото» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам доведеться доводити 

ваш високий професіона-
лізм, прямих контактів з на-
чальством краще уникати. 
Уважніше треба стежити за 
новинами, щоб не пропустити 
важливої для вас інформації. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На роботі справи йдуть 

досить благополучно, до вас 
будуть прислухатися колеги, 

начальство вами задоволене. 
Можна чекати успіху у фінан-
сових справах і в бізнесі. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Не давайте волі власній 
поміркованості. Всі складнос-
ті залишаться в минулому, 
роботи стане більше, за те й 
платитимуть вам краще. 

РАК (22.06-23.07)
Ви розкриєте свій твор-

чий потенціал і зміцните 

матеріальне становище. В осо-
бистому житті у вас усе налаго-
диться, всі проблеми залишать-
ся в минулому. Ви відчуєте себе 
краще та впевненіше. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Можливі проблеми, які благо-

получно розв’яжуться. Неуваж-
ність може призвести до забуть-
куватості та запізнень, щоб цього 
уникнути, всю важливу інформа-
цію краще де-небудь фіксувати. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ймовірна одноманітність 

та рутинна робота. Працюва-
ти доведеться чимало, але 
продуктивно. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам потрібні невеликі 

паузи під час роботи. Але 
все ж не занадто захоплюй-
теся, інакше буде складно 
знову ввійти в колишній 
ритм. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви завзято просуваєтеся 

до наміченої мети. Близькі 
люди порадують вас своїми 
успіхами. Можна чекати на 
додатковий прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам однаково добре бу-

дуть вдаватися як побутові, 
так і професійні справи. Не 
давайте волю роздратуван-
ню і лихослів’ю. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви повинні бути відкриті 

для нових пропозицій, і вони 
почнуть надходити до вас 
у наростаючому темпі. У рі-
шенні ділових питань більше 
покладайтеся на інтуїцію. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Постарайтеся не ставити 

нових завдань, краще за-
вершити незакінчені та дав-
ні справи. А от своєчасний 

прояв ініціативи на роботі 
принесе бажані результати 
і наступний кар’єрний ріст. 

РИБИ (20.02-20.03)
Незважаючи на всю принад-

ність нових ідей і пропозицій, 
брати їх на озброєння поки не 
треба, відкладіть всі нововве-
дення до більш слушної миті. 
Будьте уважні та люб’язні до 
навколишніх, не забувайте про 
тих, хто перебуває поруч. 

14.00 Х/ф «Уроки водiння» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Штормовi 
вершники» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Секретний фронт 
11.55, 13.20, 21.25 Т/с 
«Мiсце зустрiчi змiнити не 
можна» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20 Х/ф «Код 
доступу» (2) 
16.30 Патруль. Самооборона 
16.50 Т/с «Прокурори» 
17.45 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.05 Х/ф «Пункт 
призначення-3» (2) 

СТБ
06.25, 16.00 «Все буде добре!» 
08.20 «Зiркове життя» 
09.15 «Врятуйте нашу сiм’ю - 5» 
12.40 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
17.00 Аферисти в мережах 
18.00, 02.10 Абзац! 
19.00 Половинки 
20.00 Х/ф «Мисливець за 
головами» (2) 
22.15 Т/с «Гра престолiв» (3) 
00.20 Х/ф «Люди як ми» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.20 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30, 21.00 Т/с 
«Сходи до небес» 
16.10 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.35, 16.30, 17.55 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Гнiв планети» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «Рейд 
помсти» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
21.20 Х/ф «Загарбники: 
Генезис» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна 
брама.Всесвiт» 
(2-й сезон) (2) 
02.10 Х/ф 
«Вiдьма» 
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Гарячим рядком

ДТП

Про це говорять

Другого лютого кілька хвилин по 7-й годині 
ранку при виїзді зі села Мухавка трапилася 
жахлива дорожньо-транспортна пригода: 

водій автомобіля Daewoo Nexia не впо-
рався з кермуванням (вірогідно, швидкість 
перевищувала норму, а на дорозі – ожеледь)  
і в’їхав у коток (машина для утрамбування й 
ущільнення ґрунту, асфальту тощо), який ру-
хався по одній смузі з вказаною автівкою. 

Водій автомобіля Daewoo Nexia – житель  
м. Городенка Івано-Франківської області, 

1985 р. н., загинув на місці події. 
Потерпілий (пасажир) – 1993 р. н., також 

житель м. Городенка, студент – зазнав чи-
сельних травм: струс головного мозку, ЗЧМТ,  
множинні садна обличчя, верхніх кінцівок. 
Потерпілий проходитиме лікування в Горо-
денківській ЦКРЛ.

   
За інформацією пожежно-рятувального

 підрозділу  ДПРЧ-6

Зіткнення з летальним наслідком

– Ірино Михайлівно, то чи харчуватимуть 
наших дітей у ІІ семестрі цього навчального 
року?

