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Виходить з 1939 року

Акція протесту

Топ-тема

Ми й звернулися за інформацією до начальника 
Чортківського району електромереж ВАТ «Терно-
пільобленерго» І.Винника. 

– Наш район теж підлягає застосуванню гра-
фіків аварійних вимкнень, – повідомив Ігор Оме-
лянович. – Вимикання почалися по всій Україні. І 
причиною для цього послужив вихід з ладу 3-го 
енергоблоку Запорізької АЄС. Енергоблоку, за-
значу, надпотужного, мільйонника.

Наш візаві вдався до означення тих потужнос-
тей, котрі врапт втратила енергосистема України: 
виявляється, блок № 3 здатен забезпечити жив-
лення десяти (!) таких областей, як наша, Терно-
пільська. Це й спричинило вимкнення, а в підсум-
ку – масу незручностей та обурення споживачів 
буквально по всій Україні. Є ще й друга причина, 
менш потужна, та не менш серйозна: нестача ву-
гілля на складах теплових електростанцій. 

У такий спосіб було дано відповідь на одне з 
вічних та банальних запитань «хто винуватий?». 
Зоставалося інше, непроминальне – «що роби-
ти?». Чи ж неможливо окреслити час вимкнень та 
тривання знеструмлення? На що Ігор Омелянович 
беззаперечно наголосив: «Це графік аварійного 
вимкнення, ми маємо тільки «що», а не «коли». – 

І вдався до спроби популяризувати для читачів 
поняття термінів: – Падає частота струму і йде 
команда, аби не розрядити енергосистему в ці-
лому, області зокрема. – Додав: – У той же час 
хочеться вірити, що такі збої триватимуть лише 
до кінця поточного тижня, можливо, й робочого, а 
мо ,̀ й календарного...».

За нагоди ми спробували змусити головно-
го енергетика району до коментаря й щодо так 
званих віяльних вимкнень, про ймовірність котрих 
настійно йшлося у вересні ц. р. – навіть графік їх 
було вміщено в районці.

– Причини їх практично ті ж самі: недостатні 
запаси вугілля на теплових ЕС. І добре знаємо 
через що – воєнні дії на Донбасі: завалені шах-
ти, відсутність доступу до складів через завале-
ні мости й таке інше. Між тим не цілих 60, а 40 
відсотків електроенергії таки виробляють тепло-
ві електростанції. Щоправда, вишукуються різні 
шляхи подолання дисбалансу – вугілля почали 
купувати за кордоном тощо. Сподіватимемось, й 
тих вимкнень обминемо...

Ну що ж, поживемо-побачимо?

Цікавилась Анна БЛАЖЕНКО

Шановні працівники та ветерани органів місцевого 
самоврядування, депутати місцевих рад, щиро вітаю вас 

зі святом – Днем місцевого самоврядування! 
З нагоди свята прийміть слова вдячності за вашу само-

віддану працю на благо розвитку територіальних громад 
Чортківського району, в ім’я розквіту нашої Батьківщини. 

Реалії сьогодення ставлять перед нами завдання – 
спільними зусиллями побудувати Українську державу єв-
ропейського зразка. Країна поруч з економічними рефор-
мами потребує і подальшого розвитку органів місцевого 
самоврядування. За такими змінами – майбутнє держави. 

Самоврядні органи в місцевому суспільстві є важли-
вим інститутом реального народовладдя та засобом ре-
алізації інтересів територіальної громади. Саме органи 
місцевого самоврядування забезпечують участь людей 
у розв’язанні життєво важливих проблем, налагоджують 
зв’язки між громадянами, створюють умови для реаліза-
ції суспільних інтересів.

З нагоди свята висловлюю вдячність усім працівникам 
органів місцевого самоврядування за сумлінну і самовід-
дану працю, за високий професіоналізм, компетентність 
та відповідальність, активну громадську позицію у роз-
будові нашого регіону і держави в цілому.

Бажаю від щирого серця усім чортківчанам, хто пра-
цює на благо громади, відстоює її запити та інтереси, 
– нових здобутків у роботі та здійснення всіх життєвих 
мрій і сподівань, а працівникам й ветеранам органів міс-
цевого самоврядування, депутатам місцевих рад та ва-
шим сім’ям – міцного здоров’я, родинного щастя, благо-
получчя, добра і достатку.

