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Виходить з 1939 року

ЯКЩО ТОБІ ЗА 18, ТИ СВІДОМИЙ ГРОМАДЯНИН,
ВИСЛОВИ СВОЮ ДУМКУ, ЗАХИСТИ СВОЮ ПОЗИЦІЮ,
ВМІЙ БУТИ ПАТРІОТОМ СВОГО КРАЮ, ВІЗЬМИ УЧАСТЬ В АКЦІЇ МИРНОГО ПРОТЕСТУ

                              

«СКАЖЕМО НІ СПИРТОВІЙ МАФІЇ»
Місце проведення АКЦІЇ – траса Доманове-Чернівці-Киів 

(територія Нагірянської сільської ради)
о 12-й год. 30 хв., неділя, 30 листопада 2014 року

Мета акції – висловити протест проти фінансових махінацій ДП “УКРСПИРТ” на території  
області, проти закриття та доведення до банкрутства Марилівського спиртового заводу,  
захист своїх аграрних товаровиробників.

ЗНИЩЕНО ВЖЕ
М`ЯСОКОМБІНАТ, КОНДИТЕРСЬКУ фАБРИКУ, КОЛИНДЯНСЬКИЙ КОНЦЕНТРАТНО-

ДРІЖДЖОВИЙ КОМБІНАТ, ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД...    
 ЗУПИНіМО ВЧАСНО!              ВіДСТОїМО РАЗОМ!                  РАЗОМ МИ – СИЛА! 

                              «СКАЖЕМО НІ СПИРТОВІЙ МАФІЇ»
Від`їзд автобуса від собору Верховних Апостолів Петра і Павла – об 11-й год. 30 хв.

СТРАЙКОВИЙ КОМІТЕТ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Разом ми непереможні!

З огляду на посилену агресію Росії на Чортківщині 
формують добровольчі загони самооборони.

Створення загонів оборони – це ключове завдання 
на даний момент. Ми розраховуємо на активну пози-
цію жителів району, адже мусимо захистити рідну зем-
лю і вимагати для себе миру. Бо на сході України сепа-
ратисти демонструють повне нехтування будь-якими 
законними і моральними нормами, а також мінують 
дитсадки, школи, кладовища, обстрілюють житлові 
квартали, знищують дороги, водогони, об’єкти енер-
гетики. Необхідно зробити все для того, щоб подібна 
ситуація не повторилася на Чортківщині. 

Зараз кожен має на власному прикладі показати лю-
бов до Батьківщини. Звичайно, ми прагнемо мирного 
розв’язання ситуації, однак як говорить давня мудрість: 
«Хочеш миру – готуйся до війни». Тому сьогодні, як ні-
коли, ми повинні бути готовими у будь-який момент 
захищати нашу державу, свою батьківську хату.

Захистити свій край від можливої воєнної агресії за-
прошуються чоловіки віком від 18 до 60 років. 

Доведемо свою готовність та захистимо свій рідний 
край!

Записатися в загони самооборони можна за теле-
фонами: 2-27-32, 2-35-32, 2-36-64, а також звертатися 
особисто у райдержадміністрацію, в кабінет № 4. 

Пам’ятаймо: разом ми непереможні!

Чортківська районна державна адміністрація

Ворог не ступить на 
землю, жителі якої в змозі 

себе захистити

Минулого четверга заступник голови РДА іван Віват та 
начальник управління Пенсійного фонду України в районі 
Богдан Ситник для привітання пані Михайлини завітали в 
оселю її молодшого сина, котрий разом з дружиною догля-

дають зараз столітню жінку. Гості принесли 
дарунки ювілянтці та щирі слова вітань, 
в які вмістили побажання здоров`я, що є 
найважливішим для осіб такого поважно-
го віку, та миру, який так необхідний зараз 

для усіх українців.
Народила жінка двох синів, виростила, має четверо ону-

ків, 8 правнуків та 8 праправнуків. Донедавна проживала в 
отчому селі Стара Ягільниця із внуком, а тепер от з сином 
доживає віку.

(закінчення на 5-й стор.)

Пам`ятно-повчально

Обереги роду

Молитва – рецепт їхнього довголіття
Молитися для спасіння душі і тіла – це не голослівне 

твердження для сторічних ювілянтів, якими збагатився 
наш район цими листопадовими днями. Це істина, яку 
вони сповідували все своє життя і в правильності якої 

неодноразово переконувалися протягом нелегкого 
життєвого шляху, що випав на долю кожного. 
20 листопада сторічний ювілей відсвяткувала 

уродженка й жителька Старої Ягільниці 
Михайлина Прокопівна Тильна, а 25-го задував 

свічки із числом 100 чортківчанин 
Андрій Петрович Гуцул.

Вони не герої минулих часів, 
вони – сьогочасся обнова

Читайте на 6-й стор.
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На часі2

28 листопада. Тривалість дня – 8.27. Схід – 07.32. Захід – 15.59. Іменини святкують горислав, гурій

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

індекс 61366

газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

Вітання Гласність

Проблема

        Президенту України Порошенку П.О.
         Прем’єр-міністру КМУ Яценюку А.П.

Міністру АПП України 
Народному депутату України по 167-у округу

Барні О.С.
Голові Тернопільської ОДА 

Сиротюку О.М.                                                                   
Першому заступнику голови Чортківської РДА

Запухляку В.Б.
                                                                                                      
Ми, приватні аграрні підприємства Чортківського ра-

йону (підписані нижче), звертаємося до вас  з вимогою 
про негайне реагування щодо ситуації, яка склалася 
щодо розрахунків згідно з договорами, підписаними між 
аграрними підприємствами та ДП «Укрспирт». Відповід-
но до п. 5,2 підписаного договору розрахунки мали б 
відбутися протягом 20 банківських днів. На сьогодніш-
ній день строки виплат грубо порушені ДП «Укрспирт», 
загальна заборгованість перед нашими аграрними під-
приємствами становить 11 000 000 грн., що призвело 
до фінансової дестабілізації аграрних підприємств, не 
дозволяє вчасно провести розрахунки з кредиторами 
(за паливно-мастильні матеріали, за банківськими кре-
дитами, насіння, розрахуватися по місцевих платежах в 
бюджет, з орендодавцями та виплатити заробітну плат-
ню працівникам), а також зриває завершення осінньо-
польового циклу сільськогосподарських робіт, в тому 

числі ми не маємо можливості здати кукурудзу в обся-
гах поставки, спланованих навесні під місцевого това-
ровиробника (Марилівське МПД ДП «Укрспирт»).

Якщо до 30 листопада 2014 року не буде проведено 
розрахунку з нижчезгаданими підприємствами, ми вда-
ватимемося до конкретних актів непокори та інших ра-
дикальних методів боротьби. Сьогодні створено страй-
ковий комітет аграріїв, долучено працівників аграрних 
підприємств. За нами стоять 23 000 пайовиків, які готові 
підтримати нас  в перекритті траси Доманове-Ковель-
Чернівці. Повідомляємо вас, що 30 листопада 2014 року 
відбудеться перша мирна акція протесту із залученням 
засобів масової інформації.  

Просимо вас взяти до відома та негайно вжити всіх 
можливих заходів, щоб не дестабілізувати ситуацію 
в районі, не провокувати та не підігрівати і без того 
складну ситуацію.

В.ВИСЛОЦЬКИЙ, директор ПАП «Ягільниця – В»
Н.ЗАЛІЩУК, директор ПАП «Нічлава»

Є.ШКАБАР, директор ПАП «Паросток»
С.ДАНИЛИШИН, директор ПАП «Обрій»

Р.МИХАЛЬЧУК, директор ПП «Агро-Спектр»
М.ДОЛОТКО, директор ПАП «золота нива»

В.ЗАБОЛОТНИЙ, директор ПАП «Березина»

17 листопада 2014 року

Щотижнева нарада при голові райдержадміністрації, ко-
тра минулого понеділка мала представництво першого за-
ступника голови РДА В.Запухляка, заступника і.Вівата, за-
ступника голови районної ради Л.Хруставки, Чортківського 
міського голови М.Вербіцького, голови постійної комісії з 
питань бюджету Тернопільської обласної ради О.Стадника, 
керівників структурних підрозділів, відділів та управлінь, 
виокремила із сув`язі назрілих питань та проблем найна-
гальніші.

На зачин розмови В.Запухляк не без гордості-втіхи пові-
домив про відправлення з Чорткова напередодні, у неділю 
ввечері, цілої фури народних збірок для вояків у зону АТО, 
що засвідчило неминаючу турботу краян про тих, хто нині 
відважно боронить суверенітет держави на сході.

Відтак ситуацію щодо виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку району за 10 міся-
ців 2014 року прояснила на загал виконувач обов’язків на-
чальника управління економічного розвитку і торгівлі РДА   
О.Стахів. Не новацією, проте прикрістю поміж тієї інформа-
ції прозвучало, що за січень-жовтень ц. р. виконання про-
грами економічного і соціального розвитку з промислово-
го виробництва складає 98,3 та 85,5 відсотка в порівнянні 
до  аналогічного періоду минулого року. із 20 промислових 
підприємств, що входять до кола звітуючих, 9 зменшили 
обсяги виробництва продукції, а 8 не виконали програмних 
показників. Спад обсягів виробництва по району поясню-
ється залежністю підприємств від завізної сировини інших 
районів і областей, імпорту, сезонного характеру виробни-
цтва та процесів реорганізації підприємств.

Завідуючий юридичним сектором апарату РДА В.Коцюк 
ознайомив присутніх з основоположними принципами За-
кону України «Про очищення влади», деталізувавши термі-
ни його дії щодо вертикалі ієрархічної драбини держслуж-
бовців.

Про стан щодо захворюваності мешканців району на 
ГРВі та грип інформувала присутніх заступник головного 
лікаря районного комунального центру первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги С.Грабовецька, наголосивши 
насамперед, що епідпорогу наразі не подолано – маємо 
6,35 випадка на 10 тис. населення (епідпоріг 37,2 особи на 
10 тисяч). Проте число хворих росте і найбільш дошкуля-
ють ускладнення від ГРВі. Охарактеризувавши очікувані дві 
хвилі захворюваності на грип – наприкінці грудня – початку 
січня та у березні наступного року, інформуюча закценту-
вала увагу на можливій найближчим часом вакцинації від 
грипу, застерігши й проаналізувавши значення вакцин. У 
площині розглядуваного питання В.Запухляк зажадав від 
начальника районного відділу освіти і.Гульки пильного мо-
ніторингу щодо захворюваності на грип та ГРВі у школах.

Учасниками наради наголошено на гостроті питання 
щодо заборгованості Марилівського МПД ДП «Укрспирт» 
перед приватними аграрними підприємствами району. За-
ступник голови районної ради Л.Хруставка вже традиційно 
сфокусував увагу присутніх й зокрема соцслужб на про-
блемі соціального захисту вояків АТО, передовсім щодо 
відміни необхідності сплати комунальних платежів сім`ями 
загиблих в зоні антитерористичної операції.

1 грудня – День працівників прокуратури
Шановні друзі!

Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Верховенство закону і права має бути головним по-

стулатом діяльності прокуратури, що випливає із за-
вдань, які сьогодні стоять перед державно-правовими 
інституціями. Ви перебуваєте на сторожі інтересів дер-
жави і громадянина, вам належить провідна роль у зміц-
ненні законності та правопорядку, захисті прав і свобод 
людини. Суспільство розраховує на вашу професійність, 
чесність, сумління та принциповість. Висловлюємо впев-
неність, що високий професіоналізм, безкомпромісність 
працівників органів прокуратури, помножені на досвід і 
знання, сприятимуть збереженню політичної стабільнос-
ті, громадянського миру та спокою.

Переконані, що ви й надалі будете гідно виконувати 
покладені на вас обов’язки, захищаючи конституційні 
надбання українського народу.

Бажаємо вам успіхів, професійних здобутків, міцного 
здоров’я, щастя та добробуту.

У райдержадміністрації

Учора започаткувала свою роботу тридцять четверта 
сесія районної ради Vі скликання. У плині її роботи роз-
глядалися питання про стан та перспективи розвитку лісо-
вого господарства на території Чортківського району; про 
зміни до районної програми фінансування фонду Чортків-
ської районної ради в 2011-2014 рр. для надання разової 
грошової допомоги; звіт про виконання районного бюджету 
за 9 місяців 2014 року; про внесення змін до районного 
бюджету на 2014 рік; про прийняття видатків на виконання 
делегованих повноважень Чортківської міської ради в га-
лузі фізичної культури і спорту; питання спільної власнос-
ті територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського 
району; про затвердження розпоряджень голови районної 
державної адміністрації; про затвердження розпоряджень 
голови Чортківської районної ради; про внесення змін до 
регламенту Чортківської районної ради VI скликання; про 
директора Колиндянської ЗОШ і – ііі ст. Чортківської район-

ної ради;  про звернення депутатів Чортківської районної 
ради щодо скасування розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2003 року № 438-р «Про виключення із 
складу Кременецько-Почаївського історико-архітектурного 
заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської Лаври»; 
про надання дозволу Чортківській ЦКРЛ на встановлення 
плати за послуги; про втрату чинності рішення Чортківської 
районної ради від 3 червня 2011 року № 86 «Про програ-
му соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2011-2015 рр.»; 
про ситуацію щодо діяльності ДП «Укрспирт» (Марилівське 
місце провадження діяльності). 

Однак на цьому сесія не припинила роботу, її пленарне 
засідання триватиме у неділю, врівень із акцією мирного 
протесту, зініційованого страйковим комітетом аграрних 
підприємств на території Нагірянської сільської ради.

звіт про роботу сесії – в наступному номері «Голосу на-
роду».

анонс

Сесія розпочалась, та не закінчилась

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

Як ви вже мали змогу ознайомитися з оголошенням на 
першій сторінці нашої газети, у неділю в нашому районі про-
ходитиме мирна акція протесту – аграрії, їхні працівники, 
небайдужі люди перекриватимуть трасу Доманове-Ковель-
Чернівці. Саме цей факт спричинив, що ДП «Укрспирт» ініці-
ювало тристоронню зустріч представників спиртової галузі, 
керівників обласної адміністрації та директорів приватних 
аграрних підприємств. Таким чином вони відреагували на 
лист-звернення до Президента України, Прем`єр-міністра, 
міністра АПП, власне ДП «Укрспирт», який аграрії краю на-
діслали з вимогою негайно відреагувати на ситуацію, що 
склалася із заборгованістю перед ними ДП «Укрспирт» (зі 
змістом його ви можете ознайомитися вище). На зустріч із 
чортківськими сільгоспвиробниками приїхали: вже згадува-
ний вище ігор ільчишин, начальник виробничого управління 
Георгій Вергелес, голова профкому Роман Сметанюк, а та-
кож сотник Майдану Андрій Баб`яр. Чортківщину представ-
ляли керівники тих аграрних підприємств, перед якими є 
заборгованість від ДП «Укрспирт»: голова страйкового ко-
мітету Володимир Заболотний (ПАП «Березина»), його за-
ступник Степан Данилишин (ПАП «Обрій»), секретар Марія 
Горбаль (ПАП «Агро-Спектр»), а також Василь Вислоцький 
(ПСП «Ягільниця-В»), Василь Градовий (ПАП «Дзвін»), Воло-
димир Заліщук (ПАП «Нічлава»), Євген Шкабар (ПАП «Паро-
сток»). Також інтереси мешканців краю відстоювали перший 
заступник голови РДА Валерій Запухляк та заступник голо-

ви райради Любомир Хруставка. Очолив зібрання перший 
заступник голови ОДА іван Крисак. 

Обмануті, залишені зі своїми проблемами напризволяще 
аграрії виклали причини, що спонукали їх на такий непро-
стий крок протесту: борг перед аграрними підприємствами 
краю становить 11 млн. грн. (детальніше ви можете озна-
йомитися вище у надрукованому листі). 

Та у відповідь – жодної конкретики. Перший заступник 
голови ОДА іван Крисак заступився за хліборобів, основи 
основ нашого краю. Звертаючись до і.ільчишина, який вів 
переговори з нашими земляками, керівник області сказав: 
«Я не почув з ваших уст конструктивного підходу до пробле-
ми, не почув, щоб ви сказали: ви наші компаньйони по біз-
несу, у нас не склалося дотриматися договору через певні 
причини, але ми готові заплатити ось такого числа тридцять 
відсотків, а потім – стільки і т. д. Якщо у вас є конкретний 
план, як вийти з цієї ситуації заборгованості, то озвучте 
його. Бо треба вирішувати цю проблему, і вирішувати спо-
кійно, без крику». 

Так і не почувши зі сторони ДП «Укрспирт» жодних пропо-
зицій щодо розв`язання проблеми, сільгоспвиробники все-
таки планують провести мирну акцію протесту в неділю, 30 
листопада. 