– На жаль, центральні органи влади не подбали 
про забезпечення безоплатним харчуванням на-
ших дітей… Дане право зберігається лише за та-
кими категоріями, як діти-сироти та діти-інваліди, 
діти із малозабезпечених сімей у 1-4 кл. На це із 
освітянської субвенції передбачено 630 тис. грн. 
Але ми, звичайно, не можемо проігнорувати тих 
дітей, чиї батьки є учасниками АТО. Минулого року 
за доброю, чисто людською домовленістю із фір-
мою, що надавала послуги з харчування школярів, 
«Гранд Вест ЛТД», ми таки харчували дітей учас-
ників АТО безкоштовно. Проте у поточному році у 
зв’язку з тим, що немає змоги харчувати усіх учнів 
початкових класів за кошти з державного бюдже-
ту, ми вирішили просити фінансування на харчу-
вання дітей, батьки яких стоять на сторожі миру, 
із місцевого бюджету. Районним відділом освіти 
було розроблено програму, яку затверджено роз-
порядженням голови райдержадміністрації, і на 
сесії райради одноголосно прийнято депутатами 
рішення, щоб 65 тис. грн. передбачити на харчу-
вання дітей, чиї батьки брали участь в АТО.

Зараз ми працюємо над тим, щоб провести тен-
дерні процедури на надання послуг з харчування, 
бо довший час не було відомо, куди належатимуть 
освітянські заклади, що є в новоутворених тери-
торіальних громадах. Спочатку департамент осві-
ти роз’яснював, що ці громади мають делегувати 
нам кошти, виділені їм з держбюджету на освіту, 
а ми займатимемося ними до 1 липня ц. р., доки 
не буде розроблена методика функціонування цих 
громад. Тому ми не оголошували тендер – чека-
ли на якусь визначеність, не знали, чи включати 
у програму й дітей воїнів АТО з тих громад, чи 
розраховувати на всю кількість шкіл району, чи 
лише на ті, котрі не ввійшли в об’єднання. Але 
Заводська, Білобожницька громади уже утворили 
свої відділи освіти, тому відповідно й дбатимуть  
самі про  харчування учнів своїх ЗОШ. Єдине, що 
Колиндянська територіальна громада ще не утво-
рила свого відділу освіти, але і коштів на ці школи 

Уряд скасував безкоштовне 
харчування для школярів 1-4 класів
18 січня ц. р. Кабінет Міністрів України видав постанову за № 16 «Про внесення змін 

до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх 
та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються 
від обкладення податком на додану вартість». Згідно з цим офіційним документом 

Уряд скасував безкоштовне харчування для школярів 1-4 класів, залишивши 
безкоштовним лише харчування для дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів 
та дітей-сиріт. Окремим пунктом центральний орган влади у виданій ним постанові 
прописав таке: «Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування 

учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з 
місцевих бюджетів». То чи очікуватимуть гарячі страви у шкільних їдальнях наших 

школярів після виходу їх із вимушених канікул? Про це – в інтерв’ю начальника 
районного відділу освіти Ірини ГУЛЬКИ.

Корупції та хабарництву – 
бій!

Більше року в Чорткові активно діє громад-
ська організація Антикорупційний Комітет 
Майдану. Членством організації вже викрито 
цілу низку правопорушень в нашому райо-
ні як посадовими особами, так і рядовими 
службовцями. 

Ось кілька днів тому за інформацією та 
сприяння активістів Антикорупційного Комі-
тету Майдану Чортківським відділом поліції 
завдяки оперативно проведеним слідчим 
заходам було викрито лікаря Чортківської 
центральної поліклініки, який вимагав гроші 
за видачу медичної довідки про задовільний 
стан здоров’я особи. Факт отримання хабара 
підтвердився. У ході слідчого процесу вияви-
лося, що дана службова особа за неправо-
мірну вигоду підписувала і видавала подібні 
довідки (до речі, неодноразово) навіть не 
бачачи, як-то кажуть, людини в очі, не прово-
дячи належного медичного огляду.  Перевір-
ка на часі триває, якщо виявиться ще кілька 
фактів схожих порушень, то справа неодмін-
но вирішуватиметься в судовому порядку. 

Хоча закрадається сумнів, адже вже мав 
місце схожий випадок із затриманням при 
взятті хабара, але… «наш суд – найгуманні-
ший суд у світі!». 

І сміх і гріх, але в народі шириться чутка 
про те, що деякі (!) медичні працівники (да-
руйте, аж ніяк ця заплямованість не торка-
ється чесних і порядних медиків, відданих 
своїй справі спеціалістів) підпорядковують 
свою професійну діяльність відомому висло-
ву: «Лечиться даром, это – даром лечиться». 

Безумовно, здорового суспільства не 
буде, якщо в ньому замасковано розрос-
тається бюрократія, корупція, хабарни-
цтво. Тому закликаємо всіх небайдужих 
до співпраці. Несправедливість повинна 
бути викрита й винищена. 