Перший заступник голови 
райдержадміністрації                             В.ЗАпухЛяК

Без світла в години «пік»
«Ну от, почалось!..» – так розпачливо цими днями вигукує чимало наших краян, передусім 

селян, через низку несподіваних вимкнень електроенергії, що буквально паралізує 
життєспроможність в буквальному сенсі. Редакційні телефони від початку тижня направду гарячі, 

у слухавці не вмовкає: «Та ж опублікуйте, в кінці кінців, той графік вимкнень, щоби хоч знати, 
коли й на скільки!..».

Шановні працівники органів місцевого самоврядування, 
депутати рад усіх рівнів, активісти самоврядних органів!
Щиро вітаю вас з Днем місцевого самоврядування! 
Цей день стоїть в ряду дат, пов`язаних зі здобуттям 

Україною незалежності і розбудовою власної державності 
та демократії. Він об`єднує людей активної життєвої пози-
ції, лідерів територіальних громад, організаторів втілення 
в життя їх волі. Революція Гідності, духовне очищення нації 
довели, що найбільшою і найдієвішою владою є народ, з 
його самобутністю, звичаями, традиціями, прагненням до 
волі та почуттям власної гідності. Тому тільки український 
народ, з його героїчним минулим та не менш героїчним су-
часним, національними лідерами, активними громадськи-
ми активістами має будувати нашу державу, відстоюючи 
своє право бути вільним, багатим європейським народом.

Органи місцевого самоврядування у нашій державі по-
кликані до провідної ролі – народовладдя – і вони, як 
уповноважені представники інтересів народу, повинні  з 
гідністю нести цю важливу і відповідальну місію. 

 Тож нехай день народовладдя спонукає усіх нас до 
турботи  про наших громадян та наш спільний дім – Укра-
їну, про славну і велику українську родину, про мир, спо-
кій, достаток на рідній землі!

Бажаю вам мирного неба, міцного здоров`я, щастя, до-
бра, невичерпної сили та нових звершень на ниві зміц-
нення державності. Нехай цей день додасть всім нам на-
тхнення і наполегливості у справі подальшого розвитку 
територіальних громад, відродження сіл, селища і міста 
нашого району та відродження і процвітання України!

Заступник голови районної ради               Л.хРусТАВКА

Згадали майданні гасла річної давності і скандували їх, висловлюючи у них весь свій протест, усі болі 
й розчарування, що й нова влада не чує й не розуміє їх, простих трударів, працівників заводу й аграріїв, 
селян, жителів всього району. А хіба багато хочуть? «Це зібрання є індикатором того, що хочуть люди. 

А вони хочуть простого: мирного неба, тепла, роботи, гідної зарплати і можливості забезпечити себе, свою 
сім`ю найнеобхіднішим», – висловив думку багатьох депутат обласної ради від району Олександр стадник.

«Банду – геть!»

Так, і аграрії, і працівники Марилівського спиртового 
заводу, що зібралися недільного дня у селищі Нагірянка 
для перекриття траси Доманове-Ковель-Чернівці, хочуть 
небагато – направду працювати, а не числитися на роботі, 
щоб йшло виробництво, завод діяв як окрема юридична 
особа й працював на економіку району, а аграрії, які 
виростили для заводу й здали йому сировину, отримали 
відповідну оплату й упевненість у завтрашньому дні щодо 
подальшого збуту продукції. Вимоги – прості й зрозумілі, 

не раз висловлені вищому керівництву спиртової галузі 
й держави, та й досі не почуті. Розчаровані, доведені 
до потреби вдаватися до рішучих кроків люди вийшли 
30 листопада на мирну акцію протесту. Тримаючи на 
обочинах дороги плакати з написами: «Лабутін – Путін! На 
кого працює ДП «Укрспирт»?», «Поверніть Марилівський 
спиртозавод району!».

(Закінчення на 4-й стор.)

7 грудня – День місцевого самоврядування
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На часі2

5 грудня. Тривалість дня – 8.14. Схід – 07.41. Захід – 15.55. Іменини святкують Агафія, Архип, Филимон. День працівників статистики 

«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 Тетяна ЛЯКУШ

Вітання Із засідання колегії райдержадміністрації

У райдержадміністрації

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

5 грудня – День працівників статистики

Шановні друзі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого профе-

сійного свята. На вашу службу покладено надзвичайну 
важливу та відповідальну місію – збирати інформацію 
про те, що відбувається в суспільстві. І не тільки збира-
ти, а й правильно, точно узагальнювати. Ви є першими 
соціальними експертами, хто, спираючись на реальні 
цифри й показники, відстежує, аналізує та прогнозує 
головні явища й тенденції в нашому житті – економічні, 
соціальні, демографічні та політичні. Ваші дослідження 
– головний орієнтир для держави, яка прагне зміцнення 
та розвитку. 