Оксана СВИСТУН
Фото автора 

«Давайте налаштовуватися 
не на скандали, а на працю!»

Так заявив нашим аграріям на зустрічі із ними начальник управління контрольно-ревізійної роботи 
ДП «Укрспирт» Ігор Ільчишин. Але хіба кидаючи ось такі фрази-звинувачення можна дійти до компромісу? 

Тристоронні переговори не знайшли спільного знаменника у ситуації, що склалася між нашими аграріями 
і ДП «Укрспирт», а знову зайшли в глухий кут. Прямуючи на зустріч із столичними гостями, чортківські 

хлібороби сподівалися, що представники державного підприємства запропонують їм прийнятний для обидвох 
сторін розв`язок ситуації. Та, як виявилося, тут теж очікувало розчарування, їх вкотре не почули.
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Якщо хтось вважає, що після Євромайдану-
2013, який перетворився «завдяки» жорстким 
діям влади мародерів у Революцію Гідності, 
в нашій країні і, зокрема, в провінції, ЩОСЬ 
змінилось, то мушу його здивувати і «заспо-
коїти»: Ні-ЧО-ГО! Достатньо озирнутися на-
вколо себе і уважно придивитись, ЯК «керує» 
НАША – обрана ж нами! – влада, то нічого, 
крім розчарування, не отримає. Наша місцева 
влада частенько «інтерпретує» НАШі – україн-
ські – закони на свій власний розсуд, розумі-
ючи, що «люстраційна рука Києва» ще нескоро 
дістанеться до неї, щоб спитати за всі ті «до-
брочинні» дії на благо своїх виборців, а тому 
використовує кожен день, кожну годину, щоб 
«догребти» те, що все ще «погано лежить». Ми 
до цього часу так і не знаємо, «хто з’їв наше 
м’ясо», тобто, СКіЛЬКИ грошей (недо)отримує 
НАШ міський бюджет, зокрема, КУДИ поділися 
і все ще діваються НАШі гроші, які, наприклад, 
збирає НАШ комунальний ринок, який, схоже, 
«приХватизувала» НАША (а не якась «данєц-
кая»!) чортківська Сім’я, «апетити» якої аж ніяк 
не зменшились після Євромайдану. А ті, хто 
за своїми посадовими обов’язками повинні би 
перевіряти фінансово-господарську діяльність 
цього «хлібного» підприємства, здається, ро-
блять вигляд, що міська влада недоторкана і 
безгрішна. Вона, здається, діє за принципом 
дуче Муссоліні, який казав: «Друзям – ВСЕ,  
ворогам – Закон»... у своїй власній «інтерпре-
тації». Для ТАКИХ, схоже, не існує ані реальних 
проблем громади, ані повного розуміння того, 
за ЩО (а не за КОГО) загинула Небесна сотня, 
загинули, гинуть чи втрачають своє здоров’я 
воїни-герої на буремному Сході. і згадуються 
перші дні після Революції Гідності, коли майже 
всі вірили і надіялись (як і після «помаранчево-
го» Майдану-2004), що «народ вже не захоче 
жити в ТіЙ – «вчорашній» країні.» Ті ж ілюзії і 

сподівання на якесь – чергове – ДИВО. Зара-
ди ЧОГО (чи КОГО?) тоді ризикували і віддава-
ли свої ЖИТТЯ ті, хто «просто йшли, не маючи 
зерна неправди за собою»?! Невже для того, 
щоб ВСЕ залишилося так, як було раніше, щоб 
ті, хто без упину – за БУДЬ-ЯКОї влади, – роз-
пинались із усіх трибун про свою любов до 
України-неньки, продовжували красти тихень-
ко? Така собі «тиха» корупція… Але мовчать 
про ЦЕ наші місцеві (все ще провінційні, звіс-
но ж, не за «нещасливою географією») ЗМі, 
які «безстрашно» борються з «кремлівським 
карликом» та нашими столичними корупціо-
нерами, з бандитами-сепаратистами, з ра-
шистськими агресорами, які ДЕСЬ ТАМ. Вони 
навіть готові – з пером в руці! – кидатись на 
амбразуру дота,.. знаючи, що кулемет звідти 
не стрілятиме, «не помічаючи», що ворог не 
лише ТАМ, але й ТУТ, поруч. і звати його до-
сить прозаїчно – КОРУПЦіЯ. Мовчать і ті, хто 
за своїми посадовими обов’язками повинні б 
у першу чергу боротись з цим ворогом (тобто, 
корупцією) у вищих місцевих владних «ешело-
нах», в яких, як кажуть люди, крадуть «ваго-
нами» з НАШОГО бюджету, а не з бабусею, 
яка вкрала мішок картоплі для напівголодних 
онуків і дістала від нашої «гуманної і вибірково 
справедливої» судової системи «по повній». 
Невже ВСЕ продано? Та ні ж бо! Те, що ще не 
продано, …вже давно куплено. Щоправда, ми 
вдавали і продовжуємо вдавати, що ані про-
давців, ані купців не знаємо… 

Скільки років, десятки років чи навіть сотні 
років нам, українцям, потрібно, щоб ми вже 
нарешті зрозуміли, що у ВСіХ наших бідах, 
невдачах, програшах винні МИ САМі? Про 
предків наших не буду – про них ВСЕ сказав 
невгамовний Тарас. Зрештою, а хто привів 
Януковича і його «бригаду» до влади? Невже 
лише «данєцкіє» та інші «східняки-москалі»?! 

Коли ми вже нарешті припинимо скиглити і 
шукати винуватих ДЕСЬ ТАМ, а не у себе на 
подвір’ї, вулиці, в місті?! «Розруха не в кло-
зетах, а в НАШИХ головах», – сказав якось 
професор Прєображенскій. Хтось не може – а 
гірше всього, коли НЕ ХОЧЕ, – зрозуміти, що 
ВСі проблеми МИ створили самі. Згадайте, 
ЩО писав про «невдалу нашу історію та не-
щасливу нашу географію» в своїх «Щоденни-
ках» комуніст-націоналіст Олександр Довжен-
ко, а ще раніше – наш Кобзар. Проблема ще 
й в тому, що читаємо ми переважно лише те, 
що вже давно прочитано. А чуємо лише те, що 
хочемо почути. Бо ж правда, яку п’ють крапля-
ми, дуже часто буває набагато гіркіша, ніж со-
лодка брехня, яку випивають одним ковтком.

і якщо ТАМ, на Сході, йде кривава війна, то 
на решті території країни, в тому числі і в НА-
ШОМУ місті, йде війна «тиха» – корупційна. 
Але не війна з КОРУПЦіЄЮ і корупціонерами. 
Адже саме вона – КОРУПЦіЯ, а не лише запе-
речення клептоманами-мародерами НАШОГО 
європейського вибору, – призвела до Рево-
люції Гідності. НЕВЖЕ ЦіЄї ПРОСТОї іСТИНИ 
НЕ ХОЧУТЬ ЗРОЗУМіТИ ВСі, а розуміють лише 
ті, хто пішов, ризикуючи своїм ЖИТТЯМ, на 
Євромайдан?! НЕВЖЕ МАРНі БУЛИ ЖЕРТВИ 
НА МАЙДАНі?! НЕВЖЕ Ті, ХТО ПОВИНЕН ЗУ-
ПИНИТИ КОРУПЦіЮ – НАЙБіЛЬШЕ ЗЛО РОЗ-
ВИТКУ СУСПіЛЬСТВА, – НАДіЮТЬСЯ, ЩО ВСЕ 
ПОВЕРНЕТЬСЯ «НА КРУГИ СВОї»?! 

Щодо нашої історії, яку, за визначенням 
В.Винниченка, «не можна читати без брому», 
то дуже точний діагноз стосовно нашого став-
лення до неї поставила ще в 1999 році Ліна 
Костенко в своїй лекції «Гуманітарна аура на-
ції…», оскільки їй (і не лише їй!) вже набридло 
чути і слухати оті пхенькання і скиглення про 
«невдалу нашу історію»: «…А яку історію мож-
на читати без брому? і взагалі, навіщо читати 

історію з бромом? історія – діло давнє, вона 
вже минула. … Та й чим, власне, наша історія 
гірша, ніж в інших народів? Що, історію Ан-
глії можна читати без брому? Коли королева 
Марія Католицька, так і названа Кривавою, 
страчувала протестантів? Коли у часи Шекспі-
ра «кров з ешафотів бризкала на сцену»? …Чи 
історія Франції, з її Варфоломіївською ніччю, з 
кривавим термідором? Чи давній Рим з його 
гладіаторами, з його цирком, де леви на арені 
роздирали християн? Чи, може, історія Німеч-
чини дає взірці ідилічного розвитку нації?..

Кожній нації є за що посипати собі голову 
попелом. Тільки не треба тим попелом запо-
рошувати очі і наступних поколінь. Ніхто з нас, 
нині живущих, не може нести відповідальності 
за давні неспокутувані гріхи. Але кожен з нас 
зобов’язаний їх не повторити і не примножи-
ти».

Лише тоді, коли ми почнемо називати речі 
своїми іменами, тобто станемо критично – 
без ілюзій і мазохізму, – ставитись і до себе, 
і до влади, і, зокрема, до своєї історії, тоді ми 
зможемо РЕАЛЬНО змінити і себе, і владу в 
своєму місті, і у всій країні загалом. і написати 
ТАКУ історію, за яку не буде соромно нашим 
нащадкам. А для цього треба не лише навчати, 
а й виховувати ТАКИХ патріотів, які будуть го-
тові покласти «і душу, і тіло за нашу свободу». 
Якщо хтось забув, то нагадаю, що 130 років 
тому сказав «залізний канцлер» переможеним 
у франко-пруській війні французьким гене-
ралам: «Вас переміг не німецький (пруський) 
солдат, вас переміг німецький (пруський) вчи-
тель». ВИХОВУВАТИ бути ВіДПОВіДАЛЬНИМИ 
за свою вулицю, за своє місто, за країну. Тоб-
то бути ГРОМАДЯНИНОМ. 

Олександр  КАЗЬВА
(закінчення в наступних номерах 

«Голосу народу»)

Українська незалежна держава виникла на 
руїнах СРСР. і то завдяки московській хун-
ті, яка намагалась повалити владу Горбачова. 
24 серпня 1991 р. з ініціативи національно-
демократичної частини Верховної Ради УРСР 
– Народної Ради (1/3 депутатів), яку очолював 
академік і.Юхновський, було прийнято Акт про 
незалежність України. Цей Акт підтримали май-
же всі депутати, крім чотирьох, не дивлячись, 
що більшість депутатів була комуністами. Але 
ними керувало не прагнення національного ви-
зволення, а бажання зберегти владу в своїх 
руках. 

Цього вони досягли: не була розпущена Вер-
ховна Рада, обрана в 1990 р., на своїх постах 
залишились керівники установ, організацій, 
директори шкіл, керівники правових та охорон-
них органів. КДБ перейменували на СБУ, а пер-
сонал залишився той же.

Будівництво Української держави їх не ці-
кавило, бо вони навіть не знали, яку державу 
будувати. Багато з них хоч і були українського 
походження, але виховані не на національних 
ідеях і традиціях, а зрусифіковані і орієнтовані 
на російську культуру. їх політика починається 
з Кремля. Деякі жили, виростали в Україні, але 
їх не цікавили ні українська мова, ні наші тра-
диції, ні культура. Вони навіть не підозрювали, 
що живуть в Україні – вони жили в СРСР і їхнім 
ідеалом було: «Наш адрес – Советский Союз!». 
Багато з них і сьогодні не вважають себе гро-
мадянами України, хоч мають українські пас-
порти.

Отож, влада в Україні належала цій совєцькій 
номенклатурі, яка мала добрий досвід корупції 
ще із брежнєвських часів. До того ж, з ізраї-
лю повернулось багато євреїв, «бо тут потрібні 
розумні люди», як сказав один із них. Всі вони 
задовольняти власні інтереси. інтереси інших 
людей їх не цікавили. Згадайте «прихватиза-

цію». Так було до 2005 року. 
У грудні 1999 р. Президент Л.Кучма вніс на 

пост прем`єр-міністра кандидатуру В.Ющенка. 
і парламент майже конституційною більшістю 
(296 голосів) підтримав цю кандидатуру. 45-
річний батько української гривні користувався 
славою сильного фінансиста. Верховна Рада 
двічі затверджувала його головою правління 
Національного банку.

Україна тоді провалювалась у боргову яму: 
інвестиції не йшли, іноземні банки перестали 
давати кредити, розграбована промисловість 
не працювала, зарплати не виплачували або, 
замість грошей, давали горілку, цукор чи інші 
товари. Таке було і з пенсіями – мало того, що 
були мізерні (селяни мали по 38 грн. з копій-
ками, а бюджетники – 49 грн. 92 коп.), та й ті 
виплачували розділеними на два рази в місяць. 
Та ще на додаток у 2000-2001 рр. новому уря-
дові треба було повертати кредити, які набра-
ли попередні уряди. 

Президент Л.Кучма благав олігархів не ви-
возити гроші в іноземні банки, а розвивати 
промисловість. «і ніхто вас питати не буде, де 
ви їх (гроші) взяли», – резюмував Президент. 
Уряд В.Ющенка змінив загальноекономічне 
становище на краще: припинив бартерний об-
мін, примусив олігархів оплачувати ці операції 
грошима, стримав спад виробництва, домігся 
виплат зарплат гривнею. Домігся й прийняття 
Верховною Радою бездефіцитного бюджету, а 
з кредиторами домовився про реструктуриза-
цію боргів. Довів, що Україна може жити без 
щорічних кредитних вливань. Особливо раді-
ли пенсіонери і багатодітні матері – адже їхні 
пенсії й виплати вже у перші місяці діяльності 
уряду зросли в кілька разів.

26 квітня 2001 р. голосами кланових пар-
тій і комуністів парламент висловив недовіру 
прем`єр-міністру явно за те, що він змусив олі-

гархів розрахуватися з боргами по зарплаті і 
пенсіях. Виштовхнутий з уряду, В.Ющенко став 
політиком і лідером опозиції.

А ставши президентом, В.Ющенко і «Наша 
Україна» довели свою спроможність будувати 
незалежну соборну Українську державу. Мо-
сква і вигодувана нею п`ята колона зрозуміли, 
що вони втрачають повний вплив на розвиток 
подій в Україні. А ще, коли Президент В.Ющенко 
відбудував Батурин і поїхав до Москви, щоб 
віддали гетьманські клейноди, то Путін заявив, 
що Мазепа – зрадник. В.Ющенко відповів: «Це 
для вас зрадник, а для нас – герой. У вас своя 
історія, а в нас – своя». Клейнодів не дали на-
віть на виставку і не дозволили зробити копії.

З того часу Путін наказав своїм поплічни-
кам в Україні «ізоліровать націоналіста Ющен-
ка». Особливо старались догодити Путіну 
Ю.Тимошенко і її фракція в парламенті. Разом 
з регіоналами і комуністами майже щоденно 
велася боротьба з «помаранчевими». Навіть 
націоналіста В.Огризка зняли з посади міні-
стра закордонних справ. Сипала брудом на 
президента і «Свобода». А ще дуже великий 
«гріх» президента В.Ющенка, що хотів утво-
рити Українську Помісну Церкву. На його ім`я 
невідомо ким було накладено «табу». Згадай-
те: «Наливайченко відкрив архіви», «Голодомор 
визнано геноцидом українського народу». На-
віть в нашій газеті «Голос народу» написано: «...
тепер там побудовано величний меморіал» (під 
Крутами, цитую з пам`яті). А хто це робив – не 
написали і не згадали.

У 2010 р. на виборах президента Москва 
відкрито заборонила обирати президентом 
В.Ющенка, з чим українці блискуче справи-
лись. Коли він не вийшов у другий тур, продаж-
ні журналісти єхидно його запитали:

– Ви програли вибори. Що будете робити?
– Не я програв. Програла Україна, – була 

глибока відповідь президента.
Революція Гідності закінчилась пролитою 

кров`ю кращих синів і доньок українського на-
роду. Народ вигнав диктатора і його банду, яка 
обкрадала і народ, і державу. Влада опинилась 
в руках «Батьківщини», «Свободи» та «Удару» 
В.Кличка. Ця коаліційна влада виявилась неді-
єздатною перед загрозою Кремля. Здали Крим 
без жодного пострілу. Той, хто дав наказ за-

мкнути зброю військових, повинен відповісти 
згідно із законом. Вояки, маючи зброю, відсто-
яли б півострів від «зелених» чоловічків Путі-
на. Вони воювали лише прапором і Державним 
Гімном.

Дуже прикро, що в період війни наші політики 
не об`єднались в єдину команду. Чому Прем`єр-
міністр створив її окремо від блоку Президен-
та? Чому так довго триває коаліціада? Вибори 
до Верховної Ради засвідчили, що люди пере-
стали довіряти багатьом політикам і владі.