Якщо у вас є факти неправомірної діяль-
ності будь-кого, повідомляйте, інформуйте 
громадську організацію Антикорупційний 
Комітет Майдану, приймальня якої роз-
містилася в адмінбудівлі районної ради за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, 1-й 
поверх, каб. № 6. 

Оковита тягне 
до злочину 

Другого лютого до відділу поліції надійшло 
повідомлення про скоєння крадіжки в магази-
ні Маркет ТеКо м. Чортків. 

Оперативники, провівши розслідування, 
встановили, що пограбування вчинили меш-
канці нашого району (1996 і 1993 рр. н.). Як 

виявилося, парубки вирішили «погульбани-
ти», але грошей на розвагу не було, тому 
один із молодиків викрав із дому 4 мішки пше-
ниці та продав, ось на виручені кошти й погу-
ляли «трішки». Та «зелений змій», забравши 
розум, наштовхнув їх на злочин – крадіжку, 
бо, бач, замало виявилося оковитої. 

Зловмисників затримано. 

Обережно! 
Квартирні шахраї 

 Один чолов’яга, чортківець, здавав у найм 
власну квартиру, мотивуючи, що відправля-
ється на тривалий час на заробітки; чого ж 
помешканню пустувати, якщо на цьому мож-
на й заробити. Знайшов винаймачів. І все, 
здавалося, було би, так мовити, чин-чином. 
Але… Господар виявився квартирним шах-
раєм. Він «уклав угоду» з двома зовсім різ-
ними й не знайомими однин із одним вина-
ймачами. Отримавши від них 16 і 17 тисяч 
гривень, вручив їм ключі від помешкання і… 
Як виявилося, ключі зовсім не підходили до 
квартирного замка. 

Наживився?! На часі відкрито кримінальне 
провадження по даній справі, а, так би мови-
ти, крапку поставить суд. 

Водій утік 
із місця скоєння ДТП 

Близько двох тижнів тому ЗМІ рясніли ін-
формацією про жахливе ДТП, що трапилося 
на вул. Незалежності у Чорткові, внаслідок 
якого травмовано людину, а водій з місця по-
дії втік. Опісля з’явилася інформація поліції 
про розшук втікача й прохання в сприянні 
розкриття злочину. 

Отож, дозвольте спростувати думку про 
те, що правоохоронці деколи відкладають 
нерозкриті справи, як-то сказати, в довгий 
ящик. Зовсім ні. До честі наших поліціянтів, 
слід повідомити, що проведено ряд слідчих 
заходів, особу порушника встановлено й за-
тримано. Слідство добігає завершення. 

Статистичні дані 
криміналістики 

За січень місяць ц. р. Чортківським відді-
лом поліції всього зареєстровано 51 факт 
скоєння злочинів кримінального характеру. 
З них по 34-х уже повідомлено правопоруш-
никам про підозру, звинувачення в злодіян-
нях; по 25-ти – направлено до суду кримі-
нальних проваджень. 

 Тетяна ЛЯКУШ 
(За інформацією 

Чортківського відділу поліції)

Ось така мандрівочка – втіхи маківочка…

ми не маємо, адже з 1 січня 2016-го усі вони на-
дійшли у бюджети громад… 

Усі інші категорії дітей, учні п’ятих і вище кла-
сів матимуть можливість отримувати харчування 
за кошти батьків. Ми обговорили це питання і з 
фірмою, і з батьками (було проведено батьківські 
збори у школах), з директорами ЗОШ. Частина 
школярів харчуватиметься за власний кошт (вар-
тість обіду – 11 грн.), але, на жаль, не усі мають 
можливість оплачувати гарячі обіди... Та не наша 
вина, що центральні органи не вважають першо-
черговим і важливим завданням забезпечення 
дітей гарячим харчуванням – від цього ж бо зале-
жить і здоров’я учнів, і їхня спромога освоювати 
новий матеріал, здобувати нові знання, вести, бо-
дай частково, здоровий спосіб життя…

Відразу ж після виходу дітей із вимушених ка-
нікул фірма «Гранд Вест ЛТД» почне заходити в 
школи району, спершу ближчі до міста, і надавати 
послуги з харчування за кошти батьків…

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ми вкотре вдалися за роз`ясненням до голов-
ного фахівця ТОВ «Тернопільоблгаз» Тетяни 
БУРАК.

Для того, аби з`ясувати істинний стан справ, 
кожному абонентові слід насамперед зверну-
тися до абонентського відділу ТОВ «Тернопі-
льоблгаз»  – на цьому щонайперше наголосила 
наша співрозмовниця. Пояснити на загал щось 
типове в даному випадку неможливо, потрібен 

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Прокоментувати його ми попросили начальника 

відділу з економічного розвитку, інвестицій та кому-
нальної власності міської ради Наталію РЕВЕГУ.

І почули ось таке. Згідно з цим документом, 5 
пільгових категорій населення мають право отри-
мати 8 безкоштовних купонів для проїзду марш-
рутами загального користування АТП 16142 про-
тягом одного місяця. Отримати такі купони можна 
у міському управлінні соціального захисту насе-
лення, сім’ї та праці за пред’явлення посвідчення. 
Варто підкреслити, що невикористані купони ді-
ятимуть і в наступні періоди протягом 2016 року.