Більшість людей, які трудяться в органах статистики, 
віддана своїй професії, присвятила їй багато років жит-
тя. Праця статистів вже давно не є просто технічною, а 
особливо творчою та високоінтелектуальною. 

Бажаємо вам, шановні працівники статистики району, 
щастя, здоров’я й подальших успіхів у виконанні почес-
ного державного завдання, ефективності праці в ім’я 
процвітання нашого краю та України.

6 грудня – День Збройних сил України

Шанoвні військoвoслужбoвці! 
Дoрoгі захисники Вітчизни!

У відповідальний час народ завжди з особливою 
увагою дивиться на своїх захисників. Діти народу, 
українські воїни, ви стали спадкoємцями висoкoї сла-
ви українськoгo кoзацтва, герoїв визвoльних змагань 
і перемoжців фашизму. Мужність та прoфесіoналізм, 
виявлені українськими сoлдатами в хoді мирoтвoрчих 
oперацій, вже здoбули мoлoдoму українськoму війську 
пoвагу і вдячність у світі. Нині ж перед ним постали ви-
клики часу – воєнні дії на сході України, нав`язані нам 
сепаратистами та «братами»-сусідами. Однак вірні сини 
України з честю боронять суверенітет і теритoріальну 
цілісність нашої держави. Для них служіння народу – 
найвища честь, покликання, обов’язок.

Свято Збройних сил України – це данина пам’яті ти-
сячам воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та 
незалежність України.

У переддень свята з відчуттям глибокої шани і 
вдячності щиро вітаємо військових. Ваша мужність 
та сила здатні пoдoлати будь-які перешкoди. Прихід 
дo влади справжніх патріoтів сприятиме пoдальшoму 
фoрмуванню війська висoкoгo прoфесіoналізму та 
патріoтичнoгo вишкoлу.

Бажаємо вам мужнoсті, сил і здoрoв’я. Бажаємо всім 
нам миру і спoкoю на нашій українській землі.

Слава Україні! Героям слава!

Управління Пенсійного фонду України в Чортківсько-
му районі повідомляє, що згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 листопада 2014 р. за № 637 при-
значення та продовження виплати пенсій особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території Укра-
їни та районів проведення антитерористичної операції, 
здійснюватимуться за фактичним місцем їх проживання 
(перебування) за умови подачі довідки про взяття на 
облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерорис-
тичної операції, виданої органами соціального захисту 
населення. 

Пенсії, що призначені або продовжені відповідним 
особам до набрання чинності цією постановою, випла-
чуються за фактичним місцем їх проживання у разі ви-
дачі їм до 31 грудня 2014 року такої довідки.

Богдан сИТНИК, 
начальник управління Пенсійного фонду України 

в Чортківському районі

Про стан проведення своєчасних розрахунків за 
спожиті енергоносії та погашення заборгованості за 
них доповідала начальник відділу розвитку інфра-
структури РДА Л.Борова. Виявляється, в рівні оплати 
за спожиті енергоносії упродовж 10-ти місяців (поточ-
ний період) ми не дотягуємо до заповітних ста відсо-
тків: за електричну енергію проплачено 99,4 відсотка, 
за природний газ – 94,1, за теплову енергію – 98,8. 
Скоротилося і споживання електроенергії, й викорис-
тання природного газу, зокрема населенням – по всіх 
параметрах. І все ж загальна заборгованість (із вра-
хуванням минулих років) солідна – 325721,80 грн. Ті-
шить, що понаднормативних втрат електроенергії та 
природного газу по району за звітний період немає.

Доповідаюча сфокусувала до огляду й діяльність 
створеного ще влітку ц. р. Антикризового енергетич-
ного штабу: проведено 7 його засідань, на яких роз-
роблено оперативний план технічних та організацій-
них заходів щодо зменшення споживання природного 
газу до кінця року та на опалювальний період 2014-
2015 рр. Результати виконання заходів заслуховують-
ся на чергових засіданнях штабу. 

Співдоповідали із розглядуваного питання началь-
ник Чортківського управління з експлуатації газового 
господарства ПАТ «Тернопільгаз» І.Клизуб та голо-
вний інженер Чортківського району електромереж 
ВАТ «Тернопільобленерго» С.Протоковило. Доповни-
ла та внесла акценти, розставивши декотрі крапки 
над «і», начальник Чортківського районного управлін-
ня юстиції І.Жигунова.