Мене насторожує позиція А.Яценюка, який 
в уряді залишає Авакова, а Турчинова пропо-
нує на спікера. Ширились чутки, що заступник 
міністра внутрішніх справ Євдокимов розробив 
план і провів операцію із захоплення націона-
ліста О.Музичка, в результаті чого він був уби-
тий. Тимчасова слідча комісія ВР розслідувала 
цю операцію, але по сьогодні не прозвітувала, 
а Євдокимова тихенько звільнили.

Мене цікавить, чи є в «Народного фрон-
ту» національна ідея і яка вона. і ще, пане 
прем`єре, чи й далі діятиме закон про «язык» 
Ківалова-Колісніченка, скасований парламен-
том, але підписаний головою Верховної Ради 
О.Турчиновим? Для чого ви його зберегли?

Я не вірю ні в люстрацію, ні в антикорупційне 
бюро. У нас сильна мафія і поки її не подолає-
мо, ладу в державі не буде. Уряд хвалиться, що 
збільшив податки олігархам. А чому на 20 від-
сотків, а не на 40 чи 50? Коли олігарх віддасть 
зі своїх кількох мільярдів половину, то все одно 
бідним не стане. А коли збільшуєте комунальні 
послуги пенсіонерові, а пенсія заморожена, та 
ще зменшуєте пільги, то він і ліків не матиме за 
що купити. Така в нас реальність: людям – обі-
цянки і гарне слово, а олігархам – багатство.

Якби не було телебачення, українці були б 
більш консолідовані і розумніші, і держава була 
б більш українською, і не було б у нас чужинців 
у владі.

Коли я запитував в однієї сільської жінки, чи 
є в нас Україна, то вона подумала і сказала:

– Як Ющенко був президентом, то таки була 
Україна. А тепер... Хто про нас думає?

А як думають читачі нашого часопису?
Слава Україні! Героям слава!

Роман КРИТЮК, 
с. Стара Ягільниця  

Чи є в нас Україна?
На початку нашої Незалежності я їхав поїздом з Чернівців. 

Розговорився з «торгашами» з Дніпропетровська. Вони мене запитали, яка 
в мене пенсія і чи вона мене задовольняє. «Не задовольняє, – кажу. – Але я 

почуваюся вільною людиною, не боюся, що десь тут сидить агент КДБ і донесе 
куди треба. Я впевнений, що коли оці штани зношу, то в нашій країні все буде 

гаразд». Як я помилився! Тих штанів давно немає, як і немає тих гараздів.

Накувала зозуленька

На Сейшелах зимують зозулі,
океан там і пальми, тепло.
Їх провідують слуги народні – 
загоряти летять на Різдво.
Втомлені сонцем Сейшелів,

не кліпнувши оком і «глазом»,
неволі роки накували
народу зозулі-зарази.
Як в бістро «Блін» млинці випікають,
прийняли закони на муки.
У Феміди зав’язані очі –
за безправність підняли руки.
Суди не встигають судити – 
мало їм дня і ночі.

Шанс «хазяям» догодити
ловлять судді охочі.
Фабрикувати справи –
улюблена їх робота.
А відносно Феміди –
затуляють ще вуха і рота.

***
Слуги знов полетять колись, 

зозулине в них є щось нівроку, 
аби тільки не перегрілись,
щоб не мати із ними мороку.

***
«Попередники» нові 
         у Верховній Раді – 
спритно назви поміняли, 
             щоб бути при владі 

і героїв по «совіцьких» 
                 законах карати, 
а «сім’ю» та її «здобич» 
           нагло захищати.

Леонід КОЛУБАЄВ,
м. Чортків 

січень, листопад 2014 р.

дістало! Першій річниці Євромайдану, Революції Гідності та захисникам Вітчизни присвячується

ЄВРОМАЙДАН: ЗА  КОГО  чи  ЗА  ЩО, 
або Коли  ми  почнемо  думати  і  називати  речі  своїми  іменами

«2 відсотки людей – думають, 3 – думають, що думають.  А 95 відсотків людей радше помруть, аніж почнуть думати...».

Без гриму
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– Маршрут пересування фури і буса, 
що вирушили «в парі», – Слов`янськ-
Лисичанськ-Щастя-Дебальцеве, – деталі-
зує спвголова Штабу національного спро-
тиву Чортківського району іван Калакайло. 
– Вантаж – переважно продукти, зібрані 
сільськими громадами. Долучилися й під-

приємства та приватні підприємці міста і 
району, навчальні заклади, одне слово, то 
все справді народні збірки.

Волонтери заздалегідь відмоніторили 
потреби вояків, аби, як мовиться, не «пе-
реборщити» з чимось одним, забувши про 
інше, вкрай необхідне. Відтак й асорти-

мент відправлених речей широкий, вміщує 
предмети, на перший погляд, несумісні, 
проте надзвичайно потрібні: солодощі й 
свічки, теплий одяг і лопати, клейонку, 
печі-«буржуйки», засоби гігієни та ...апарат 
штучного дихання, переданий до госпіталю 
в Лисичанськ. На прохання наших земляків, 

котрі тримають оборону там, на лінії вогню, 
до вантажу долучено й бензопилу (для за-
готівлі палива), двадцять військових буш-
латів, а ще – спальники. Ну і, звісно, свіжі 
газети – хлопці замовили районку «Голос 
народу» (бо як же без неї?). Доправка про-

дуктів та речей невід-
кладного вжитку суміщає 
і передачі від рідних, з 
дому.

– Днями очікується ще 
один гуманітарний вояж, 
– зазначив п. Калакайло. 
– Ще 6 тонн вантажу ви-
рушить в херсонському 
напрямку, до вояків, що 
несуть службу на крим-
ській границі. – і додав: – 
Велика вдячність громаді 
району, сільським радам, 
численним приватним 
підприємцям, всім небай-
дужим людям за їх частку, 
внесок у спільну справу.

Відомо ж: допомоги, «замішаної» на до-
броті людській, «доправленої» чистотою 
помислів душі, святістю намірів, багато не 
буває.

записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

На сьогоднішній день бійцям 
необхідно:

ПРОДУКТИ довготривалого збе-
рігання:

закрутки, сушениці, горіхи лущені 
висушені, трави для чаю, шипшина 
та глід, мед, малина, калина, кар-
топля, крупи, тісто, часник, цибуля, 
цукор, кава, чай, цигарки, квасоля, 
горох, шоколад, сухофрукти, імбир, 
консерви рибні, олія, згущене мо-
локо, сіль, печиво, лимони;

ТЕПЛИЙ ОДЯГ, придатний для 
військової служби, новий та вжива-
ний: 

камуфляжна форма, кофти, під-
кладки під куртки та штани, гольфи, 
рукавиці, шарфи, зимові темні кро-
сівки, зимові берці, бушлати, рюк-
заки ємкістю 50 літрів і більше (типу 
«Єрмак», тверда спинка), спальні 
мішки, одіяла (коци), гумаки, до-
щовики щільні, нова тепла білизна, 
нові футболки і труси, теплі шкар-
петки, устилки, шнурівки, постільна 
білизна (односпальна); 

ЗАСОБИ ГіГіЄНИ:
мило, мило господарське, зубна 

паста, зубні щітки, креми для та 

після гоління, разові станки для го-
ління, шампунь (в т. ч. антипедику-
льозний), антибактерицидна рідина, 
вологі серветки, туалетний папір, 
паперові рушники, рушники, праль-
ний порошок, одеколон, деззасоби, 
рідина для миття посуду, дитячий 
крем, вазелін, тальк, щипці для ніг-
тів, ножиці, перукарська машинка; 

МЕДИКАМЕНТИ:
антизастудні препарати, сиропи 

від кашлю, льодяники від кашлю, 
краплі для носа, бинти широкі, лей-
копластир, стерильні серветки, ан-
тишокові ін’єкції, кровозупинні ме-
дикаменти, вата, вітаміни, риб’ячий 
жир, аскорбінка, гематоген, проти-
варикозні креми (гелі), Пантенол, 
протизапальні гелі (креми) типу Фі-
налгон, Фастум, Деклак..., джгути 
медичні, спазмалгетики, активова-
не вугілля; 

РіЗНЕ:
сухий спирт, газові горілки, змінні 

газові балончики, деревне вугілля, 
крем для взуття, жіночі прокладки, 
скотч, металеві горнята, каструлі 
ємкістю 10-20 літрів, великі сково-
рідки, казани, свічки, батарейки, 

паяльні лампи, триноги з чавунним 
коліном  під паяльну лампу, каністри 
для води та пального, бензопили, 
«буржуйки», ліхтарики з денними 
лампами, клейонка, сміттєві пакети, 
електроди, обрізні диски, генерато-
ри, болгарки.

Для організації доставлення  на 
передову є гостра необхідність в 
пальному.

Власників бусів, бажаючих до-
ставляти вантажі на фронт, звер-
татись за нижчезазначеним теле-
фоном.

 Для роботи складу нам необ-
хідно:

пакети різної ємкості, пакувальна 
стрейч-плівка, скотч, мішки, маркери, 
картонні ящики, пластикові ящики, па-
кетики для фасування на блискавці.

Склад для потреб АТО знаходить-
ся за адресою: 

офіс-склад по вул. Шевченка, 33;
склад по вул. Кн. В.Великого 29/1.

Телефони: (050)8854122, 
(098)8276610.

Електронна адреса: 
4qoqrom@qmail.com.

Вона була першою 
Першою жертвою Майдану. Її зірка не-

сподівано згасла майже рік назад – 29 
листопада 2013 р. Активістка чортків-
ського Євромайдану ГЕРАС Леся Богда-
нівна тієї ночі поспішала до столиці, на 
київський Майдан, щоби долучитися до 
всеукраїнської спільноти, яка висловлю-
вала волю нашого народу до євроінте-
грації держави. Поспішала в ніч назустріч 

новому дню, який мав зійти над Україною. Не доїхала, той 
рух вперед був перетятий нестримно і несподівано – ДТП, 
трагічний, нещасний випадок. Загинула, мов птаха у віль-
ному леті.

Та ми всі завжди пам`ятатимемо тебе, наша вірна по-
друго! Нехай сон твій буде спокійний, бо ми продовжуємо 
боротьбу за новий день для України. 

Просимо всіх, хто знав, хто пам`ятає нашу Герас Лесю, 
пом`янути її душу тихою та світлою молитвою.

Штаб національного спротиву району, 
численні однодумці

Допомоги забагато не буває

Штаб національного спротиву Чортківського району ви-
носить подяку громадам сіл, колективам організацій і меш-
канцям Чортківщини, які в період з 19 по 26 листопада ц. р. 
долучилися до збору коштів для придбання військового спо-
рядження нашим землякам, котрі перебувають в зоні АТО: 
громаді с. Мухавка – 2774 грн., Я.П.Самосудові (м. Чортків) – 
100 грн., О.Р.Гордію (м. Чортків) – 100 грн., 9729 грн. – гроші, 
отримані від реалізації надлишкової кількості картоплі, буряка, 
моркви на території м. Чортків, зданої сільськими громадами. 
Осібно вдячність громаді с. Бичківці, яка склала пожертву на 
суму 2000 грн. в період з 12 по 18 листопада (її помилково 
було пропущено в газетній публікації минулого тижня).

З 19 по 26 листопада ц. р. всього коштів на потреби армії 
до Штабу національного спротиву надійшло 12703 грн. Ви-
трачено за цей період: на придбання пального – 100 грн., 
на придбання медикаментів для укомплектування 11 аптечок 
для воїнів АТО – 563 грн., для поїздки в Київ на Майдан учас-
нику Революції Гідності – 300 грн., придбання преси (газети, 
кросвордів) для воїнів АТО – 71 грн., придбання ліхтарів для 
воїнів АТО – 93 грн., на придбання пального для перевезення 
продуктів харчування в зону АТО – 4000 грн., на придбання 
бушлатів у кількості 20 штук для воїнів АТО – 5000 грн., на 
придбання свічок в кількості 180 штук до Дня пам`яті жертв 
голодоморів – 250 грн. Всього: 10377 грн. 

Станом на 26 листопада залишок від загальної суми ста-
новить 44446 грн., 320 доларів США та 10 євро.

Дякуємо жителям сіл Мухавка, Ромашівка, Степану Мат-
вію (с. Ягільниця), Коцюбинчики, Шманьківчики, Сосулівка, 
Шманьківці, Долина за зібрані й доставлені продукти хар-
чування і теплі речі для воїнів АТО, а також жителям Чорт-
кова, вчительському колективу школи № 5, керівництву ма-
газину «Старий гастроном», дирекції пекарні ПП «Паляниця» 
та Віктору Хом`яку, ПП Євстахію Гевку, Володимиру Рибаку, 
Оксані Захарчук, Є.і.Черниш, М.М.Сороці, Я.П.Самосудові, 
М.О.Головатій, В.В.Котову, Ю.В.Косолапу.

Залишок від суми коштів, зібраних для сімей загиблих Ге-
роїв, – 9256 грн. та 50 доларів США.

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

Слава Україні! Героям слава!
Штаб національного спротиву Чортківського району

Минулої неділі по третій годині пополудню на подвір`ї райвійськкомату у Чорткові чимало люду дружно взялося 
завантажувати потужну фуру. І тривав той труд аж до двадцятої вечора, що й зрозуміло – 

авто вмістило 20 тонн вантажу, аби доправити його в зону АТО.

Штаб національного спротиву звітує

Один бронежилет – 
одне врятоване життя

Громадською організацією «Громадський майдан» організовано 
логістичний центр по збору продуктів та теплих речей 

для забезпечення наших воїнів.



 1 грудня. Тривалість дня – 8.21. Схід – 07.36. Захід – 15.57. День працівників прокуратури

№ 50 (8492), 28 листопада 2014 року

5соціум

У рамках фестивалю

На цей раз – у щорічному конкурсі декламації 
польської поезії і прози, що його влаштовує 

організація поляків в Україні. 

«Креси» – назва літературного заходу, який відбувся у 
Львові. Цього року троє представників суботньої школи 
польської мови, що функціонує в Чорткові, представляли 
наш край на цьому всеукраїнському конкурсі – Василь 
Брода, Назар Бабин та Катерина Штокало. Як розповів 

один із вчителів цих дітей Віталій Затильний, репертуар 
чортківчани підібрали досить-таки сміливий: декламува-
ли не класиків польської літератури, а поезію сучасних 
поетів – поляка Пйотра Дурака, його вірш «Покоління», 
та нашого колишнього земляка, а тепер – мешканця су-
сідньої Буковини поета Остапа Ножака, твір «Хрестовий 
похід». Це було виклично, та – влучно. Чортківчани по-
вернулися з перемогою – Катерина Штокало здобула і 
місце. Дівчина родом зі с. Біла, у суботній польській шко-
лі п`ятнадцятирічна юнка навчається вже чотири роки. 

Василь Брода отримав відзнаку в конкурсі декламації 
польської поезії і прози у Львові «Креси», а Назар Бабин 
– диплом учасника.

Оксана СВИСТУН

 Саме з цією метою в жовтні проводився Всеукраїн-
ський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Шкіль-
на бібліотека – стратегічний партнер освіти». До його 
проведення залучаються не лише завідувачі бібліотек, 
а й вчителі, учні, батьки для об’єднання духовних та ін-
телектуальних ресурсів України, розвитку вітчизняних 
бібліотек як каталізатора процесів виховання, освіти й 
розвитку дітей і юнацтва.

Заводська школа і – ііі ст. активно включилась у ви-
конання поставлених в рамках місячника завдань. Се-
ред запланованих та проведених заходів тижня дитя-
чого читання, що пройшов під девізом «Час читати», і 
анкетування, й бібліотечно-бібліографічні уроки, аналіз 
читацьких формулярів, голосна читка казок для молод-
ших школярів.

Та особливою популярністю серед дітвори користуються 
вікторини, легенди. Так, вихователем групи продовженого 
дня В.Камінською було підготовлено і проведено пізнаваль-
ну розповідь «Легенди мого краю», а також діти захоплюва-
лись цікавою та змістовною вікториною «В гостях у казки». 
Всі виховні заходи супроводжувались книжковими вистав-
ками, літературними викладками та яскравими костюмами 
героїв казок.

Справжнє захоплення світилось в очах малечі під час уро-
чистої посвяти в читачі, яку підготували та провели класо-
води 2-Б класу Г.Вуїв та 4-А класу Г.Фартушинська спільно 
з бібліотекою. Під дружні оплески учнів та батьків-глядачів 
учасники посвяти продемонстрували чудові вірші та пісні, 
загадки та прислів’я про свого незамінного друга – книгу.

Учнів-старшокласників захопила у свій полон інсценізація 
уривків п’єси Т.Шевченка «Назар  Стодоля», яку підготували 
члени драматичного гуртка під керівництвом вчителя укра-
їнської мови та літератури О.Рібої.