До пільгових категорій, визначених відповід-
но до положення, належать 5 категорій загаль-
ною кількістю 1465 осіб. Це інваліди війни І, ІІ, ІІІ 
груп, учасники бойових дій, потерпілі від аварії 
на ЧАЕС та ліквідатори її наслідків І і ІІ категорій, 
реабілітовані, інваліди загального захворювання 
І та ІІ груп, діти, інвалідність яких пов’язана з на-
слідками аварії на ЧАЕС. 

Варто зазначити, що АТП 16142 в тому числі 

забезпечує безкоштовний проїзд учасникам АТО 
й наявність 2 пільгових місць для дітей із багато-
дітних сімей, звісно, за пред’явлення відповід-
ного документа. Безкоштовний проїзд пільговим 
категоріям населення пропонують і 3 приватних 
перевізники міста – одночасно в одній маршрутці 
може перебувати двоє пільговиків.

Також перевізник загального користування 
пропонує придбати економніший варіант проїзд-
ного квитка, вартістю 120 грн. за місяць (при по-
вній ціні 180 грн./міс.). 

Річні витрати для реалізації положення скла-
датимуть близько 560 тис. грн. А це, як зазначив 
Чортківський міський голова Володимир Шмать-
ко, кошти з міського бюджету, передбачені на ка-
пітальний ремонт доріг. 

Положення вступило в дію з 1 лютого ц. р. 
Звертатися за отриманням проїздних купонів для 
пільговиків та за вкладкою по своїх посвідченнях 
для учасників АТО слід в управління соціально-
го захисту населення, сім’ї та праці Чортківської 
міської ради (1-й поверх, ліве крило, кабінет № 8).

Недоплата, переплата – як те знати?
Читачі «Голосу народу» вже звикли до періодично вміщуваних на сторінках 

районного часопису найактуальніших консультацій щодо надання субсидій на 
житлово-комунальні послуги, зокрема, роз`яснення з приводу найбільш типових 

ситуацій тощо. Останнім часом почастішали запитання щодо реагування 
користувачів газу, котрі наразі володіють субсидіями, на зазначену у квитанції цифру 

з позначкою «переплата». Мовляв, як бути: платити за використане чи ні?
індивідуальний підхід. Тож необхідно навідати 
підприємство задля звірки стану оплати за спо-
житий газ. І взагалі, кожному, хто користується 
субсидіями, необхідно робити це хоча б раз на 
3 місяці. Тим більше, як зазначила головний фа-
хівець, наразі «пік» відвідин, коли в абонвідділі 
було надто завізно, минув, тож черг немає.

Цікавилась Анна БЛАЖЕНКО
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Вважати недійсними:

Семінар

Армія

Корисні поради

сертифікат на земельну ділянку серії ТР за № 
0146125, виданий 18 березня 1997 р. на підста-
ві розпорядження Чортківської РДА від 16 січня 
1997 р. № 11 на ім`я: ЧОП`ЯК Марія Антонівна. 

сертифікат на земельну ділянку серії ТР за № 
0192897, виданий 27 червня 1996 р. на підставі 
розпорядження Чортківської РДА від 24 червня 
1996 р. № 11 на ім`я: МИТКО Ганна Іванівна.

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ЯД за № 233631, виданий 10 ве-
ресня 2007 р. Чортківським районним відділом 
земельних ресурсів на ім`я: ПІДГІРНИЙ Михай-
ло Ярославович.

будинок у м. Чорткові по вул. Граничній зі 
всіма зручностями та меблями. Є літня кухня, 
гараж, велике подвір`я.

Тел. 066-817-10-14.

цегляний будинок 6 х 12 м в с. Малі Чорно-
кінці. Є сарай, літня кухня, підвал, біля будинку 
– город 40 сотих.

Тел.: 097-264-78-79, 56-7-82.

2-кімнатна квартира на п`ятому поверсі у 
м. Чорткові по вул. Кн. В.Великого, 16.

Тел. 066-817-10-14.

3-кімнатна квартира у Чорткові по вул. 
Незалежності, 82. Загальна площа – 61,6 кв. м, 
житлова – 37,0 кв. м, кухня – 7,8 кв. м. Є індиві-
дуальне опалення, велика лоджія.

Тел. 096-299-03-11. 

2-кімнатна квартира з меблями в м. Чорт-
кові по вул. Незалежності, 74. Другий поверх, 
сонячна сторона. Загальна площа – 71 кв. м, 
бар-кухня, кімнати окремі, веранда з опален-
ням – 27 кв. м. Євроремонт, постійно вода. До-
бротний підвал, грядка. Ціна договірна.

Тел.: (03552) 3-37-17, 097-029-93-75.

2-кімнатна квартира в смт Заводське на 
5-му поверсі. Зроблено євроремонт, все нове. 
Ціна договірна.

Тел. 095-098-22-61.