Про стан виконання делегованих повноважень в 
галузі культури виконавчими комітетами Великочор-
нокінецької та Чорнокінецьковолянської сільських рад 
інформувала головний спеціаліст відділу культури, 
туризму, національностей і релігій РДА М.Мельник, 
детально проаналізувавши не лише стан матеріаль-
ної бази тамтешніх закладів культури, а й число та 
характеристику влаштовуваних заходів і професійний 
фаховий рівень працівників. Варто зазначити: питан-
ня роботи вогнищ культури на селі з настанням осені-
зими, коли селянин звільняється від діл насущних, 
стає дедалі актуальнішим.  

Доповідаюча передусім наголосила, що відповід-
но до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» органи місцевого самоврядування мають 
делеговані повноваження в галузі культури щодо 
забезпечення охорони пам`яток історії та культури, 
збереження і використання культурного надбання. 
Виконавчими комітетами зазначених сільських рад 
прийнято рішення «Про підвищення  виховної  ролі 
культосвітніх  установ на території сільської ради», 
«Про роль сільського будинку культури в патріотично-
му вихованні молоді», «Про виконання програми збе-
реження об’єктів культурної спадщини на 2011-2015 
рр». Проте рішення не є дієвими, бо об`єкти культур-
ної спадщини на територіях цих рад досі не взяті на 
баланс та не здійснено їх паспортизацію. 

Співдоповідав і Великочорнокінецький сільський 
голова М.Фрайндт (із Чорнокінецької Волі було пред-
ставлено довідку). До обговорення розглядуваного 

активно долучився заступник голови районної ради 
Л.Хруставка, а член колегії М.Горбаль запропонувала 
надалі проводити засідання колегії із розглядом де-
легованих повноважень в галузі культури виконкомам 
сільських рад на місцях, вочевидячки переконуючись 
в побаченому й почутому в плині зустрічей з людьми, 
що й враховано в текстурі розпорядження з даного 
питання.

Про хід виконання районної програми імунопрофі-
лактики та захисту населення від інфекційних хвороб 
на 2011-2015 рр. доповідала в. о. обов`язки головного 
лікаря районного комунального центру первинної ме-
дичної (медико-санітарної) допомоги С.Грабовецька. 
Наголошено, що основним завданням Програми є 
здійснення комплексу організаційно-методичних за-
ходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції 
та охоплення щепленнями відповідного контингенту 
населення на рівні не менш як 95 відсотків. Однак на-
ведені цифри вражають до прикрості, на чому відра-
зу наголошували члени колегії. Погляньмо. Цьогоріч 
щеплення вакциною БЦЖ до 1-го року виконано на 
28,1 відсотка – на даний час вакцина відсутня. Третя 
вакцинація проти поліомієліту виконана на 22,2 від-
сотка до 1-го року, а старшим 1-го року на 100 %. 
Ревакцинація проти поліомієліту у 18 місяців викона-
на на 35,5 %, у 6 років – на 36,2, в 14 років – на 49,9. 
Третя вакцинація проти дифтерії, коклюшу, правця до 
1-го року виконана на 13,2 %, а старшим 1-го року – 
на 28,7. Ревакцинація у 18 місяців – 13,1 %, а старшим 
2-х років – на 21,8 %. Вакцина проти дифтерії і правця 
(АДП) відсутня, тому ці щеплення у 6-річному віці не 
виконуються. Щеплення вакциною АДП-М виконано 
на 0,3 відсотка у зв‘язку з відсутністю вакцини. Ще-
плення проти гемофільної інфекції – на 30,8 відсотка. 
І т. д., і т. п. Одне слово, процент виконання плану усіх 
щеплень за 10 місяців становить 40,4 відсотка. 

У районі забезпечується закупівля імунобіологічних 
препаратів за епідемічними показаннями. За програ-
мою імунопрофілактики в Чортківському КРЦ  ПММСД 
від початку року виділено 120 тис. грн. Із цих коштів 
закуплено 400 доз анатоксину правцевого, 10 300 доз 
туберкуліну тощо. Нині чи не найактуальніше – при-
дбання  вакцин «Флюрікс», «Ваксігрип» проти грипу. 
До слова, в плані вакцинації проти грипу, що на порі, 
доповідаюча зупинилася більш детально, відповідаю-
чи на численні запитання присутніх. Співдоповідала з 
цього питання начальник Чортківського міжрайонного 
управління Головного управління Держсанепідслужби 
в Тернопільській області – головний державний сані-
тарний лікар Чортківського та Гусятинського районів 
О.Чайчук.