Здобутків чимало і їх може бути ще більше. Цей місячник – 
для привернення уваги громадськості до проблем шкільних 
бібліотек, ініціювання пілотних проектів, їх модернізації, за-
лучення додаткових ресурсів для їх інноваційного розвитку.

Спільними зусиллями всіх шкільних бібліотекарів України 
маємо переконати політиків, керівників, учителів, батьків, 
книгопродавців, постачальників та багатьох інших підтри-
мати шкільні бібліотеки і дати їм визнання, якого вони за-
слуговують!

Люба КУБАСОВА,
завідувач шкільної бібліотеки 

заводської зОШ І – ІІІ ст. 
Фото Людмили ПАВЛІНСЬКОї та Вікторії ГИКАВОї

(закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Як завше, випитуємо у Михайлини Прокопівни секрет 
її довголіття. Та якогось особливого рецепту нема, як 
стверджують її рідні. Жінка важко працювала в колгоспі, 
в ланці, на фермі, тютюн вирощувала. Як згадує її син: 
«Мама постійно працювала, ще до 95 років давала облад 
усьому сама, рідко хворіла. Одне – так це вона постійно 
молиться, читає молитовник, тепер уже навіть без оку-
лярів, часто сповідається. Тому віримо, що секретом її 
довголіття є молитва».

Такий самий рецепт виокремили і в родині іншого сто-
літнього ювіляра – Андрія Петровича Гуцула. «Він війну 
з молитвенником пройшов, просив Бога, аби зберіг від 
каліцтва. і таки зберіг», – запевняють дві доньки Андрія 
Петровича ірина й Катерина. і переповідають гостям – 
начальникові управління Пенсійного фонду України в ра-
йоні Богданові Ситнику та його працівникам, які завітали 
з вітаннями, таку воєнну бувальщину: «На війні молодий 
сержантик-росіянин весь час підтрунював над татом, мов-
ляв, «что это ты что-то там шепчешь постоянно, веришь 
в своих богов». На такі глумливі слова тато не зважав, 
продовжуючи молитися щовечора й у вільні хвилини. Од-
нієї ночі спали вони з тим сержантиком пліч-о-пліч. Про-
будився від крику: «Господи, помоги!» Дивиться, а того 
сержантика вщент осколками перерізало, а татові лише 
бік трішки пошкодило, всі уламки в бушлаті залишилися. 
Ось така Божа сила». 

Обидві сестри стверджують, що пан Андрій щонеділі 
ходив до церкви ще в 1998 р., а от тепер вже два роки, 
як зовсім не ходить, то молодша, Катерина, з якою і про-
живає зараз ювіляр, включає йому Богослужіння по теле-
візору. 

Родом пан Гуцул з Переходів, там і жив до 1999-го, поки 
не померла дружина. Працював до війни у пожежній служ-
бі, потім на колії. Брав участь у іі Світовій війні, був по-
ранений, в полоні. Після війни працював поштарем. Має 
трьох дітей, десять онуків, 15 правнуків і 3 праправнуки. 
Але всі зараз далеко, син аж під Москвою, в Курську, вну-
ки теж далеко. Дві доньки підтримують старенького.

Обидвоє ювілянтів, втішені увагою, щиро бажали гос-
тям Господнього милосердя прожити щасливо і в здоров`ї 
стільки років, як вони, а там вже (жартують) – як Бог 
дасть.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Для перегляду селянам було за-
пропоновано фільм білоруського 
режисера «Галерея Ади». Доку-
ментальна стрічка про те, як одна 
звичайна сільська жінка з Білорусії 
задумала відкрити у своєму селі ху-
дожній музей. і – відкрила. Попри 
нерозуміння  й відсутність підтримки 
з боку влади, односельців. Майстри 
пензля відгукнулися на запрошен-
ня Ади, приїхали по бездоріжжю в 
далеке село. Картини, намальовані 
ними під час перебування там, за-
лишилися і були першими експона-
тами в художньому музеї Ади. Якщо 
людина щось намітила собі, то вона 
цього досягне, всупереч усьому. 
Тому важливо, щоб такі люди були 
у селі. 

Чи, власне, лише для того, щоб 
розкрити красу навколишнього сві-
ту, приїхав голова ЕГО «Зелений 
світ» Олександр Степаненко до се-

лян? Ні, цим ціль ві-
зиту не обмежилася. 
«Мета нашого пере-
бування тут – щоб 
Криволука була, щоб 
село не згасло, а мо-
лодь поверталася до 
отчого дому. Бо впев-
нений, що пережи-
вемо цей важкий час 
і рано чи пізно люди 
таки повернуться у 
села й маленькі міс-
течка», – сказав гість. 
Він оголосив перед 
селянами проблеми 

Криволуки: сільська початкова шко-
ла на межі закриття, клуб, єдиний 
осередок культури в селі, потребує 
ремонту, стеля збереженої майже в 
первинній своїй красі церкви заті-
кає, а отже, теж хоче дбайливих рук 

майстрів, автобус якщо й курсує, то 
з великими перебоями, бо воно й 
не дивно при такій дорозі, що веде 
до Криволуки. На такій Богом даній 
землі чомусь люди бідують. Піс-
ля того попросив у селян допомо-
ги, поради: що потрібно, щоб село 
українське не завмирало, щоб люди 
поверталися сюди, жили тут повно-
цінним, барвистим життям, були на 
цій землі щасливі? Підштовхнути 
людей до роздумів і спровокувати 
на позитивні зрушення у житті з пе-
ремінами бачення свого життєвого 
призначення – гасло, яке сповідує 
Міжнародний Мандрівний фести-

валь документального кіно про пра-
ва людини Docudays UA.

Оксана СВИСТУН
Фото Іванни НОГИ

Щоб Криволука була
«Наш край – то є Божий дарунок нам, лиш треба вміти його бачити. Тому засобами мистецтва, в тому 

числі документального кіно, люди намагаються розкривати одне одному очі на красу природи, людини 
і на гідність людську», – такими словами озвучив причину приїзду Мандрівного фестивалю Docudays 

UA в Криволуку, село із прадавньою історією, згадки про яке зустрічаються 
у «Кройніці…» князя з роду Радзивіллів, та з табличкою при в`їзді 

«Все для похорону» в ХХІ столітті.

Знай наших!

Чортківчани – 
знову перші!

Молитва – рецепт 
їхнього довголіття

Обереги роду

Освітня паралель

Шкільна бібліотека – стратегічний 
партнер освіти

У наш час, коли комп’ютерна техніка та його величність Internet відіграють в житті підлітків домінуючу 
роль, дуже важливо розкривати дітям потенційні можливості бібліотек, привертати увагу вчителів, 

учнів та батьків до проблем шкільного царства книг.
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Такий антураж з май-
данним, а отже вже й 
повчально-виховним під-
текстом, відтворила автура 
виставки художньої та до-
кументальної фотографії, 
представлюваної навесні у 
етномайстерні «Куферок», 
а відтак мандруючої насе-
леними пунктами області. 
Проте власне в День Гід-
ності та Свободи, прямі-
сінько на річницю Майда-
ну, вона впинила свій хід 
й поглянула гранично чис-
тими й відвертими очима-
дзеркальцями в саму на-
родну душу. У нашу з вами 

душу.
Голос ведучої презентації – головного 

спеціаліста міського відділу культури, ту-
ризму, національностей і релігій ірини Рад-
ко звучить урочисто-печально. Задумливо й 
заклично. Констатуюче: «Цілий рік знамена 
нашої держави схилені у скорботі за поле-
глими Героями України». Та налаштовувати 
присутніх на скорботно-жалобний лад і не-
має особливої потреби – взори всіх звернуті 
до світлин, що промовляють на повен голос. 
Отець-доктор Бучацької єпархії УГКЦ Мирос-
лав Думич складає Гос-
поднє благословення «на 
всі фотографії пам`яті на-
шої Революції, щоб вони 
озброєні силою небесно-
го заступництва були, хто 
захоче їх вживати...». До-
дати б: і від них причасти-
тися силою духу.

– Через Майдан Євро-
па зрозуміла, що вона не 
є цілком Європою, якщо 
в ній немає тієї східної 
частини, яка називається 
Україною, – так просто і 
так філософічно мовить 
духівник. Резюмує: – Бо-
ротьба наша триває. Під-
тримати її треба кожному – на своєму міс-
ці...

Аксіому державотворчого процесу, що ви-
кристалізовується в боротьбі, дохідливо сте-
лив до усвідомлення спільноти Чортківський 
міський голова Михайло Вербіцький. Про 
джерело влади, яким є і буде народ. Про не-
простимі втрати цвіту української нації. Про 
те, що Майдан не закінчився – він тривав і 
триватиме.

Скорботна хвилина мовчання. і – спогади 
очевидців тих буремних змагів сучасності – 
авторів світлин Миколи Лановеги, Володи-
мира Шерстія, ірини Брунди. Зі зривом у го-
лосі, зі сльозами, з паленіючою пристрастю 
та скорботою. Мовлене фотомитцями, поза 

сумнівом, типажувало почування всіх десяти 
авторів виставки – ще Василя Броди, Олега 
Марчака, Олексія Гуски, Максима Каплуна, 
Тетяни Лякуш, Любомира Габруського, Орес-
та Лижечки, чиї знімки наразі представлені у 
вестибюлі міської ради.

Презентацію скрасила приємна оказія: до 
спільноти районної організації Національної 
спілки журналістів України додалося ще одне 
ім`я – фотомитця й позаштатного фотоко-
респондента місцевих ЗМі Олега Марчака. 
У день святого Архистратига Михаїла член-
ський квиток та значок НСЖУ він отримав з 
рук мера міста Михайла Вербіцького.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Тоді, в листопаді 2013-го, учні та студенти старого Чортко-
ва одноголосно й рішуче задекларували свою європейську 
гідність, прагнення до свободи. Нині ж тут, біля підніжжя 
замисленого бронзового Тараса, ведуча урочин Галина Ба-
ліцька озвучує на загал нагородження Указом Президента 
України 99-ти Героїв Євромайдану – за громадянську муж-
ність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних за-
сад, демократії, прав і свобод людини, самовіддане служін-
ня українському народу, виявлені під час Революції Гідності. 
Перегуком з цим повідомленням линуть означення одинад-
цятикласницею Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича Рок-
соланою Нестеренко начал неминаючого в плині поколінь 
духу українства.

Оголошується молитовно-пам`ятна процесійна хода місь-
кими вулицями, що стрімкують догори, – спочатку най-
центральнішою Шевченка, згодом – С.Бандери, і в цьому 
теж вбачається певний символ нашого сходження у влас-
ному звищенні. Розважання й молитва побіля духовних та 
національно-пам`ятних місць. і ось процесія звертає на місь-
кий цвинтар. На часі – поминальна панахида, бо злились, 
злучились воєдино в цьому дні дві пам`ятні позначки. Над-
звичайно ємкі слова: «Непростий час. Лихоманить на сході, 
анексований Крим. Та ми в неоплаченому боргу перед тими, 
хто поклав життя на вівтар України...».

Рефреном звучало в словах, зронених до землі того сту-
деного, з політаючим снігом та поодиноким падолистом дня: 
голодомори й політичні репресії, чиї жертви поминаємо, 
разом з іншими лихоліттями в долі України стали осердям, 
з котрого через десятиліття викристалізувався Майдан не 
тільки як явище, а й направду спосіб нашого життя, нашо-

го мислення. Воскресінням нації назвав Майдан Бучацький 
єпарх УГКЦ владика Димитрій (Григорак): «Бог-Творець під-
няв нас з колін і сказав: «Досить бути рабами. Ви є сини 
Божі, а отже ви вільні. Де є Дух Божий, там свобода, там 
не може бути рабства». історичну паралель поміж жертвами 
голодоморів та політичних репресій і Героями Майдану про-
вів і отець-декан УПЦ КП митрофорний протоієрей Михаїл 
Левкович: «Рік назад світ глянув на цей світ, на Україну, яка 
сказала: «Ні! – злу, має бути добро, зло мусить пропасти».

– Ми стали розкуті, Майдан зняв з нас страх, який укра-
їнська нація отримала після голодоморів 1921-1923-го, 1932-
1933-го, 1946-1947 рр. на Західній Україні, – голосив у слові 
до громади заступник голови РДА іван Віват. Й резюмував 
опісля: – Ми Божий народ, ми – сильний народ, ми – ти-
тульна нація на своїй землі. Проте ми не маємо української 
влади, а мусимо її мати. Тож обираймо не за бренди чи гарні 
назви, пам`ятаймо, що є господарями на своїй землі й не 
допустімо пережитого!

– Гідність має в нас жити, Майдан має тривати, бо ми, 
подолавши внутрішнього ворога, отримали іншого, зовніш-
нього, але не змінили систему, – в унісон мовленому до того 
потверджувала заступник керуючого справами – начальник 
відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату районної 
ради Тетяна Яблонь, влучно названа ведучою «жіночим голо-
сом чортківського Майдану».– Тому сьогодні тішуся, що мій 
народ зміг піднятися. Ми маємо продовжувати боротися. Зі 
злом, неправдою.

Спонукав замислитися над помилками в нашій історії й на-
родний депутат України Олег Барна, вперше маючи слово 
до земляків власне в такому амплуа. Висотував оті найдо-

речніші зерна істини («бо без 
неї ми ніщо») з досвіду бороть-
би – адже нині перебуває на 
передовій на сході, де ціною 
життів найдостойніших синів 
України виборюється її суве-
ренітет. Закликав разом, «з 
Богом в серці, гострим розу-
мом та міцними руками очис-
тити нашу державу від бездар-
ного керівництва і збудувати в 
кінці-кінців ту Україну, за яку 
гинули й гинуть Герої. Щоби 
стала вона для них найжадані-
шою пам`яттю».

А вони, ті Герої, дивилися на 
нас зі світлин – вся Небесна 
сотня та воїни-«атовці», земля-
ки, загиблі на Донбасі, – Денис Громовий, Роман ільяшен-
ко. Це на їх пам`ять, а ще жертв голодоморів та політичних 
репресій, свічками-лампадками перед скорботним Хрестом 
викладено тризуб (знімок на 1-й стор.). На їх честь вко-
тре перепущено через душі й серця гімн-реквієм «Гей, пли-
не кача по Тисині». Виспівано сумовитою спонукою не за-
становлятися на подібному в піснях до Матері, чий образ 
уособлює Україну-матір і всіх земних матерів (солістка РКБК 
Олександра Кашуба), та Героїв Майдану, де «добро у герці з 
вічним злом» (солістка Людмила Майданик). 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ  

Пам`ятно-повчально

Вони не герої минулих часів, вони – сьогочасся обнова
Різниця лиш у два дні, а решта все – те ж саме: десятки юних і вольових 

облич, жовто-блакитна барва, розістлана величезним (і величним!) знаменом 
в молодих, спраглих діянь руках. Перша річниця Революції Гідності.

Подіум

Там дивляться очі Майдану на нас

У вестибюлі будівлі колишнього магістрату – вже давненько Чортківської 
міської ради враз фрагментарно матеріалізувався київський майдан. Точніше 

б мовити – його шмат: бруківка – «зброя пролетаріату», автоскати, уламки 
дощок, щити і каски. І свічі, свічі...
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Істини

добродійство

Концерт організувала молодь, що входить 
у міське товариство українських студентів-
католиків «Обнова». Розпочався благодійний 
захід із напутнього слова, благословення 
владики Дмитра Григорака, ЧСВВ. Студен-
ти підготували концертні номери: театральні 
сценки, пісні, декламації поезій, танці. Усе 
– своїми силами, бо юнаки та юнки прагнуть 
якомога більше долучитися, надати допомо-
гу нашим захисникам-героям, що захищають 

землі України від загарбників. Також цей захід 
мав на меті донести до відома громадськості 
відомості про створення при нашій єпархії то-
вариства «Віра і Світло» для потреб розумово 
неповносправних дітей. Таких діток у нас не-
мало, але ними переважно опікується сім`я, 
рідні. Та вони потребують ширшого кола спіл-
кування, для них важлива – увага, опіка, до-
бре ставлення і від інших людей. Тернопіль-
ська община «Віри і Світла», представники 
якої прибули того дня до Чорткова, на перших 
порах становлення буде направляти, наста-
новляти в роботі чортківських волонтерів – 
людей, котрі виявлять бажання зустрічатися 
з неповносправними дітьми для спілкування 
й проведення вільного часу разом. Так, у Тер-
нополі для таких дітей діє майстерня, де вони 
виготовляють різноманітні вироби своїми ру-
ками: виливають декоративні свічки, плетуть 
з бісеру жіночі прикраси (їх мали змогу про-
демонструвати, а й запропонувати для про-
дажу присутнім тут же, в єпархії, під час бла-
годійного ярмарку). Хочеться, щоб наші діти 
теж мали змогу реалізувати себе. Тому свя-
щеники запрошують усіх добродіїв та добро-
дійок, які хочуть подарувати своє тепло тому, 
хто його потребує, стати добрим приятелем 
неповносправного друга.