1-кімнатна квартира у м. Чортків в центрі 
міста, другий поверх, вода постійно, євроре-
монт. Ціна договірна.

Тел.: 050-437-50-28, (03552) 2-18-04.

приватизована земельна ділянка у Чорт-
кові по вул. Тихій (район Бердо) площею 10 со-
тих. Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57. 

земельна ділянка 0,12 га під забудову, при-
ватизована, газ, світло, будівельний паспорт, 
фундамент, біля центральної дороги. Ціна до-
говірна. Черепиця бітумна (шингель), тем-
нозеленого кольору. Недорого.

Тел.: 050-437-50-28, (03552) 2-18-04.

ПОДЯКА
Важке чорне горе 

накрило нашу родину 
– пішла з життя наша 
дружина, мама, бабуся 
й невістка СКРИПКА 
Людмила Воло-
димирівна. Та ми 
не залишилися само-
тою – моральну і ма-
теріальну підтримку 
нам надали небайдужі 
люди. Найперше – це 
педагогічні та учнівські колективи Ягільниць-
кої ЗОШ І – ІІІ ступенів, де працювала покій-
на, а також Милівецької та Заболотівської 
ЗОШ І – ІІ ступенів. Спасибі всім учителям 
району, хто знав покійну, допомагав їй. Сум-
ної скрутної хвилини розділили наше горе і 
допомогли родина, сусіди, знайомі.

Нехай Всемилостивий Господь і Матінка 
Божа винагородять їх здоров`ям та довго-
літтям. Нехай Господь поселить душу по-
кійної там, де святі спочивають.

Сумуючі – чоловік Михайло, доньки 
Наталія і Олеся, зяті Олег і Віталій, 

онуки Уляна, Мар`яна, Олег, 
свекруха Ганна.

ПОДЯКА

Від травня 2015 р. наш син і батько Сер-
гій Литвин служить в зоні АТО, захищаючи 
Україну від зазіхань сепаратистів. У серп-
ні, в часі відзначення Дня Незалежності 
України, приїздив у відпустку додому і на-
віть брав участь в урочистостях до свята. А 
на початку нинішнього року дістав травму 
на полігоні за місцем служби. Доправити 
сина для подальшого лікування вдома до-
помогли волонтери – Наталія Крулевська, 
яка повністю зайнялася цим процесом (і 
фінансово теж), та Василь Потикевич, який 
посприяв у цьому. Велике материнське і до-
чірнє спасибі цим людям за добре, щире 
серце і широчінь душі.

Мама солдата Люба Литвин та 
донечка Анастасія, с. Шманьківці.

Помічна цибуля
Якщо у вас грип, нежить, натріть на тертуш-

ці цибулину, загорніть масу в шматочок марлі й 
тричі на день вкладайте у ніздрі на 15 хвилин. 
Якщо це викликає сильне подразнення, змочіть 
тампони розчином календули.

Якщо у вас кашель, приготуйте такий сік: 
500 г подрібненої цибулі, 50 г меду, 400 г цукру 
зваріть в одному літрі води на слабкому вогні 
протягом трьох годин. Коли охолоне, перелийте 
в пляшку. Вживайте по 4-6 столових ложок на 
день.

Заболіло горло? Зробіть кашку з тертих цибу-
лі та яблука, присмачених медом. Вживайте по 
2-3 чайних ложки 2-3 рази на день. 

На 100 хвороб – стільки ж рецептів
Авітаміноз. Як правило, він з`являється 

взимку і навесні, коли мало вітамінів. Супрово-
диться запамороченням, нудотою, загальною 
слабкістю, головними болями. Однак з ним 
можна справитись. Візьміть собі за правило 
протягом усієї зими і навесні пити відвар шип-
шини, їсти багато овочів, особливо сирих. Дуже 
корисно кілька разів на день пити потроху сік 
чорної редьки. І, звичайно ж, не забувайте про 
відвари різних корисних трав. У них і вітаміни є, 
і потрібні організмові мікроелементи, і ліки.

Харчування під час хвороби. Якщо ви відчули, 

що захворіли, відразу переставайте їсти, очис-
тіть шлунок. На час хвороби, особливо коли це 
застуда, біль у шлунку, печінці, нирках, дотри-
муйте суворої дієти. Вживайте багато питва, 
здебільшого настої трав і сушених ягід – звіро-
бою, рум`янку, м`яти, липи, шипшини, малини, 
чорної смородини. До відвару добре додати ло-
жечку меду. Їсти, якщо є відчуття голоду, треба 
потрошку, але часто, переважно кисломолочні 
продукти, сир, кашу, печену картоплю, овоче-
ві чи фруктові салати, яблука, супи. Уникайте 
бульйонів, жирного м`яса, смажених, копчених 
страв, солодощів. Бо все це – непосильний 
вантаж для вашого організму і зовсім не сприяє 
одужанню. Швидше навпаки.