Про стан кадрової роботи та дотримання вимог 
чинних нормативно-правових актів про державну 
службу в райдержадміністрації доповідала начальник 
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністра-
ції О.Галанчак.

З усіх розглянутих питань прийнято відповідні роз-
порядження.

Анна БЛАЖЕНКО 

Стартова для тижня понеділкова нарада при голо-
ві РДА, що традиційно збирає керівників структурних 
підрозділів, відділів та управлінь, виокремила на за-
чин розмови тему надзвичайно актуальну й тривожну: 
поширення світом захворювань, викликаних вірусом 
Ебола (ХВВЕ), котрі цілком реально можуть, не дай, 
Боже, добратися й до нас. Інформувала присутніх 
лікар-інфекціоніст, завідувач кабінету інфекційних за-
хворювань ЦКРЛ Г.Палійчук, сконцентрувавши у своє-
му виступі можливі та прийнятні засоби профілактики 
цієї суворої новітньої чуми сьогочасся. Наголосила: 
лихоманка чи то пак гарячка Ебола увійшла до пере-
ліку подій, які можуть являти надзвичайну ситуацію 
в галузі охорони здоров’я та регулюються сучасними 
міжнародними медико-санітарними правилами. Спа-
лахи цієї хвороби наразі найчастіше фіксуються в аф-
риканських країнах. Вакцини проти лихоманки Ебола 
досі немає.

Бесіда з приводу існуючих загроз здоров`ю уже 
вдруге предметно перелаштувалась на необхідність 
вакцинації від грипу та ГРВІ насамперед представни-
ків служб з розряду так званих публічних, тобто тих, 
хто день у день працює на безпосередньому стику з 
людьми. На цьому вже вкотре зосереджувала увагу 
заступник головного лікаря районного комунального 
центру первинної медичної (медико-санітарної) допо-
моги С.Грабовецька.

Директор районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Є.Деренюк, доповідаючи влас-
не про роботу центру, абсолютно виправдано чи не 
найбільше уваги приділяла влаштуванню благодій-
ництва задля близького в часі улюбленого дітворою 
свята Миколая. І першим заступником голови РДА 

В.Запухляком, і заступником голови районної ради 
Л.Хруставкою в унісон наголошено на необхідності не 
обминути подібними акціями дітей, чиї батьки є учас-
никами АТО, – таких наразі в районі є 76, та пере-
селених зі сходу України – шістнадцятеро. До такого 
доброчинства закликано всі колективи, всіх людей 
доброї волі.

Не полишено поза увагою й питання завершення 
комплексу осінніх польових робіт, про що інформував 
заступник начальника управління – начальник відділу 
організації виробництва та переробки сільськогоспо-
дарської продукції управління АПР РДА Я.Бабій. По-
тішила, зокрема, звістка про цьогорічну врожайність 
цукрових буряків, що сягає 480-550 ц/га – на 220 ц 
більше минулорічного показника; на цю пору вже засі-
яно 14412 га озимих культур. Та прикрістю залишаєть-
ся перебування в полі близько 15 тисяч тонн солодких 
коренів, що дочікуються своєї черги на переробку на 
заводі через щільно відкоригований графік прийман-
ня, – й дочікуватимуться, за попередніми підрахунка-
ми, не менш як два наступні тижні.

Спом`януто й влаштовану днем раніше – минулої 
неділі – акцію мирного протесту громадянської непо-
кори у с. Нагірянка внаслідок закриття та доведення 
до банкрутства Марилівського спиртозаводу й захис-
ту інтересів аграрних товаровиробників. У площині 
мовленого заступник голови РДА І.Віват назвав дії ДП 
«Укрспирт» операцією з розвалу економіки й водночас 
наголосив на значимості дати 1 грудня (коли й про-
ходила нарада) як 23-ї річниці Всеукраїнського ре-
ферендуму та обрання першого Президента України 
(новітнього часу).

Для вас, переселенці

Пенсія – за місцем 
перебування

Ворота в зиму: чим «хворіє» енергетика 
і чи здорові ми?

Останнє наприкінці цьогорічної осені засідання колегії РДА, що називається, зібрало «в кулак» сув`язь 
питань важливих на порі. принаймні три із чотирьох розглядуваних 

немовби звіряли своєрідну перепустку в зиму. 
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Із сесійної зали

Фінанси

Районний бюджет за 9 місяців 2014 року 
по доходах загального фонду виконаний в 
сумі 133,1 млн. грн. при уточненому плані 
138,5 млн. грн. Виконання складає 96,1 %. 
Менше плану надійшло 5,4 млн. грн. 