Народний депутат Олег Барна, котрий та-
кож загостив на концерт, виступив перед 
присутніми. А на завершення свята зі сло-

вом подяки звернувся о. Андрій Лемчук, ад-
міністратор собору Верх. Ап. Петра і Павла 
м. Чортків: «Сьогоднішня акція покликана не 
стільки зібрати кошти для воїнів АТО, скільки 
запалити іскринку добра, щоб від цієї іскри 
розгорілося полум’я доброти і любові. Ми 
розпочали і водночас продовжуємо своєрід-
ну естафету добра, просимо поширити цей 
християнський дух милосердя і долучитися 
у допомозі збору коштів для АТО та особам 
з особливими потребами, які потребують не 
тільки наших грошей, але і любові. Щиро дя-
куємо всім присутнім за підтримку».

Після концерту відбувся благодійний ярма-

рок, на якому вироби, вироблені власноруч, 
виставляли на продаж, щоб гроші від їх реалі-
зації перерахувати для потреб воїнів АТО. Як 
уже згадувалося, представили свої самороб-
ки представники товариства «Віра і Світло». 
Школярі міста долучилися до акції доброти 

своїми образотворчими роботами. Центр для 
дітей з особливими потребами «Дім Мило-
сердя» запропонував листівки ручної роботи 
до різдвяно-новорічних свят. Долучилася та-
кож організація «Вертеп» м. Чортків.

 Оксана СВИСТУН
Фото з сайту Бучацької єпархії УГКЦ

«Парох храму о. Роман Гончарик, як дбай-
ливий духовний провідник, зумів згуртува-
ти греко-католицьку громаду для нелегкої 
та жертвенної праці»,– зазначив  отець-
декан Дмитро Подоба. «Саме під мудрим 
керівництвом о. Романа, відколи йому була 
поручена ця парафія, відбулося дуже бага-
то робіт для відновлення храму. Краса хра-
му увібрала в себе любов і працьовитість 
жителів цього села. Чистота, охайність, 
велика кількість живих квітів у храмі, укра-
їнська вишивка є плодом справді живої і 
практичної віри цих парафіян», – ділилися 
враженнями гості, які прибули на храмове 
свято. 

«Бо Церква – наша Мати, яка веде нас 
до спасіння і ми маємо теж про неї дбати», 
– зауважив і сам парох у подячному слові 
парафіянам і всім жертводавцям, які прине-
сли свою лепту для віднови храму Божого. 
Адже добре, коли в людей є добрий пастир, 
але немало важить, основним рушієм в усіх 
змінах на краще має бути власне сама гро-
мада. Такою і є об`єднані однією церквою 
громади сіл Долина і Шульганівка. Спільно, 
разом, з завзяттям й наполегливістю вони 
роками докладали зусиль, щоб не лише 
зберегти даровану предками духовну свя-
тиню, а й оновити її, передати у спадок 
прийдешнім поколінням – дітям, внукам, 

правнукам – такий же величний намолений 
століттями храм. 

Як розповіла церковний касир пані Ган-
на Герук, котра виконує довірену їй місію 
вже одинадцять років, відремонтовувати 
церкву односельчани розпочали ще до її 
ставлення касиром. Спочатку було онов-
лення внутрішньої оздоби – розмалювали 
стіни святині. Згодом поміняли вікна, по-
фарбували й підлатали, де підтікала, по-
крівлю. А потім взялися до ремонтів ззовні: 
поштукатурили гранітною крихтою, залили 
наново відмостку й виклали її натуральним 
каменем, як і майданчик перед централь-
ним входом до церкви; заповнили ще буді-
вельниками передбачені ніші в стінах церк-
ви для скульптур фігурами святих Петра і 
Павла. На будівельний матеріал вистачило 
тих грошей, що їх давали набожні парафі-
яни на храм Господній. Тут просила Ганна 
Герук відзначити жертводавців, які найбіль-
ше матеріально доклалися до цього – то 
є родини Стефанії Вівчарик, Любомира 
Хруставки, Ольги Пиняк, Петра Побурин-
ного, Тараса Бойчука, Марії Вівчарик, Ми-
хайла Полівецького, Ярослава Максимів, 
Марії Герасимів, Емілії Максимчук. Марія 
Герасимів пожертвувала 2300 євро на цен-
тральний світильник для церкви, панікади-
ло, чи як називають в народі – павук. Також 

немалі кошти на церкву виділили керівники 
приватних аграрних підприємств «Довіра», 
«Шульганівське», «Дзвін», «Нива – Біла» та 
приватний підприємець Богдан Юрків. А за 
роботу майстрам оплачували грошима, які 
розділили порівну між кожним жителем двох 
сіл, хто працює чи є пенсіонером. Громада 
так завзято взялася до справи, що, окрім 
здачі грошей, багато доклалися власною 
працею рук. Це Богдан Бойчук, Любомир 
Хруставка, Михайло іванків, Степан Кузів, 
Роман Шпаргала, ігор Слота, Роман Ро-
манів, Ярослава Полівецька, Надія Дерій, 
Надія Дроздова, Галина Бурик, Ярослава 
Ревуцька, Василина Білик, Наталія Дика. 
А скільки жінок-трудівниць приходили за-
щораз мити, вити-
рати, прати, при-
бирати храм, щоб 
він сяяв чистотою 
й охайністю. Неда-
ремними були їхні 
старання – гості 
храмового свята із 
захопленням від-
значили працьо-
витість парафіян 
церкви Архистра-
тига Михаїла.

Лише закінчили 
з капітальними ре-
монтами церковної 
будівлі, як уже у 
планах – нові за-
думки: поміняти 
електричну про-
водку в церкві, а 
ще – збудувати біля храму капличку свято-
му, що опікується парафією, селами Доли-
на й Шульганівка – Архистратигу Михаїлу.

На храмовому празнику пастирське сло-
во виголосив о. Володимир Заболотний, 
генеральний вікарій Бучацької єпархії.  На 
основі свята Архистратига Михаїла і всіх 
безплотних сил проповідник розважив з ві-
рними про людську гідність та про гордість. 
Отець повчав: «Ніколи не виражайтеся у 
своїй мові: «Я горджуся, що я, наприклад, 
українець», а краще кажіть: «Я дякую Бого-
ві, що я українець». Тоді наголос ми стави-
мо на Бога, розуміючи, від кого отримали 
цей дар, бо гордість завжди від диявола».

Священик заохотив дітей у свято святого 
Миколая поділитися солодощами з воїнами 

в АТО, які сьогодні мерзнуть і потребують 
нашої маленької уваги. Такий жест не тільки 
принесе користь, а й виховуватиме молоде 
покоління у пошані і любові до Бога, ближ-
нього і України. «У кожній Церкві має стоя-
ти ящик, куди дитина вкине свою маленьку 
частку любові до українського захисника. 
Нехай і йому буде солодко від того, що про 

нього не забули». 
Наприкінці церковне братство і сестрин-

ство, жертводавці отримали подячні грамо-
ти і благословення від правлячого Архиєрея 
Бучацької єпархії владики Дмитра Григора-
ка, ЧСВВ. Також відбулося освячення води. 
А ще в селі є гарна традиція – у храмове 
свято помолитися поминальну панахиду за 
покійних священиків, які були колись паро-
хами даної парафії. Цьогоріч до молитви за 
парохів були додані молитви за всіх, хто за-
гинув за волю України.

Марія КУЗЬ, ЗСПР 
та Оксана СВИСТУН

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Церква – як наша мати, тому маємо про неї дбати»
Освячення храму Святого Архистратига Михаїла в с. Шульганівка, Улашківського деканату відбулося 21 листопада 

2014 р. Б.  В урочистій Святій Літургії взяли участь духовенство Бучацької єпархії УГКЦ, а також велика кількість вірних 
та гостей. «Сьогодні, на це освячення, ми одягнули нашу церкву в синьо-жовту стрічку і китиці калини, бо Україна 
сьогодні терпить і наша Церква з нею терпить. Ми у цьому храмі щоденно заносимо свої молитви за Україну», – 

зі сльозами на очах зізналася старенька бабуся. 

Важливо – робити добро
22 листопада 2014 р. Б. в актовій залі єпархіального управління відбувся 

благодійний концерт та ярмарок “Подай руку Україні” на підтримку воїнів АТО 
та дітей з особливими потребами. Захід відвідали керівники району – 

перший заступник голови РДА Валерій Запухляк 
та заступник голови райради Любомир Хруставка.
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4 грудня. Тривалість дня – 8.16. Схід – 07.40. Захід – 15.56. Введення у храм Пресвятої Діви Марії

2 грудня, вівторок 3 грудня, середа 4 грудня, 1 грудня, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 
21.30 Спорт 
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.45, 19.00 Про головне 
10.20 Перша шпальта 
10.50 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” (1) 
12.25 Д/ф “Майдан. 
Народження” 
13.20 Перша студiя 
13.45, 18.05 Час-Ч 
14.10 Казки Лiрника Сашка 
14.20 Моя країна 
14.45 Як ваше здоров’я? 
15.40 Чоловiчий клуб 
16.05 Euronews 
16.15 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
Iндивiдуальна гонка (чол.) 
Краще 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
00.25 Вiд першої особи 

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

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Господа-
товарищи” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.45 “Судовi справи” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Собача робота” 
00.55 Х/ф “Нянька” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.13 Погода. Анонси 
14.15 “Новини України” 
14.30 “Соло на два голоси” 
15.00 “Зона ризику” 
16.00, 20.30 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45, 19.30 “Тема дня” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 

“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.00, 02.30 Назар Савко i 
Rockoko “Вечiр музики та 
поезiї” 
14.00, 01.00 Х/ф “1200” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “8 жiнок” (2) 

ICTV
06.40, 08.00, 14.30, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.40, 16.45 Т/с “Брат за 
брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Батальйон 14 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.15 Х/ф “Мачо i ботан” (2) 
01.20 Голос Америки 
01.25 Х/ф “Убивця” (2) 
 

СТБ
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.00 “Зiркове життя. Вiйна 
за спадщину” 
11.00 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3” 
13.50 “Битва екстрасенсiв 13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.55, 22.45 “МастерШеф - 4” 
00.55 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00, 00.55 
Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
11.15 Страстi за Ревiзором 
13.00, 16.55, 20.20, 23.00 
Т/с “Воронiни” 
15.55, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20, 00.00 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi 
01.00 Служба розшуку 
дiтей 
01.05 Х/ф “Великий калiбр” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Лягавий 2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення 
Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Ковбої” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
06.40 “Убойне вiдео” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Перша серiя (1) 
11.15 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Друга серiя (1) 
12.50 Д/п “Гвинтiвки та 
пiстолети-кулемети” 
13.45 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.50 Д/п “Служби 
спецiального призначення” 
16.30 Х/ф “Батькiвщина 
або смерть” (1) 
19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00 Х/ф “Обладунки 
бога” (1) 
23.50 Х/ф “Створiння” 
Трикут 
01.55 Х/ф “Двiйник” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 
21.30 Спорт 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.45, 19.00 Про головне 
10.20 Слiдство. Iнфо 
10.50 Д/ф “Фелiкс Валлотон, 
життя на вiдстанi” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” (1) 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Школа Мерi Поппiнс 
14.00 Казки Лiрника Сашка 
14.10 Моя країна 
14.35 Як це? 
14.55 Свiтло 
15.25 Надвечiр”я 
16.15 Euronews 
16.30 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.30 Д/ф “Палiтра. Ренуар” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
Iндивiдуальна гонка (жiн.). Краще 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
06.30, 20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10, 01.40 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Право на владу” 
00.45 Т/с “Болота 2” (2) 
 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Господа-
товарищи” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.45 “Судовi справи” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Собача робота” 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Соло” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00, 01.30 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 21.30 
Спорт 
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ 
15.05 Вiкно в Америку 
15.35 Книга ua 
16.00 Euronews 
16.15 Х/ф “Партiя в шахи” (1) 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.00 Про головне 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Х/ф “Салдатики” (1) 
22.15 Д/ф “Iнформацiйний 
тероризм” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40, 14.15 “Шiсть кадрiв” 
10.35 “Мiняю жiнку - 8” 
12.20 “Хоробрi серця” 
14.45 Х/ф “Не може бути!” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
20.30 “Секретні матеріали 
- 2014” 
21.20 Т/с “Свати” (1) 
22.30 “Грошi” 
23.30 “Сказочная Русь” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Слiпий 
розрахунок” 
13.55, 14.20 “Судовi справи” 
15.15 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Господа-
товарищи” 
23.00 Т/с “Собача робота” 
00.55 Х/ф “Цiна страху” 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства.
iнфо” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Унiкальна 
Україна” 
12.40 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Витiвки у 
старовинному дусi” 

17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Чорна 
таверна” 

ICTV
05.55, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Зiрка YouTube 
10.55 Х/ф “Малавiта” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф “Леон” 
16.10 Х/ф “П’ятий 
елемент” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.20 Х/ф “Далласький 
клуб покупцiв” (2) 
02.25 Х/ф “Убивця” (2) 

СТБ
06.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
07.10, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.05 “Все буде смачно!” 
10.00 Х/ф “Оксамитовi 
ручки”(1) 
12.00 Х/ф “Домоправитель” 
(1) 
13.50 “Битва 
екстрасенсiв 14” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
20.00 “Куб - 5” 
22.35 “Детектор брехнi - 6” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 ШОУМАНIЯ 
08.15 Ревiзор-4 
11.05 Страстi 
за Ревiзором 
12.15 Т/с “Молодята” 
15.10 Х/ф “Знаряддя 
смертi: Мiсто костей” 
18.00, 02.05 Репортер 
18.20, 01.25 Абзац! 
19.00 Стажисти 
20.10 Т/с “Воронiни” 
20.50 Супермодель по-
українськи 
23.30 Х/ф “Вiдгадай, хто?” 
02.10 Х/ф “Денний дозор” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.40 Подiї 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Х/ф “Сюрприз для 
коханого” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” (1) 
21.00 Т/с “Лягавий 2” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Мiняючи 
реальнiсть” (2) 
02.25 Щиросердне зiзнання 
03.45 Х/ф “Одинаки” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.05 “Маски-шоу” 
06.30 Т/с “ Мерлiн-2” (1) 
10.30 Х/ф 
“Зорянi вiйни. 
Епiзод 6 - 
Повернення Джедая” (1) 
13.30 Х/ф “Остання 
спроба” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
18.50 14 Тур ЧУ. Днепр - 
Металлург Д 
21.30 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
22.00 Х/ф 
“Iмiтатор” (1) 
00.00 Х/ф “Полтергейст-2: 
Iнший бiк” (3) 
01.55 Х/ф “Троянський 
спас” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 
21.30 Спорт 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 Уряд на зв”язку з 
громадянами 
10.45 Утеодин з Майклом 
Щуром 
11.40 Д/ф “Майбутнi зiрки” 
5 с. “На сценi” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” (1) 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Хочу бути 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Моя країна 
14.40 Фольк-music 
15.55 Euronews 
16.15 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Перша студiя 
22.15 Д/ф “Телевiзiйна 
установка “Алгол” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
00.25 Вiд першої особи 

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

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с “Господа-
товарищи” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.45 “Судовi справи” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Собача робота” 
00.55 Х/ф “На чужiй смузi” 
 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Останнiй круїз” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Турбулентнiсть-3” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.40, 16.50 Т/с “Брат за 
брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.30, 16.20 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.15 Х/ф “Коломбiана” (2) 