І будьте здорові!
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

ПРИЙМАЄМО
макулатуру –  від 1,5 грн./кг, скло – від 

0,25 грн./кг, ПЕТ-пляшку – від 2 грн./кг, 
пластмасу різну – від 1 грн./кг, поліети-
ленову плівку – від 5 грн./кг у м. Чортків, 
вул. Залізнична, 85 (територія ливарного 
заводу), а також заберемо власним тран-
спортом по місту та з ближніх сіл, спеці-
альні умови для магазинів та гуртовень. 
Тел. 096-163-60-07.  

ТзОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПРАЦІВНИКІВ 
на посади: налагоджувальник 

устаткування у харчовій 
промисловості та укладальник 

кондитерських виробів
Тел.: 2-07-54,
067-787-42-70

Колектив Чортківської міської му-
зичної школи висловлює щирі спів-
чуття викладачу Світлані Орестівні 
Шарун  з приводу смерті її батька. 

Поділяємо біль та горе Вашої втрати. Не-
хай Божа благодать огорне його душу.

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

земельні ділянки

Епідемія грипу, схоже, помалу полишає свої «позиції». Однак медики прогнозують 
його чергову «хвилю», котра насуне ближче до весни. Ми вже й так дружно 

«спустошили» мало не всі аптеки, хоча їх в нас не бракує. А що ж під руками? 
Вдаймося до давніх, випробуваних поколіннями українців народних рецептів.

Колектив Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені 
Олександра Барвінського висловлює 
щире співчуття техпрацівниці коле-
джу С.І.Григорчук з приводу смерті 

її матері. Поділяємо біль та горе Вашої 
сім’ї. Світла їй пам’ять.

Нехай земля буде їй пухом.

Відкриваючи семінар, заступник начальника 
ГУ ДФС у Тернопільській області Сергій Гос-
подарик в першу чергу подякував мешканцям 
Чортківщини за сумлінну сплату податків у 
2015 році: «Завдяки вам протягом минулого 
року наповнення Державного бюджету Чорт-
ківською ОДПІ склало 270764 тис. грн. Щодо 
місцевих  бюджетів, то їхні показники, порів-
няно з 2014 роком, зросли на 31608 тис. грн., 
а до Загального бюджету надходження зросли 
на 79060 тис. грн.», – зауважив Сергій Степа-
нович.   

До розгляду учасників семінару були пред-
ставлені питання аналізу актуальних зако-
нодавчих змін (податок на додану вартість, 
податок на доходи фізичних осіб, військовий 
збір, особливості  нарахування та сплати єди-
ного внеску на загальнообов`язкове державне 

соціальне страхування в рамках  податкової 
реформи, податок на прибуток, спрощена 
система для юридичних осіб, новації в опо-
даткуванні ресурсних, рентних та місцевих по-
датків, акцизний податок) відповідно до Зако-
ну України від 24 грудня 2015 р. за № 909-VIII 
«Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2016 році», які вступили в 
силу з 1 січня ц. р.

Під час заходу кожен учасник мав змогу 
з`ясувати у лекторів фіскальної служби про-
блемні питання, які виникли в результаті ви-
вчення податкових змін. Загалом у семінарі 
взяли участь понад 80 осіб.

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Популярно про зміни та новації 
податкового законодавства-2016

У перший день лютого в залі засідань районної ради відбувся семінар на тему: 
«Зміни та новації податкового законодавства-2016» для суб`єктів господарської 

діяльності Чортківщини. З цією метою фахівцями фіскальної служби області 
розпочато широкомасштабну масово-роз`яснювальну роботу, направлену  

на доведення до суб`єктів господарювання податкових новацій.

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ 
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ – ЦЕ:

Сухопутні війська, Військово-морські 
сили, Повітряні війська.

Заробітна платня – від 7000 грн./міс. 

Посада у військовій частині та роз-
мір грошового забезпечення (грн.):

Стрілець – 7098  
Командир гармати -– 8197
Водій – 7098   
Командир відділення – 7700
Гранатометник – 7098 
Командир взводу – 9555
Навідник – 7098  
Командир роти (батареї) – 10000
Номер обслуги – 7098
Командир батальйону – 11670
Радіотелеграфіст – 7145

Можливість взяти участь у ми-
ротворчому контингенті НАТО за 
кордоном. 

Зарплата – 1000-1200 євро.
Безкоштовне  харчування.
Безкоштовне проживання у гурто-

житках.
Соціальний пакет (мед. обслуговуван-

ня, пільги, можливість безкоштовного 
навчання та здобуття спеціальності).

Вимоги до кандидатів: вік 18-40 років; 
здоровий, придатний до військової служби 
(призовник або військовозобов`язаний); 
відсутність судимості, психіатричного та 
наркологічного обліку.

Чортківський міський об’єднаний 
військовий комісаріат

Військова служба 
за контрактом – робота 
для справжніх чоловіків

Чортківський міський об’єднаний військовий комісаріат проводить 
відбір кандидатів на військову службу за контрактом. 
Приймаються громадяни України віком від 18 до 40 років. 