План по надходженнях податків і платежів 
виконано на 94,9 % (план 7,9 млн. грн., факт 
7,5 млн. грн.). До плану недопоступило 0,4 
млн. грн. До минулого року у співставимих 
даних власні доходи зменшились на 54 тис.
грн., або на 0,7 %. До плану не додано 4,7 
млн. грн. дотації вирівнювання та 312 тис.
грн. субвенцій з Державного бюджету. За І 
півріччя поточного року субвенцій було не-
додано 21,3 млн. грн.

Субвенцій на виплату допомог сім’ям з ді-
тьми, малозабезпеченим сім’ям недоотри-
мано 29,1 тис. грн., проте заборгованість 
перед отримувачами допомог відсутня.

Субвенцій на енергоносії не додано 2,6 
тис. грн., заборгованість перед надавачами 
послуг склала 128,9 тис. грн.

Субвенції на пільгові перевезення паса-
жирів та надання пільг з послуг зв’язку не 
додано 231,5 тис. грн., заборгованість перед 
надавачами послуг склала 65,7 тис. грн.

Субвенції на надання пільг та житлових 
субсидій на придбання твердого палива не 
додано 14,2 тис. грн., заборгованість перед 
одержувачами складає 4,5 тис. грн.

Доходи спеціального фонду районного бю-
джету за 9 місяців поточного року виконані в 
сумі 2,5 млн. грн. при плані 2,7 тис. грн. Вико-
нання плану складає 90,4 %. До плану недо-
поступило 263 тис. грн. доходів. Порівняно з 
відповідним періодом минулого року доходи 
зменшились на 266 тис. грн., або на 9,7 %.

Видаткова частина загального фонду ра-
йонного бюджету за 9 місяців 2014 року 
виконана в сумі 130,6 млн. грн. Найбільшу 
питому вагу у видатках районного бюдже-
ту займає соціальний захист і соціальне 
забезпечення – 48,9 млн. грн., з яких 46,1 
млн.грн. – за рахунок субвенції з Держав-
ного бюджету. По цій функції фінансується 

територіальний центр (2,0 млн. грн.), центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
(0,5 млн. грн.), молодіжні програми і заходи 
(30,5 тис. грн.), матеріальна допомога гро-
мадянам (98,2 тис. грн.), виплата грошової 
компенсації фізичним особам, що надають 
соціальні послуги – 183,8 тис. грн., пільги 
реабілітованим – 81,0 тис. грн.

Видатки на освіту за 9 місяців поточного 
року склали 34,9 млн. грн., охорону здоров’я 
33,0 млн. грн., культуру – 4,3 млн. грн. На 
утримання районної ради використано 1037,6 
тис. грн., установ та заходів з фізичної куль-
тури і спорту – 802,9 тис. грн. На пільговий 
проїзд громадян спрямовано 569,8 тис. грн. 

Начальник фінансового
управління РДА                        Г.ІЗвєковА

Віддали хвилиною мовчання шану ге-
роям, полеглим за Україну в різні часи як 
становлення й боротьби за незалежність, 
– 27 листопада рівно 72 роки сповнилося 
відтоді, як на ягільницькому полі німецько-
фашистськими загарбниками було розстрі-
ляно 52 українські в`язні, – так і захисту її 
суверенності та цілісності території у дні 
теперішні. Заступник голови райради Лю-
бомир Хруставка повідомв присутніх про те, 
що в країні діє Всеукраїнська ГО “Народна 
пам`ять”. Вона здійснює гуманітарну місію в 
зоні бойових дій: займається розшуком, екс-
гумацією та передачею родичам тіл загиблих 
солдатів, шукає тих, хто пропав безвісти. Хто 
бажає надати фінансову допомогу органі-
зації чи хоче звернутися до неї, інформацію 
можна отримати у відділі з гуманітарних пи-
тань райради. 

Депутати приступили до роботи. Також за-
ступник голови райради Л.Хруставка подяку-
вав усім громадським активістам, сільським 
головам та громадам, трудовим колективам, 
навчальним закладам, волонтерам, релігій-
ним громадам, які щедро допомагають на-
шим захисникам.