СТБ
05.50 “У пошуках iстини. 
Калiгула: хвора пристрасть 
iмператора” 
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.00, 23.45 Х/ф “Мамочка 
моя” (1) 
13.45 “Битва екстрасенсiв 13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.55 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3” 
22.45 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
11.10 Страстi 
за Ревiзором 
12.40 Т/с “Щасливi разом” 
15.55, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
16.55, 21.00, 23.05 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Хто Зверху?-3 
01.05 Х/ф “Напад на 13-у 
дiльницю” (2) 
02.45 Т/с “До смертi 
гарна-2” (2) 
04.15 Зона ночi 
05.25 25-й кадр 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Лягавий 
2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Ковбої” (2) 
02.15 Щиросердне 
зiзнання 
02.50 Т/с “Дорога в 
порожнечу” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
06.40 “Убойне 
вiдео” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Розшук” (1) 
19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00 Х/ф “Iмiтатор: Острiв 
привидiв” Трикут 
23.55 Х/ф “Полтергейст-3” 
(3) 
02.00 Х/ф “Все перемагає 
любов” (1) 
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 
21.30 Спорт 
06.50, 07.25, 08.25 Гiсть 
студiї 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.45, 19.00 Про головне 
10.20 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
10.50 Д/ф “Луїс Сепульведа” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” (1) 
13.20 Час-Ч 
13.45 Нотатки на глобусi 
14.00 Казки Лiрника Сашка 
14.10 Моя країна 
14.35 Хто в домi хазяїн? 
14.55 Театральнi сезони 
15.25 Вiра. Надiя. Любов 
16.15 Euronews 
16.30 Музичне турне 
17.40 Д/ф “Палiтра. Рубенс” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер LIVE (ч.1) 
21.40 Шустер LIVE (ч.2) 
00.00 Пiдсумки 
00.25 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.50 Т/с “Свати” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
20.20 “Мультибарбара” 
21.00 “Вечiрнiй Київ 2014” 
22.55 “Свiтське життя” 
00.00 Х/ф “Минулої ночi в 
Нью-Йорку” (2) 
 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Господа-товарищи” 
11.45, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.40 “Судовi справи” 
18.00 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 “Щастя з пробiрки” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Х/ф “Таблетка вiд слiз” 
22.30 Ток-шоу “Чорне дзеркало” 
00.50 Т/с “Я поряд” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Знати бiльше.Зустрiч з 
мiським головою С.Надалом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма “Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Мiй хлопець 
повернувся” 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Повiр менi” (2) 

ICTV
06.45, 08.00 Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
11.00 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.20, 13.20, 16.20 Т/с 
“Чорнi кiшки” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Крiт 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.15 Х/ф “Васабi” (2) 

СТБ
07.10 Х/ф “Подарунок долi” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7” № 15 
22.45 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7”. 
Пiдсумки голосування” 
00.00 “Куб - 5” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.25 Ревiзор-4 
11.10 Страстi за Ревiзором 
12.30, 16.55, 21.00 Т/с 
“Воронiни” 
15.50, 22.05 Т/с “Молодiжка-2” 
18.20 Абзац! 
19.00 Х/ф “Битва Титанiв” 
23.05 Герої та коханцi 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25, 21.00 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Лягавий 2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Ковбої” (2) 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Виконавець 
вироку” (1) 
11.25 Х/ф “Людина з 
Бульвару Капуцинiв” (1) 
14.00 Х/ф “Обладунки 
бога-2” (1) 
16.30 Т/с “Чужий” (1) 
18.50 10 Тур ЧУ. Динамо - 
Металург Д 
22.00 Х/ф “В’язень” Трикут 
23.50 Х/ф “Створiння-3” (3) 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE (повтор) 
11.15 Подорожуй першим 
11.40 Зроблено в Європi 
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.) 
14.15 Свiтло 
14.50 Хочу бути 
15.10 Нотатки на глобусi. 
Швейцарiя (ч.1) 
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн.) 
17.00 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.55 Чоловiчий клуб 
18.30 Книга ua 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Джазове болото 
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.10 Х/ф “Школа 
проживання” 
14.30 “Вечiрнiй Київ” 
16.30, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.20 “Що? де? коли?” 

ІНТЕР
07.15 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 Д/с “Гурченко. По ту 
сторону Карнавалу” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Карнавальна нiч” 
11.45 Д/ф “Ищите друг 
друга. Жди меня. Юбилей” 
13.00 Х/ф “Таблетка вiд слiз” 
15.00 Т/с “Сильнiше долi” 
18.00, 20.30 Х/ф “Братськi 
зв’язки” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Т/с “Всупереч усьому” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.30 “Дiм. Сад. Город” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Там, де ти живеш” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Скарби роду” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Шляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту “ 
22.20 “У пошуках легенд” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Багато галасу 
даремно” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше.
Зустрiч з мiським головою 
С.Надалом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30 Х/ф “Джок” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
”Смерть iндiанця Джо” 

16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30, 01.35 Програма 
“Музичнi делiкатеси” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Творчий вечiр В.Дунця 
23.50 Час-Тайм 
 

ICTV
06.35 Факти 
07.05 Дача 
07.35 Х/ф “Бермудський 
трикутник” 
09.20 Батальйон 14 
10.15 Дiстало! 
11.15 Громадянська оборона 
12.15 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.30 Т/с “Останнiй 
бронепоїзд” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф “Васабi” (2) 
22.05 Х/ф “Багрянi рiки” (2) 
00.10 Х/ф “Вiдлiк убивств” (2) 

СТБ
06.30 Х/ф “Червонi 
вiтрила” (1) 
08.00 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
12.05 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” № 15 
15.15 “Зваженi та щасливi - 4” 
19.00 “Х-Фактор - 5” 
21.40 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
22.40 “Х-Фактор - 5 
Пiдсумки голосування” 
00.00 “Детектор брехнi - 6” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 Ревiзор 
10.00 Стажисти 
11.10 Уральськi пельменi 
14.45 Хто Зверху?-3 
16.40 Т/с “Воронiни” 
18.45 М/ф “Пiрати. Банда 
невдах” 
20.40 Х/ф “Солт” (2) 
22.40 Стенд Ап Шоу 
23.40 Х/ф “Знову 16” (2) 
01.30 Т/с “До смертi 
гарна-3” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
05.25 Т/с “Повернення 
Лялi” (1) 
06.10 Таємницi зiрок 
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 
Подiї 
07.15, 08.50 Т/с “Iнтерни” (1) 
09.50 Один за сто годин 
11.00, 22.00 Х/ф “Карусель” (1) 
13.00, 15.20 Т/с “Я-Ангiна” (1) 
17.10, 19.40 Т/с “Коханi 
жiнки Казанови” (1) 
00.00, 02.25 Т/с “Ковбої” (2) 
04.35 Остаточний 
вердикт 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.40 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
10.00 Т/с “Розшук” (1) 
18.00 Х/ф “Єгер” (1) 
20.10 Х/ф “Мiцний 
горiшок-2” Трикут 
23.00 “Королi рингу”. 
Чемпiонськi бої за 
версiями WBA та IBF: 
Юрген Бремер - Павло 
Глазевський, Хуан Пабло 
Ернандес - Ола Афолабi 
02.00 Х/ф “Пострiл 
у трунi” (1) 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.30, 00.15 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi хазяїн? 
09.45 Школа Мерi Поппiнс 
10.05 Х/ф “Собака на iм”я 
Герцог” (1) 
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (чол.) 
12.55 Православний вiсник 
13.20 Фольк-music 
14.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (жiн.) 
15.30 Д/ф “Футбол art” 
16.50 Театральнi сезони 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Подорожуй першим 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.05 Моя країна 
23.00 На слуху. Пiдсумки 

1+1
06.00 Х/ф “Повернення 
високого блондина” (1) 
07.35 М/ф “Ну, постривай!” (1) 
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Лото-Забава” 
10.00 “Тiна Кароль. Сила 
любовi та голосу” 
12.00 М/ф “Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
12.10 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
13.05 “Iнспектор Фреймут” 
14.50 “Територiя обману” 
15.55 “Шiсть кадрiв” 
16.25 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика” (1) 
18.25 “15 республiк” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.15 “Хоробрi серця” 
23.05 Х/ф “Неможливе” (2) 

ІНТЕР
05.05 Х/ф “Карнавальна нiч” 
06.15 “Подробицi” 
06.45 “Щастя з пробiрки” 
08.00 “уДачний проект” 
08.35 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
11.00 Концерт “Мiсце 
зустрiчi” 
12.50 Т/с “Сильнiше долi” 
17.50, 21.30 Т/с “Ти 
заплатиш за все” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.20 Х/ф “Братськi 
зв’язки” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.20 “Азбука смаку” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “Спортивнi меридiани” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Моє фольклорне 
Тернопiлля” 
19.25 “Край, в якому я живу” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний калейдоскоп” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 

10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
“Смерть iндiанця Джо” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
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 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
22.00 Х/ф “Радiо Вест” (2) 
23.45 Час-тайм 
 

ICTV
06.05 Х/ф “Внутрiшнiй космос” 
08.00 Анекдоти по-українськи 
08.55 Зiрка YouTube 
10.10 Крiт. Розважальне шоу 
11.05, 13.00 Т/с “Чужий район” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Ангели i демони” 
23.10 Х/ф “Код да Вiнчi” 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
11.00 “МастерШеф - 4” 
15.00 “Х-Фактор - 5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 14” 
21.10 “Один за всiх” 
22.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.25 Х/ф “Наречена мого 
друга” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Х/ф “Громобiй” 
09.50 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
11.45 М/ф “Пiрати. Банда 
невдах” 
13.40 1000 жiночих бажань 
14.40 Хто Зверху?-3 
16.40 Х/ф “Битва Титанiв” 
18.40 Х/ф “Солт” (2) 
20.40 Х/ф “Невловимi” (2) 
22.40 Х/ф “Як я тепер 
люблю” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.15 Таємницi зiрок 
09.10 Т/с “Я-Ангiна” (1) 
13.00 Т/с “Коханi жiнки 
Казанови” (1) 
17.00, 20.00 Т/с “Вiдбиток 
кохання” (1) 
19.00, 03.40 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
22.00 Т/с “Слiд” (1) 
23.30 Великий футбол 
 

2+2
07.15 “Королi рингу”. 
Чемпiонськi бої за 
версiями WBA та IBF: 
Юрген Бремер - Павло 
Глазевський, Хуан Пабло 
Ернандес - Ола Афолабi 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 “Бушидо” 
13.50 10 Тур ЧУ. Волинь - 
Металiст 
16.00 “Богатирi” 
16.50 10 Тур ЧУ. 
Чорноморець - Карпати 
19.00 Х/ф “Слiдопит” Трикут 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Мiцний 
горiшок-2” Трикут 
01.40 Х/ф “В’язень” 
Трикут 

ОВЕН (21.03-20.04)
Будьте обережні відносно 

нових знайомих, тому що є не-
безпека потрапити на гачок до 
людей із сумнівною репутаці-
єю. Можлива непередбачена 
зміна планів, але це поверне 
ситуацію в кращий бік. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам буде просто необ-

хідно зрівноважити свої та 
громадські інтереси. Зо-

середьтеся на собі та своїх 
близьких. Важлива актив-
ність і енергія, у такий спо-
сіб ви підготуєте трамплін 
для успішних починань. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Дуже багато чого буде за-
лежати від ваших рішень і ініці-
ативи, ви можете знайти вихід 
з непростої ситуації. У вихідні 
перед тим, щоб що-небудь 
уживати, заручайтеся підтрим-

кою близьких вам людей, вони 
в стані вам допомогти.

РАК (22.06-23.07) 
Не варто піддаватися настрою 

і дозволяти ностальгії ставати 
гальмом для вашого руху впе-
ред. Не соромтеся використати 
чарівність, вона зіграє не остан-
ню роль у досягненні успіху. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Можуть здійснитися важли-

ві проекти, надійти пропо-

зиції, яких ви давно чекали. 
Події на роботі будуть до-
сить непередбачені, виявіть 
ініціативу та активність. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Робота спробує зайняти 

досить багато часу, але за 
значущістю вона лідирувати 
не буде. Вихідні краще про-
вести в комфортній обста-
новці з приємними для вас 
людьми. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Оточуючі можуть ви-

явити цікавість до ваших 
ділових якостей. У справах 
бажано дотримуватися сво-
їх планів. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Закінчиться період постій-

них стресів, прийшла пора 
відпочити та розслабитися. 
Важливо зосередитися на 
стосунках з родиною. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Для вас головне - зосередити-

ся на службових справах. Інакше 
не чекайте підйому кар’єрними 
сходами. Не варто багато бала-
кати та приймати рішення зопалу, 
бажано все продумати.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам доведеться зібратися - 

будуть потрібні стійкість і рішу-
чість. Друзі засиплять вас пора-
дами протилежного змісту. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не переоцінюйте свої сили, 

щоб не випробовувати розча-
рувань, якщо ви щось не встиг-
нете зробити. Удача та успіх 
самі прийдуть до вас у руки. 

РИБИ (20.02-20.03)
Не плутайте твердість харак-

теру з холодністю та черствістю. 
Їх проявляти не слід. Обставини 
зажадають від вас тверезості 
розуму і зухвалості думок. 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.10 Назар Савко i Rockoko 
“Вечiр музики та поезiї” 
14.00 Х/ф “15 i вагiтна” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше.Зустрiч з 
мiським головою С.Надалом 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.35 Х/ф “Зло” (2) 

ICTV
06.45, 08.00, 14.30, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45, 12.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.40, 16.45 Т/с “Брат за брата” 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.45 Факти. День 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.20 Х/ф “Областi 
темряви” (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.20, 16.00 “Все буде добре!” 
08.00 “Все буде смачно!” 
08.55 Х/ф “За сiмейними 
обставинами” (1) 
11.50 Х/ф “Дочка”(1) 
13.45 “Битва екстрасенсiв 13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi - 4” 
00.00 Х/ф “Неждано-
негадано” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.25 Ревiзор-4 
11.20 Страстi за Ревiзором 
12.35 Т/с “Щасливi разом” 
15.50, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
16.55, 21.00, 23.05 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Хто Зверху?-3 
01.10 Х/ф “У цю гру можуть 
грати троє” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Лягавий 2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Ковбої” (2) 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Третя серiя (1) 
11.20 Х/ф “Таємний 
фарватер”. Четверта серiя (1) 
13.00 Д/п “Безшумна та 
спецiальна зброя” 
13.55 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.00 Д/п “Служби 
спецiального призначення” 
16.20 Х/ф “Медовий 
мiсяць” (1) 
19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00 Х/ф “Обладунки 
бога-2” (1) 
00.10 Х/ф “Створiння-2” 
Трикут 
01.55 Х/ф “Москаль-
чарiвник” (1) 
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За свою більш ніж тисячолітню історію кава 
обійшла всі країни і континенти, побувавши 
на сніданках як у сильних світу цього, так і в 
простих обивателів.  Більш того, це товар, що 
стоїть другим у світі після нафти. Зараз  існує 
безліч суперечок про те, наскільки шкідливий 
цей напій і чи є якась користь у його вживан-
ні. Головне, в чому звинувачують каву, – це 
в можливості виникнення наркотичної залеж-
ності від неї. Однак до категорії наркотичних 
речовин вона  все ж не належить. Лікарі вва-
жають, що будь-які наркотики повинні володі-
ти трьома властивостями: викликати звикан-
ня, психологічну та фізичну залежність. Каві 
належить лише одна з цих вимог: вона дійсно 
може викликати фізичну залежність (при по-
вній відмові від неї у багатьох спостерігають-
ся головні болі, сонливість, загальмованість, 
розсіяність, дратівливість і нудота). Але ці 
ознаки швидко минають, а тому припинити 
пити каву можна в будь-який момент.

Багато вчених стверджують, що зловжи-
вання кавою може істотно збільшити ризик 
серцевих захворювань. Так, якщо ви випи-
ваєте вдень більше 6 чашок кави, то ризик 
серцево-судинних захворювань збільшуєть-

ся на 70 відсотків. Якщо у вас підвищений ар-
теріальний тиск (гіпертонія), то цього напою 
вам краще не вживати.

Більшість науковців також вважає, що кава 
може підвищити працездатність, зняти втому 
і стимулювати розумову діяльність. За все це 
відповідає кофеїн, який покращує кровопоста-
чання головного мозку. У чашці кави його вміст 
приблизно 90-150 мг. Кофеїн має підбадьор-
ливу дію і покращує настрій за рахунок підви-
щення в крові гормону щастя – серотоніну. Але 
ці ж позитивні якості можуть перетворитися на 
негативні при зловживанні кавою. Якщо пити 
більше 2 філіжанок на день, то організм почи-
нає «вимагати» своєї частки бадьорості – і ви-
никає залежність від кофеїну. У цьому випад-
ку при відмові від кави доведеться пережити 
період абстиненції (людина відчуває млявість і 
сонливість, зниження швидкості реакції, може 
виникнути головний біль).

Одним із найбільш негативних впливів 
кави (кофеїну) на організм є сильне підви-
щення кислотності, тому її не рекомендують 
вживати людям із хронічними захворювання-
ми кишково-шлункового тракту, категорично 
забороняється пити цей напій натще. Кава 

(при зловживанні) вимиває з організму без-
ліч вітамінів і корисних речовин (А, В, РР, ка-
лій, кальцій, цинк, магній, залізо), зневоднює 
організм, створює небезпеку остеопорозу 
(«розрідження» кісток).  

Учені постійно обговорюють питання про 
користь і шкоду кави. Одні пропагують її як 
багате джерело антиоксидантів, інші, навпа-
ки, вважають  вкрай шкідливою для здоров’я. 
Ті, хто говорить про користь кави, як прави-
ло, мають на увазі каву з зерен, і те, що вони 
кажуть, безсумнівно, правильно. А ті, хто від-
гукується про неї негативно, найчастіше ви-
словлюють свою думку про таку популярну в 
наші дні розчинну каву. 