За детальною інформацією звертатися за адресою військового 
комісаріату: м. Чортків, вул. Шевченка, 40, робочий телефон – 2-14-64.
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Чудового зимового дня, 8 лютого, 
святкує своє 50-річчя кохана дружина, 

найкраща у світі матуся, дорога донечка 
Оксана ГАПІЙЧУК

 із с. Ягільниця.
У цей святковий 
       світлий день, 
Коли настав 
           Твій ювілей,
Ми щиро Тебе 
             вітаємо, 
Добра і щастя 
           бажаємо.
Хай обминають 
          Тебе тривоги, 
Хай Бог дасть 

                                     щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелиться в житті!
Хай доля Тобі шле добро і щастя, 
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті, 
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Бажаємо щастя, добра і тепла, 
Хай буде достаток і добрі діла.
До сотні років щоб дожить довелось, 
Усе, що чекалось в житті, щоб збулось!

З найтеплішими 
побажаннями – чоловік, 

діти, батьки та сестра 
з сім`єю.

У цю зимову пору на початку лютого, 
45 років тому, поєднали свої долі

Євгенія Юліянівна 
і Петро Павлович ВИННИКИ.

Ваш спільний шлях не встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне вам,
Хай вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте,
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля
                                  діамантове!

З любов`ю і вдячністю – внучата 
Настя, Даниїл і Саша, син 

Василь, невістка Світлана, 
донька Надія.

Від щирого серця вітаємо з 15-річчям 
дорогого сина і брата, люблячого онука 

Ростислава ВОЗНОГО 
із с. Товстеньке.

З Днем 
народження 
сердечно 
        Тебе ми вітаєм,
Найкращі квіти 
         стелимо до ніг,
Здоров’я, щастя, 
    радості бажаєм,
Щоб Бог від злого 
   Тебе щодня беріг.
Нехай цвітуть 

                               під небом синьооким
В любові, мирі всі Твої літа.
Хай доброта людська висока
Буде з Тобою поруч все життя.
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що Ти ждеш,
Хай стежка потоне в трояндах,
Котрою в житті Ти ідеш.
Щоб чув Ти лиш теплі та щирі слова,
Хай серце ніколи не плаче,
Хай завжди хмеліє Твоя голова
Від щастя, кохання й удачі.
Хай благодать Господня на Тебе сяє,
А день народження приходить 
                                   знов і знов,
Ісус Христос щоденно захищає,
Пречиста Діва хай візьме 

               під Свій Покров.
З любов’ю та найкращими 

побажаннями – мама 
Наталя, тато Володя, 

братик Арсенчик, бабусі 
та дідусі.

2 лютого святкувала свій 60-річний 
ювілей 

Ганна Іванівна ЧОРНА 
зі с. Звиняч.

Чого ж тобі, рідненька, побажати
І що в дарунок принести?
Слів гарних можна сніп нажати,
І кожне слово буде колоском цвісти.
Найперше зичимо здоров’я 
Щоб Бог щоденно дарував,
Щоб у Своїй Опіці добрій 
Щомиті, щосекунди мав.
Хай множиться удача в хаті,
Сідає радість за столом,
Хай будуть сили та завзяття,
Хай серце повниться добром.
Нехай Тебе охороняє Мати Божа 
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я й допоможе 
Прожити в щасті многая і благая літ.

З найкращими вітаннями – 
похресниця Тетяна 

з сім`єю, брат Павло, 
братова Ольга та сім’я 
Рисаків зі Заболотівки.

Щиро вітаємо з ювілеєм кохану 
дружину, люблячу маму, дорогу невістку

Ярославу Володимирівну 
ВІЦЕНТОВИЧ.

Наша мила і люба, 
    найкраща у світі –
Ваш ювілей – не тільки 
          Ваше свято, 
Радіють з Вами
   друзі, рідні теж. 
І ми бажаєм щастя 
               теж багато, 
Щоб у душі воно 
       не знало меж. 
Нехай життя здаєть-

ся добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи. 
Нехай живеться легко і щасливо, 
Благословенні будьте Богом та людьми.
Хай Сили Небесні Вас бережуть, 
А Ангели радість на крилах несуть. 
Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує щасливі і многі літа.

З найкращими побажаннями – 
чоловік, донька, син з сім`єю, 

свекруха.

Букет пахучих квітів і найгарніших 
побажань з нагоди чудового ювілею 

надсилаємо для чарівної жінки
Людмили Геннадіївни ЧЕРТОВОЇ.

Хай сміється доля, 
   як калина в лузі,
Будуть завжди 
          поруч 
 Ваші рідні й друзі,
Тихо, як струмочок, 
хай роки 
         спливають,
Вітру й урагану 
 ніколи не знають.
За справи хороші 
              хай люди шанують,
А віра й любов завжди
                   поряд крокують.
Хай завжди веселістю повниться хата,
Родина вся буде здорова й багата.
Довіку у світі щасливо живеться,
Достаток, удача в домі ведеться,
А доля дарує хай довгого віку,

Щоб щастя й здоров’я було 
                           ще без ліку!