Головуючий на сесії зачитав звернення від 
ГО “Громадський майдан”, підписане декіль-
кома його членами, щодо надання відповід-
ної оцінки роботи редактора “Голосу народу” 
Л.Габруського. Оскільки воно було розгляну-
то на засіданні двох комісій й ними ухвалено 
рішення з цього приводу, а також зважаючи 
на те, що редактор на момент проведення 
сесії знаходився у відпустці, депутати вирі-
шили не розглядати дане звернення.  

Першим на порядку денному заслухали 
виступ директора ДП “Чортківське лісове 
господарство” Василя Фреяка про стан та 
перспективи розвитку лісового господарства 
на території району. Про доцільність обгово-
рення у сесійній залі актуального на сьогодні 
в зв`язку із ситуацією в державі питання за-
безпечення населення альтернативними ви-
дами палива піднімалось ще на попередній 
сесії. Тому й було запрошено для роз`яснення 
потужностей і можливостей нашого лісово-
го господарства, його готовності до таких 
кроків з боку споживачів. Василь Йосипович 
повідомив, що заліснення району становить 
11400 га або 13,7 відсотка (для порівняння 
у європейських країнах такий показник до-
рівнює двадцяти відсоткам). Звичайно, рости 
є куди. Та проблема – у відсутності коштів 
для заліснення нових територій і розуміння 
з боку сільських голів та громад потреби на-
дання для цих цілей непридатних для сіль-
ського господарства земель. Із тих ресурсів, 
які є в наявності, господарство заготовляє 
щорічно 20 тис. куб. м деревини. За потреби 
забезпечення альтернативними видами па-
лива населення, запевнив директор лісгоспу, 
3-4 тис. куб. м деревини додатково зможуть 
знайти для району, оскільки продукція лісо-
вого господарства – така, що відновлюється, 

вирубані площі засаджуються, на місце зру-
баних підростають нові дерева і т. д. 

Ще одне нагальне завдання, яке поста-
вила громада перед державним підприєм-
ством, – безплатне забезпечення дровами 
сімей воїнів АТО. Тих із них, хто потребує 
твердого палива, у районі небагато – до 50 
осіб, а отже, така потужна організація, як ДП 
«Чортківський лісгосп», в змозі забезпечити 
безкоштовно захисників своєю продукцією. 
Це й прописали депутати окремим пунктом 
у рішенні з даного питання.

У наступному пункті порядку денного – пи-
тання про зміни до районної програми фінан-
сування фонду Чортківської районної ради 
2011-2014 рр. для надання разової грошової 
допомоги. Його депутати також, як і попе-
реднє, ухвалили одноголосно, адже йшлося 
про благородну справу – надання грошової 
допомоги у розмірі 10 тис. грн. родинам на-
ших воїнів-героїв – полеглого Дениса Громо-
вого та пропалого безвісти Руслана Коцюка.

Так само одноголосно було підтримано й 
наступні питання – звіт про виконання район-
ного бюджету за 9 місяців цього року; про 
внесення змін до районного бюджету на 2014 
рік; про прийняття видатків на виконання де-
легованих повноважень Чортківської міської 
ради в галузі фізичної культури і спорту. На-
чальник фінуправління РДА Галина Ізвєкова, 
пояснюючи зміни до районного бюджету, 
вказала, що рік цей у фінансовому плані в 
нас непростий: на грудень місяць не виста-
чає на зарплати більшості сільських рад та 
бюджетних установ, зважаючи на це, район 
подав у Міністерство фінансів розрахунки на 
додаткову дотацію на суму 1300 тис. грн. 

Питання спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ, міста Чортківського 
району було розбито по пунктах і отак, по 
пунктах, й голосовано, бо розбіжності, як на 
комісії з питань соціально-економічного роз-
витку, підприємництва, власності, інвестицій 
та торгівлі, так і у сесійній залі виникли щодо 
пункту 6-го: про продовження терміну прове-
дення реконструкції ТзОВ ТРК «СІТІ ЦЕНТР» 
будівлі кінотеатру «Мир» та введення її в дію. 
Зважаючи на те, що керівник даного підпри-
ємства ні разу не відгукнувся на пропозиції 
депутатів особисто пояснити причини такої 
тривалої затримки, народні обранці виріши-
ли не задовольняти поки що дане прохання.