Оскільки головним «шкідливим» компонен-
том, що міститься в каві, вважається кофеїн, 
то, за логікою, було б ідеальним пити каву, з 
якої він видалений. і такі сорти розчинної кави 

у продажу є. Однак при тому, що розчинна 
кава – взагалі не кращий вибір, виявляється, 
що декофеїнізована кава ще шкідливіша! Для 
видалення кофеїну вона піддається обробці 
дуже шкідливими для здоров’я хімічними 
речовинами. Багаторазовими дослідження-
ми доведено, що розчинна кава без кофеїну 
викликає відкладання каменів у нирках. Ви-
словлюються також припущення, що вона 
може проявляти і досить сильні канцерогенні 
властивості.

і на завершення –  про користь зернової 
кави. Вона багата на антиоксиданти, які до-
помагають попередити розвиток онкологіч-
них та деяких серцево-судинних захворю-
вань, цукрового діабету, хвороби Паркінсона. 
Доведено, що вживання натуральної кави 
знижує ризик розвитку раку товстої кишки і 
стимулює роботу шлунково-кишкового трак-
ту, сприяє жовчовиділенню. Кофеїн чинить 
стимулюючу дію на всі системи організму, у 
тому числі на серце, покращуючи його ро-
боту. Кава покращує мозковий кровообіг, 
прискорюючи виведення з мозку так званих 
«токсинів» втоми.

Однак, хоча фахівці і вважають, що зерно-
ва кава набагато корисніша ніж розчинна, усе 
ж вони рекомендують випивати не більше 1-2 
філіжанок кави на день.

Усе добре в міру! Міра – дар Богів!
Ольга СТЕфАНЧУК, 

викладач клінічних дисциплін 
Чортківського державного 

медичного коледжу

Кашель 
При застудних захворюваннях з про-

явом кашлю вживають настій цвіту бузини 
з розрахунку 2 ст. ложки цвіту на 200 г 
води. Пити слід по 100 г 3-4 рази на день 
гарячим.

Вживають сік тертого хрону по одній 
чайній ложечці з цукром або медом тричі 
на день – діє як відхаркуюче.

При кашлі, бронхіті рекомендується та-
кий рецепт: 500 г очищеної і подрібненої 
цибулі, 100 г меду, 400 г цукру в одному 
літрі води витримати на слабкому вогні 
близько 3-х годин (не кип`ятити), періо-
дично помішуючи цю суміш. Остудити. 
Вживати по 1 ст. ложці 4-6 разів на день.

При кашлі у малих дітей рекомендуєть-
ся лік такого складу: сік цибулі, мед, вода 
в однакових кількостях. Ретельно перемі-
шати. Цю суміш давати по чайній ложечці 
дітям 5-8 разів на день. Цю ж суміш, піді-
гріту до температури тіла (близько 30-32 
градуси за Цельсієм) можна закапувати 
в ніс дітям грудного віку при нежитю, не 
боячись ускладнення, по одній краплі, де-
кілька разів на день.

При грипі, застуді готують суміш: сік 
хрону, сік цибулі та мед порівну і прийма-
ють по 1 чайній ложечці 3-4 рази на день 
до їжі, або мед і потовчений часник порів-
ну – по 1 чайній ложечці 3-4 рази на день 
до вживання їжі.

Як протизастудний, відхаркувальний 

засоби вживають свіжий сік 
редьки по 1 ст. ложці тричі на 
день; свіжий сік редьки напо-
ловину з пивом, вином, медом 
– по одній чарці (30 г) перед 
вживанням їжі.

При кашлі, особливо у дітей, 
потрібно взяти сік редьки і змі-
шати з такою ж кількістю меду. 
Ретельно перемішати. Вживати 
по 1-2 ст. ложки за 10-15 хви-
лин до вживання їжі.

При затяжному кашлі по-
трібно листя суниць покласти в 
темному місці, щоб звегетівало 
(на 3-4 дні) як листя тютюну, 
потім скласти його в «трубоч-
ку» і порізати надрібно. Запа-
рити в посуді окропом, накрити 
і обкутати рушником, дати на-
стоятись до 2-х годин. Вживати 

по 1-2 ст. ложки 4-6 разів на день.

Нежить
При нежитю слід до 10-ти разів на день 

полоскати порожнини носа розчином 
кухонної солі в такому розрахунку: 1-1,5 
чайної ложечки солі на 1 склянку теплої 
води.

Свіжий сік алое закапувати в ніс при не-
житю.

При хронічному нежитю гірчичне бо-
рошно (порошок) насипають в шкарпет-
ки чи панчохи на ніч, а то й на день. При 
цьому потрібно ввечері і вранці мити ноги 
теплою водою, після миття дати добре 
просохнути, а тоді знову насипати порош-
ку гірчиці.

При грипі, нежитю вживається терта 
цибуля у тампоні або сік з неї у тампоні 
закладають чи закапують в ніс.

Отож, лікуйтеся на здоров̀ я! Бо, як за-
значає О.Гопанчук у своїй книжечці «Ліки 
під руками», де й зібрані рецепти-поради 
на кшталт ось цих, все те, що ми спожива-
ємо для себе зі «своєї землі», неодмінно 
йде нам на користь на противагу аптеч-
ним лікам хімічного походження, чужим 
для організму. Тож лікуймося за можли-
вості засобами, що є поруч з нами.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Хто може претендувати на компенсацію 
Право на отримання компенсації мають 

родини, середньомісячний сукупний дохід 
яких за попередні шість місяців не переви-
щував величини прожиткового мінімуму для 
сім’ї.

Середній прожитковий мінімум сім’ї, що 
обраховується як сума прожиткових міні-
мумів для кожного її члена з урахуванням 
належності до основних соціальних і демо-
графічних груп населення, визначається ін-
дивідуально для кожної сім’ї – залежно від 
її складу.

із 1 січня 2014 року прожиткові мінімуми 
встановлено у таких розмірах:

для дітей віком до 6 років – 1032 грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 

грн.;
для працездатних осіб – 1218 грн.;
для осіб, які втратили працездатність, – 

949 грн.
Приміром, у житловому приміщенні меш-

кає сім’я з двох працездатних осіб і двох 
дітей віком 5 та 10 років.

Розрахуємо прожитковий мінімум цієї 
сім’ї: 1218 грн. (розмір прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб) х 2 особи 
(батько та мати) + 1286 грн. (прожитковий 
мінімум для дітей від 6 до 18 років) + 1032 
грн. (прожитковий мінімум для дітей до 6 
років) = 4754 грн.

Отже, якщо за попередні шість місяців 
середньомісячний дохід сім’ї менший за 
4754 грн., то така сім’я має право на ком-
пенсацію.

До складу сім’ї включаються лише особи, 
які зареєстровані у житловому приміщенні 
(квартирі чи будинку).

Якщо будь-хто із працездатних членів 
сім’ї надає інформацію про відсутність до-
ходів за будь-який місяць протягом періоду, 
за який визначається сукупний дохід, до 
розрахунку приймається дохід такого чле-
на сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

Водночас орган соціального захисту пе-
ревіряє достовірність даних, отриманих від 
заявника. Це відбувається шляхом подання 
запитів до податкових органів і отриман-
ня від них інформації про доходи осіб, які 
звертаються. Надмірно перераховані кошти 
мають бути повернуті до бюджету. 

Як самостійно обрахувати розмір ком-
пенсації

Розмір компенсації визначається як різни-
ця між розміром плати за послуги (у межах 
норм споживання) після підвищення цін і та-
рифів та розміром платежу, який сім’я спла-

чувала до зміни цін і тарифів на послуги.
Отже, після визначення права на компен-

сацію визначаємо її розмір. Тут також нічого 
складного немає.

Наприклад, до підвищення цін і тарифів 
на природний газ і теплову енергію сім’я 
сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, 
а після підвищення – вже 400 грн.

Відтак розмір щомісячної компенсації 
становитиме 100 грн.

Куди звертатися
Для отримання компенсації необхідно по-

дати заяву до управління соціального захис-
ту населення за місцем своєї реєстрації.

А також надати кілька довідок – про склад 
зареєстрованих у житловому приміщенні 
(будинку) осіб і про доходи кожної особи, 
зареєстрованої у помешканні.

Увага! Довідки про розмір пенсії та со-
ціальної допомоги подавати не потрібно, 
оскільки ці дані вже є в базі органів соц-
захисту.

Окрім того, заявник має пред’явити пас-
порт.

Після одержання від організацій-надавачів 
послуг інформації про розмір платежів сім’ї 
(до та після підвищення цін і тарифів) орган 
соціального захисту населення у 10-денний 
строк здійснює розрахунок компенсації й 
надсилає заявнику повідомлення.

Компенсація призначається з місяця 
звернення за її наданням до завершення 
опалювального періоду 2014/2015 рр.

Розмір компенсації щомісяця перерахо-
вуватиметься органом соціального захисту 
населення підприємствам-надавачам ко-
мунальних послуг і зараховуватиметься на 
особові рахунки заявника (безготівковий 
розрахунок).

Компенсація надається на безповоротній 
основі, її отримання не пов’язане зі зміною 
форми власності житла і не тягне за собою 
таку зміну.

Для одержання компенсації сім’я обов’яз-
ково має сплачувати свою частину платежу 
за комунальні послуги, в іншому випадку – 
надання компенсації припиняється.

Наявність боргів з оплати житлово-
комунальних послуг не впливає на право 
сім’ї отримувати компенсацію.

Отримати консультацію з питань при-
значення  компенсації можна в управлінні 
соціального захисту населення Чортків-
ської РДА або за телефоном «гарячої лінії» 
2-39-07.

Володимир ЦВЄТКОВ,
начальник управління соціального 

захисту населення РДА

Компенсації додаткових витрат 
на оплату комунальних послуг

У зв’язку з подорожчанням енергоносіїв цьогоріч підвищилися також ціни 
й тарифи на комунальні послуги. Разом з цим, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 квітня 2014 року за № 83 «Про посилення соціального захисту 
населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» 

з 1 липня запроваджено нову адресну програму підтримки сімей – компенсація 
додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення 

та централізованого постачання гарячої води. 

Корисні поради

Застуда: народні засоби 
проти кашлю та нежитю

Як тільки настають холодні та вогкі дні, дуже багатьох людей починає мучити 
застуда. Можна, звісно ж, вдатися до вживання численних медпрепаратів – 
благо, їх не бракує, а чимраз додається. Однак один з наших позаштатних 

авторів, загалом людина творча (бо поет й гуморист), а ще лікар з багатолітнім 
стажем і прихильник народної медицини водночас, сказати б, навіть цілитель 

Олесь ГОПАНЧУК зі смт Заводське радить звернутися до випробуваних десяти- 
і століттями прадідівських засобів. Послухаймо ж їх.

Це цікаво

Кава. Друг чи ворог здоров`ю?
Кава належить до тих напоїв, які люблять і п’ють майже всі. Більшість людей 
починає свій день із чашечки кави, а деякі п’ють її впродовж усього дня. 

Чи небезпечно це? І чи настільки шкідлива вона, як багато хто вважає? 
А може, від неї більше користі, ніж шкоди? 
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автомобілі

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

Інформує даІ

приймаємо
металобрухт, макулатуру, поліетиле-

нову плівку у м. Чортків, по вул. Залізничній, 
35 (територія ливарного заводу). Можливий 
самовивіз. тел. 096-163-60-07.

Ринок праці

Вважати недійсними:

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

тел. 067-144-41-52. 

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

тел. 097-159-38-05.

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

тел.: 095-208-47-94, 097-611-62-03.

свідоцтво про право власності на житло за 
адресою: вул. Пігута, 33, кв. 3, видане Чортків-
ським міжрайонним бюро інвентаризації 8 листо-
пада 1996 р. згідно з розпорядженням від 4 лис-
топада 1996 р. за № 337 на імя: КАРАСь Дмитро 
Панькович і КАРАСь Ганна Ільківна.

посвідчення тракториста-машиніста серії АК за 
№ 368136 на ім`я: ПАСтущАК Ярослав Петрович.

посвідчення учасника війни серії ВП за № 
135785, видане 29 лютого 2004 р. УСЗН Чорт-
ківської РДА на ім`я: ШЕмЛЕй Стефанія Дми-
трівна.

незавершене будівництво, котедж, по-
кращеного планування в новозбудованому 
цегляному будинку, який знаходиться в райо-
ні Синякового за адресою: м. Чортків, вул. Іва-
сюка. тел.: 067-354-58-90, 067-424-52-50. 

будинок з надвірними спорудами у с. Улаш-
ківці, центр села, прекрасне розташування, город, 
криниця. тел. 096-502-67-51.

будинок у с. Переходи, по вул. Чорний ліс. Жит-
лова площа будинку – 120 кв. м. Загальна площа ді-
лянки – 36 сотих. При будинку є літня кухня, сарай, 
місце для городу, фруктовий сад, колодязь. Ціна 
договірна. тел.: 097-849-39-79, 066-531-66-54.

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

земельна ділянка 10 сотих, є садок.
тел.: 097-581-42-07, 2-63-97.

Сьогодні все більше осіб з інвалідністю 
звертаються до центру зайнятості за спри-
янням у працевлаштуванні. Вони нарівні з 
іншими категоріями отримують соціальні 
послуги щодо: консультації з питань пра-
цевлаштування, умов та оплати праці; ін-
формування про наявність на ринку праці 
вільних робочих місць (вакантних посад); 
професійної орієнтації; пошуку підходя-
щої роботи та сприяння працевлаштуван-
ню, виплати одноразової допомоги з без-
робіття для організації підприємницької 
діяльності; професійної підготовки (пере-
підготовки, підвищення кваліфікації); за-
лучення до участі в громадських та інших 
роботах тимчасового характеру.

Підбір підходящої роботи для даної 
категорії громадян (у тому числі шляхом 
розумного пристосування існуючого або 
створення нового робочого місця) здій-
снюється відповідно до їх професійних 
навичок, знань, індивідуальної програми 
реабілітації та з урахуванням побажань 
щодо умов праці.

Працевлаштування громадян з ін-
валідністю, які звертаються до служ-
би зайнятості, проводиться на вакансії, 
заявлені роботодавцем. Службою зайня-
тості району проводиться інформаційно-
роз’яснювальна  робота з роботодавцями 
щодо подолання стереотипів неефектив-
ності виконання людьми з інвалідністю 
професійних обов’язків. Наголошується 
на соціальну відповідальність бізнесу та 
визначаються умови, за яких особа з ін-
валідністю може бути корисною підприєм-
ству та інтегрувати у суспільство завдяки 
продуктивній зайнятості.

Впродовж цього року було проведено 2 
інформаційних семінари для даної катего-
рії громадян, в яких взяли участь 25 осіб, 
4 профконсультаційних заходи – взяли 
участь 33 особи, 98 осіб охоплено профорі-
єнтаційними послугами, яким надано 426 
послуг, з них: 154 – індивідуальні, 272 – 
групові.  

Заходи, які проводяться Чортківським 
центром зайнятості для осіб з інвалідніс-
тю, спрямовані насамперед на посилен-
ня мотивації до праці та підвищення рів-
ня їх трудової активності, зацікавленості 
та відповідальності роботодавців щодо 
забезпечення зайнятості осіб з вадами 
здоров’я, створення належних умов для 
реалізації конституційного права людей з 
інвалідністю на працю. 

Впродовж січня-жовтня 2014 року на 
обліку в Чортківському районному центрі 
зайнятості перебувало 99 осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями. З них 50 
осіб було працевлаштовано в основному в 
такі галузі, як: сільське господарство, про-
мисловість, культуру, охорону здоров’я, 
освіту, в тому числі двоє осіб отримали 
одноразову грошову допомогу для від-
криття власної справи.

Працевлаштування осіб з інвалідністю, 
допомога їм у самореалізації та конкуру-
вання нарівні з іншими категоріями грома-
дян на ринку праці є  результатом хорошої 
співпраці центру зайнятості з роботодав-
цями району.

Ірина САВЧУК,
начальник відділу організації

працевлаштування населення                                                                  

Наразі нагадаємо деякі правові аспекти 
питань, пов’язаних з організацією і прове-
денням громадських та інших робіт тим-
часового характеру. 

Громадські роботи визначено як вид 
суспільно корисних оплачуваних робіт в 
інтересах територіальної громади, що 
організовуються з метою додаткового 
стимулювання мотивації до праці й мате-
ріальної підтримки безробітних та інших 
категорій осіб і виконуються ними на до-
бровільних засадах. Крім того, з цією ж 
метою передбачена можливість органі-
зації роботодавцями інших робіт, що но-
сять тимчасовий характер, види цих робіт 
визначає сам роботодавець, виходячи зі 
своїх потреб. Громадські та інші роботи 
тимчасового характеру виконуються ви-
ключно на створених для цього тимчасо-
вих робочих місцях – для організації таких 
робіт не можуть бути використані постійні 
робочі місця та вакансії.