З повагою – Галина, Юзя, 
Віктор і Олександр.

6 лютого святкуватимуть 
золотий ювілей подружнього життя

Романія та Йосип ДИДАКИ.

Минуло півстоліття з того часу,
Як у вашому житті цвіла весна,
І скільки прожито й пережито разом,
І скроні побілила сивина...
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші, в парі прожиті літа,
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях 
                       ваш довго ще цвіте,
Благаючи у Господа для Вас 
             ще многії та благії літа.

З любов̀ ю  та шаною 
– діти, внуки і правнук 
Павлик та похресниця 

Оксана з сім`єю.

Завтра чудовий ювілей 
загостить до милої жінки, 

дорогої матусі, 
щасливої бабусі й доброї сусідки

Ольги Василівни ЗЯВІНОЇ
із м. Чортків.

Ми любимо Вас дуже 
        і щиро вітаєм,
Найкращі бажання 
в цей день посилаєм,
Бажаємо спокою 
      і миру в родині,
Щоб щастя 
всміхалось
 при кожній хвилині.
Тепла і поваги 
   від добрих людей,

Любові та шани від рідних, дітей,
Хай Мати Пречиста завжди береже
І Ангел-Хоронитель за руку веде.

З любов`ю і повагою – син Василь 
з невісткою Оксаною з Америки, син 

Іван, онучка Юля, 
сусіди з вулиці 
Незалежності.

Голова районної громадської організації 
«Лемківщина», член правління обласної 

організації «Лемківщина», член 
колегії Всеукраїнського товариства 

«Лемківщина»
Марія Теодорівна БАБІЧУК

відзначає свій ювілей.
Настав лютий 
         календарний,
А для Вас він – 
              ювілярний,
Скільки літ Вам – 
        секрет буде,
Скажем ми 
  і скажуть люди,
Не вгадаєте? 
           Шкода, 
Гарна, мудра, молода,

Хоч в житті всяке бувало –
Сили Вам не бракувало.
Десять літ – теж досить хисту,
Віддавати «Товариству».
Жичимо здоров`я, щастя, 
Все задумане хай вдасться.
Щоб самій «воза» не перти,
Є на кого Вам опертись,
Товариство «Лемківщина» – опора і родина,
А Ваш досвід і знання саме життя вимагає,
І на успіхи щодня
Хай Вас Бог благословляє.

Правління Чортківського 
районного товариства 

«Лемківщина» та велика 
лемківська громада.

Щиро вітаємо із 60-річчям дорогу 
дружину, маму, бабусю, сваху

Марію Іванівну КУХТУ
зі селища Нагірянка.

Ювілей у Вас 
   щасливий нині,
Добрий, мудрий, 
    щедрий ювілей.
В ньому все – 
 робота, друзі, рідні,
Радість 
найдорожчих 
            Вам людей.
Прийміть найкращі      
    наші побажання,

Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Нехай Господь благословляє
Вас кожен день і щогодини.
Здоров`я, ласку посилає
Для Вас і Вашої родини.
Бажаємо Вам здоров`я, сили,
Багато літ прожити,
На ниві Вашій і роботі цій
Ще довго-довго потрудитись.

З повагою – чоловік, сини, 
невістки, внуки, свати, друзі 

і колеги по роботі. 7 лютого святкуватиме своє 35-ліття 
люба похресниця та сестра 

Наталія Володимирівна БІЛІНСЬКА 
зі м. Чорткова.

В зимову пору 
 Ти прийшла на світ,
Тож квітами хай 
  пахне привітання,
Хай лютий принесе 
       Тобі 100 літ,
Прийми від нас 
найкращі побажання.
Ми Тебе вітаєм 
із цим гарним святом,
Від душі бажаєм 

                                            радості багато.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка щораз розквітає,
Хай рідні люди дарують тепло,
Міцним щоб здоров`я у Тебе було.
Хай Сили Небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Від смутку рятує молитва свята,
Господь хай дарує довгі літа.
З найкращими побажаннями – хресна 

мама Леся з чоловіком Євгеном, брат 
Володимир, сестра Марійка 

з чоловіком Миколою, 
племінниця Веронічка.

Роки злетіли, як єдина мить, і на 
порозі стало золоте весілля у наших 

найкращих, найдорожчих батьків 
Ганни Євстахіївни та Михайла 

Григоровича ГАНІЩУКІВ 
із Сосулівки.

Тож у чудовий зимовий день, 6 лютого, 
ми принесемо слова вітань дорогим лю-
дям. Спасибі за все і вклоняємось низько.

Спасибі, матусю, спасибі, наш тату, 
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо серцем схилитись до вас.
За лагідні серця, за хліб на столі,
За те, що зростили, за те, що навчили,
За все, найдорожчі, уклін до землі!
Хай Бог береже вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість у хаті.
Ми вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа.

З повагою та любов`ю – донька 
Марія, сини Василь та Зеновій із 

сім`ями, правнучка Анна-
Марія та вся велика і дружна 

родина.