На осіб, які беруть участь в громад-
ських та інших роботах тимчасового ха-
рактеру, поширюються державні соціаль-
ні гарантії, передбачені законодавством 
про працю та зайнятість населення і 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування. З  такими особами ро-
ботодавці повинні укладати в письмовій 
формі строкові трудові договори, а до їх 
трудових книжок вносити відповідні за-
писи. За зареєстрованими безробітними 
зберігається право на виплату допомоги з 
безробіття на період участі в громадських 
та інших роботах тимчасового характеру 
(тривалістю до 180 днів) у розмірах, вста-
новлених до укладення ними строково-
го трудового договору на участь в таких 

роботах. Період участі зареєстрованих 
безробітних у громадських роботах зара-
ховується до страхового стажу в разі на-
ступної їх реєстрації або перереєстрації 

Місцеві органи влади щороку прийма-
ють рішення щодо організації громад-
ських робіт, визначають види робіт, ро-
ботодавців, за участю яких планується 
організація таких робіт. Фінансування ор-
ганізації громадських робіт здійснюєть-
ся за рахунок коштів місцевих бюджетів, 
роботодавців та інших не заборонених 
законодавством джерел. Фінансування 
організації громадських робіт, до яких 
залучаються зареєстровані безробітні 
або працівники, які втратили частину за-
робітної плати, здійснюється за рахунок 
коштів місцевих бюджетів та коштів Фон-
ду загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування України на випадок 
безробіття рівними частинами, пропо-
рційно сумі витрат на їх організацію.

 У даний час починається планування 
робіт, які необхідно буде провести в на-
ступному році, та підготовка до складання 
місцевих бюджетів на 2015 рік. У зв’язку з 
цим центр зайнятості звертається до всіх 
місцевих органів влади з проханням своє-
часно визначити види  суспільно корисних 
оплачуваних робіт в інтересах територі-
альних громад та передбачити в місцевих 
бюджетах кошти на їх фінансування.

  
 

Ольга ЯКОВЛЄВА,
начальник відділу взаємодії 

з роботодавцями Чортківського 
районного центру зайнятості

Саме в перші снігопади збільшується 
ризик виникнення аварійних ситуацій та 
скоєння дорожньо-транспортних пригод. 
Слід пам`ятати, що керування транспор-
том на дорозі, вкритій шаром снігу, в умо-
вах ожеледиці, вимагає від водіїв особли-
вих навичок та вміння, а також відповідної 
підготовки транспортного засобу. Необ-
хідних заходів безпеки за таких погодних 
умовах повинні дотримуватись пішоходи, 
яким слід пам`ятати, що гальмівний шлях 
транспортного засобу значно збільшуєть-
ся на дорозі, вкритій снігом, і не завжди 
водій зможе вчасно зупинити свій автомо-
біль, побачивши пішохода, який перехо-
дить дорогу. Працівники ДАі звертаються 
до водіїв у міру можливості не  виїжджати 
на дорогу, утриматися від далеких поїз-
док. Якщо ж поїздка необхідна, слід бути 

особливо уважним, користуйтеся пасками 
безпеки, дотримуйтесь безпечної дис-
танції, не перевищуйте швидкості руху, 
рухайтеся з увімкненим ближнім світлом 
фар чи протитуманними ліхтарями. Слід 
обов`язково надавати перевагу в русі ав-
томобілям оперативних служб (каретам 
швидкої допомоги, аварійно-рятувальних 
служб, пожежної охорони тощо). Також 
не слід залишати свої авто на проїжджій 
частині, не заважати роботі снігоприби-
ральної техніки, аби дорожні та комуналь-
ні служби змогли забезпечити очищення 
вулиць і доріг.

Ігор ПАСТУХ,
інспектор ВДАІ МГБ Чортківського 

РВ УМВСУ

Соціальний захист людей 
з особливими потребами – пріоритетний 

напрямок роботи центру зайнятості
До Чортківського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть 

звертатися за своїм бажанням всі незайняті громадяни, які прагнуть працювати, 
а також зайняті громадяни, які бажають змінити місце роботи 

або працевлаштуватися у вільний від навчання час.

Організація громадських та інших робіт 
тимчасового характеру

З 2013 року громадські та інші роботи тимчасового характеру організовуються 
згідно із Законом України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.  
Роботи тимчасового характеру сьогодні – це корисна справа: реалізація 

підтримки шукачів роботи, шлях до постійної зайнятості, допомога 
роботодавцям, в тому числі органам влади, при виконанні нагальних робіт 

тимчасового характеру. У нашому районі такі роботи організовувались 
в основному в сільському господарстві та при проведенні  благоустрою 

територій населених пунктів.

При погіршенні дорожньо-кліматичних 
умов в першу чергу повинні активізувати 
роботу дорожні та комунальні організації, 
вчасно реагувати на зміни погоди, підси-
пати автодороги та вулиці. Однак, як ми 
бачимо, це не виконується в повній мірі, 
незважаючи на неодноразове притягнен-
ня службою ДАі уповноважених на це осіб 
до адміністративної відповідальності, ви-
дачу приписів, подання інформацій. Але 
слід і враховувати економічні труднощі, з 
якими стикаються ці організації – відсут-
ність коштів, паливно-мастильних матері-
алів, недостатня кількість снігоочисної та 
підсипочної техніки.

Перед виїздом кожен водій повинен 

зважити доцільність подорожі при усклад-
ненні як погодніх, так і дорожніх умов. 
Якщо ж поїздка необхідна, слід бути осо-
бливо уважним, чітко й неухильно дотри-
муватись Правил дорожнього руху.

Керування транспортом на дорозі в 
умовах ожеледиці вимагає від водіїв осо-
бливих навичок та вміння, а також відпо-
відної підготовки транспортного засобу. 
Як засвідчує досвід, саме «економія» на 
встановленні необхідних шин під час зи-
мової експлуатації автомобілів нерідко 
призводить до трагедій. 

Володимир ЗИГРІЙ,
начальник ВДАІ, майор міліції

Дорога застерігає й попереджає
Погіршення кліматичних умов відчули всі учасники дорожнього руху.  

Ожеледиця – ось це природне явище, якому водії не раді, 
перебуваючи на дорозі. 

Не станьте заручником негоди
Погодні умови призвели до ускладнення ситуації на дорогах. Випадання снігу, 
снігові замети утруднили проїзд як на дорогах державного, так і місцевого 
значення. Заручниками негоди стали й водії, яким довелося вистоювати 

в заторах. На даний час прогноз синоптиків невтішний. 

земельні ділянки

Програма звільнення від куріння 
Початок 7 грудня о 18-й год. 30 хв. 
в актовому залі школи-інтернату

Педагогічний колектив Чортків-
ської ЗОШ № 5 висловлює щирі 
співчуття родині СТАДНИКА Івана  
Богдановича з приводу його тра-

гічної загибелі.

На роботу в аптеку потрібен 
фАРМАЦЕВТ (ПРОВІЗОР)

Тел. 098-615-79-16

Тільки один день, 4 грудня, 
у четвер,  з 9-ї до 16-ї год. 

КУПУєМО ВОЛОССЯ 
до 18000 грн. за кг.

Адреса: м. Чортків, готель “Таня” 
(перукарня “завиток”)

Тел.: 067-622-01-61, 095-431-63-06
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Вітання, спорт12

-5 ... -3

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
29 листопада

-5 ... -3

НЕДІЛЯ
30 листопада

-5 ... -4

ПОНЕДІЛОК
1 грудня

-6 ... -4

ВІВТОРОК
2 грудня

-7 ... -3

СЕРЕДА
3 грудня

-8 ... -3

чЕТВЕР
4 грудня

-4 ... -1

П`ЯТНИЦЯ
5 грудня

має бути почутий!Учасники народного аматорського 
колективу лемківської пісні “Горлиця” 

клубу с. Пастуше щиро вітають
 із 45-річчям 

лілію Володимирівну Галай.
Бажаємо здоров`я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.

Хай скрізь буде лад – 
                    на роботі, в сім`ї
І радість на серці і хліб на столі.

Золотавою щедрою осінню завітав 
20-й день народження 

до ані рябої 
зі с. Росохач.

У Тебе нині гарне 
                свято, 
Бажаєм радості 
                  багато, 
Бажаєм щастя 
            і добра, 
Кохання, миру 
            і тепла. 
Хай Бог Тобі 
   здоров’я шле, 
Любов і щастя 

                                            принесе, 
А Матір Божа – ласку, 
Життя, схоже на казку. 
Всіх благ доля нехай дарує, 
Хай серце Твоє не сумує. 
Ще Тобі бажаєм миру, 
Сонця, радості, добра, 
Щоби Ти була щаслива, і кохання, і тепла.
Бажаєм Тобі вірності, з коханим ніжності 
                   і здоров’я на додачу, 
Щоб вела завжди удача. 
Друзів вірних, незрадливих, 
                  щоб Тебе завжди любили.

Будь завжди ласкавою,
Вірною й коханою!

з найкращими побажаннями 
та любов̀ ю – чоловік 

Василь, батьки і всі рідні.

Дорогі наші читачі!
Нагадуємо: аби з наступного року 

отримувати улюблене видання на 
свою поштову скриньку, передпла-
чуйте районку до 25 грудня ц. р. 

Отож, вартість передплати ста-
новить: 

для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 28 коп.
на рік – 94 грн. 56 коп.
для підприємств, установ та 

організацій (індекс – 61367)
на 3 місяці – 26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 52 грн. 98 коп.
на рік – 105 грн. 96 коп.
(У вартості не враховані послуги 

за оформлення квитанції, які ста-
новлять: при оформленні перед-
плати на 3 міс. – 2 грн. 10 коп.; на 
півроку – 2,55 грн.; на рік – 3,90 
грн.).

Позаминулої неділі вперше у краї відбувся між-
районний футбольний турнір, звівши в поєдинках 
справжніх корифеїв місцевого футболу. І не про-
сто так, задля спортивного інтересу, а зі святою 
місією доброчинства на потреби АТО. До того ж, 
турнір присвячувався річниці Майдану, що пере-
ріс у Революцію Гідності, пам`яті Героїв Небесної 
сотні та вояків, полеглих на сході України за її 
волю й суверенітет. І відбувався у День професій-

ного свята працівників сільського господарства.
Почалося все, як і годиться, з молитви. Парох 

села о. Степан Кацан закликав пом`янути Божим 
словом цвіт української нації. І окропив свяченою 
водою й поле, і учасників гри, і всіх присутніх. Зву-
чав Гімн України, линув реквієм сучасності «Гей, 
плине кача по Тисині». Поезія-присвята злітала з 
вуст Ірини Голодриги. На зачин турніру голосив 
слово голова районної федерації футболу Іван 

Стечишин. А представлен-
ня гостей мав за честь ве-
ликий шанувальник спорту 
в районі Іван Віцентович, 
котрий чи не найпомітніше 
доклався до влаштування 
й організації турніру.

Озвучено й імена пред-
ставників команд: с. Шу-
троминці на Заліщанщи-
ні (дворазовий володар 
кубка області «Козацька 
слава») – Віталій Зятик, с. 
Жизномир на Бучаччині 
(срібний призер чемпіона-
ту Бучацького району) – 
Олег Петрик, с. Вербівці на 

Теребовлянщині (одна з найсильніших кубкових 
команд району) – Михайло Коломійченко, ФК «Ві-
кторія» с. Джурин (в самісінькому зеніті слави на 
Чортківщині) – Богдан Островерха.

Численні уболівальники з малої батьківщини 
учасників турніру та любителі футболу з навко-
лишніх сіл – був великий здвиг люду, самих авто 
нагромадилось до двох сотень – мали можливість 
насолодитися чотирма іграми. У першій Джурин 
переміг Вербівці, рахунок зустрічі 4:0. Друга гра 
засвідчила силу за Шутроминцями, що зустріли-
ся в поєдинку із Жизномиром, – 1:0. Тож в тре-
тьому двобої злучилися за «бронзу» Жизномир і 
Вербівці – 0:1. А в фіналі грали наша «Вікторія» та 
Шутроминці – перемогли гості за рахунком 2:1.

Професійно судили гру арбітри районної фе-
дерації футболу Іван Поліщук, Роман Шуригай-
ло, Михайло Дяк. Відтак відбулося нагороджен-
ня команд кубками й грамотами від спонсорів 
турніру. Відзначено і кращих гравців: воротаря 
Романа Марчина (с. Вербівці), півзахисника 
Віталія Скавуляка (с. Жизномир), захисника 
Володимира Яриша (с. Джурин), нападника 
Володимира Леськіва (с. Шутроминці). Це від 
ПАП «Полівці», основного спонсора турніру, 
котрий представлений поосібно керуючим 
Жаном Полем Прюдомом, його заступником 
Тетяною Столяренко, директором Олексан-
дром Маленьким та заступником директора 
Володимиром Михайлюком. Та були відзнаки 
й від мецената, тернопільського приватного 
підприємця, чиє коріння й душа – у Джурині, 
– Івана Блаженка. Ті нагороди дійшли до теж 
визнаних кращими захисника Ігоря Ковальчу-
ка (с. Джурин), півзахисника Володимира По-
доли (с. Вербівці) та нападника Олександра 
Гниди (с. Шутроминці). 

Репортаж був би неповний, якщо не згада-
ти добрим словом організаторів турніру, тих, 

хто, так би мовити, тримав надійний «тил» – ди-
ректора Джуринської музичної школи Мирона 
Шеремета, Віталія Керницького, що забезпечив 
добре озвучення, Лесю Стадник (фото, відео). А 
що вже доклалися господині – Ганна Стадник та 
її помічниці Ярослава Віцентович, Леся Стадник. 
Не зосталися осторонь, а допомагали активно й 
джуринські підприємці Богдан Блаженко, Воло-
димир Подгорський, Ярослава Братків, Богдан 
Франків, Леся Франків.

Розпочинався турнір о десятій ранку, а за-
вершився близько п`ятої вечора. Зібрані кошти 
будуть передані на потреби вояків АТО, про що 
неодмінно буде поінформовано спільноту на га-
зетній шпальті.

Іван бІлИк, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
Фото лесі стаДНИк

Членство Чортківської районної 
організації Національної спілки 

журналістів України щиро й палко 
здоровить із 60-літнім ювілеєм, 

котрий днями загостив на його поріг, 
отця-доктора 

Василя поГорЕЦЬкоГо.
Літа цвітуть 
не просто собі цвітом,
А проростають 
у духовному 
              і науковому, 
й літературному труді,
Проміняться палким 
й високим словом 
Вашим і осінь, 
і зима, й весна, і літо,
А Ви душею 
повсякчас все молоді.
Шануєм Вас 

                           за відданість і щирість,
За зрозумілі і такі дохідливі слова.
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва Ласкою Своєю зігріва.
Здоров`я міцного, слова палкого 
                  Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, 
               від людей добра
На многії, благії, щасливії літа!

Церковна рада, братство, 
сестринство і парафіяни церкви 

св. Архистратига Михаїла сіл 
долина та Шульганівка вітають

о. романа ГоНчарИка 
з іменинами.

Всечесний отче Ро-
мане! 

Прийміть слова 
подяки за те, що Ви 
знаходите слова, які 
йдуть із Вашого сер-
ця, та сієте у душах 
парафіян мудрі і до-
брі зерна Божої на-
уки, за тепле слово, 
яке лікує, за молит-
ву, що оздоровляє. У 
цей нелегкий час Ви 
пригортаєте нас до Бога, навчаєте, щоб 
ми любили одне одного і виконували за-
повіді Божі, робите все можливе для на-
шого духовного збагачення.

Великий дар Господь 
                            Вам зволив дати –
Пастирем поставив між людьми,
І владу дав, 
              щоб нам гріхи прощати,
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
На Ваше слово сам 
                        Спаситель з Неба
Невидимо приходить на престіл
І Тілом-Кров`ю наші 
                        душі кормить
Із Ваших рук в Літургії Святій.
Із Ваших уст Він нас навчає віри
І Божих правд, і правого життя,

Тож хай Господь Вам 
                щедро помагає
На многії і благії літа.

М`яч, освячений місією 
доброчинства

Посередині листопада, по суті, вже по завершенні футбольного сезону-2014, 
ігрове поле в Джурині знову сповнилося сплеском емоцій від споглядання 

неперевершених баталій. 

28 та 29 листопада у спорткомплексі «Економіст» 
відбуватимуться змагання з футзалу серед ветеранів – 

фінал першості Всеукраїнської асоціації сільського футболу 
України під девізом «За рідний край, за рідне село». 

Початок змагань о 10-й год.

Турнір