Про затвердження договору між Чортків-
ською районною та Чортківською міською 
радами про передачу, приймання коштів на 
погашення кредиторської заборгованості; 
про звернення депутатів Чортківської район-
ної ради; про затвердження розпоряджень 
голови районної державної адміністрації; 
про затвердження розпоряджень голови 
Чортківської районної ради; про директора 
Колиндянської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів Чортківської районної ради Терно-
пільської області; про звернення депутатів 
Чортківської районної ради Тернопільської 

області щодо скасування розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2003 року за № 438-р «Про виключення із 
складу Кременецько-Почаївського історико-
архітектурного заповідника споруд Почаїв-
ської Свято-Успенської Лаври»; про надання 
дозволу Чортківській центральній комуналь-
ній районній лікарні на встановлення плати 
за послуги; про втрату чинності рішення 
Чортківської районної ради від 3 червня 2011 
року за № 86 «Про програму соціальної реа-
білітації дітей-інвалідів на 2011-2015 рр.» – з 
цих питань було прийнято позитивні рішен-
ня. Про внесення змін до регламенту Чорт-
ківської районної ради VІ скликання рішення 
не було прийнято, оскільки не вистачало де-
путатських голосів (для змін необхідно було 
більше дві третіх від загальної кількості).

Велику дискусію викликало питання хар-
чування дітей у школах. Сфера громадсько-
го харчування по навчальних закладах за-
знала змін у зв`язку зі зміною компанії, що 
обслуговує школи тепер. Фірма, адреса ре-
єстрації якої у Фастові, із звучною назвою 
«Максимум», виграла тендер у Міністерстві 
соцполітики і змінила на ринку попередни-
ків – компанію «Галс ЛТД». Як стверджують 
директори навчальних закладів, різко змі-
нилося й меню (відсутні перші страви) й… 
запах в коридорах й приміщенні їдальні 
(різкий і неприємний). Також дивовижні речі 
відбуваються з продуктами, що їх поставляє 
фірма: курячі тушки після розмороження й 
приготування різко «худнуть», втрачаючи 
більше половини зазначеної ваги: з 1360 г 
до 610 г; на згущеному молоці появляєть-
ся через деякий час рідина, дуже схожа на 
пальмову олію; соки ніби «присмачені» пе-
кучим перцем: від них печуть губи й ротова 
порожнина – так, принаймні, каже директор 
гімназії пан Михайло Каськів. Депутат рай-
ради, а водночас – начальник Чортківського 
міжрайонного управління Головного управ-
ління Держсанепідслужби в Тернопільській 
області – головний державний санітарний 
лікар Чортківського та Гусятинського райо-
нів Оксана Чайчук дала пояснення, що дана 
компанія намагалася зайти в район ще у ве-
ресні місяці. Санстанція висунула претензії 
щодо меню, але фірма повідомила, що їм 
оплачується лише як за сніданки, а відтак 
меню відповідає нормам. Поставили умови 
лікарі й щодо продуктів: м`ясо повинно бути 
без кісточок, згущене молоко взагалі не по-
винно бути присутнє у харчуванні дітей, а ще 
– усі продукти, що містять ароматизатори 
та смакові добавки. Але підстав для пере-
вірок вони не мають, для цього необхідно 
керівникам написати до них звернення, вони 
його передають у Київ і лише після згоди 
останнього мають право провести планову 
перевірку шкільної їдальні. Депутати вису-
вали різні версії щодо розв`язання даного 
гордіївого вузла і підсумували таким: з ново-
го року добро на централізоване харчування 
дітей не давати. Але все-таки для з`ясування 
усіх невідомих вирішено було в порядок ден-
ний наступної сесії внести пункт про стан 
харчування в навчальних закладах.

Як планувалося, розгляд питання про си-
туацію щодо діяльності ДП «Укрспирт» (Ма-
рилівське місце провадження діяльності) 
було винесене депутатами на друге пленар-
не засідання, яке вирішили проводити на 
центральній вулиці селища Нагірянка у не-
ділю, 30 грудня, демонструючи таким чином 
свою підтримку аграріям краю та працівни-
кам Марилівського спиртового заводу, які, 
не отримавши позитивного вирішення про-
блем, що виникли, зважилися на мирну ак-
цію протесту для того, щоб їхні вимоги було 
почуто керівництвом ДП «Укрспирт». 

На друге пленарне засідання 34-ї сесії 
райради прибуло 50 депутатів. Нагірян-
ський сільський голова Петро Головацький 
з трибуни, депутати та присутні того дня 
вимагали опублікувати списки тих, хто про-
ігнорував цей такий важливий не лише для 
заводу чи окремої сім`ї, а й життєдіяльності 
усього району захід. Подаємо список відсут-
ніх: М.Андрусик, І. Войцишин, Л.Габруський, 
В.Гоцалюк, С.Дем`янчук, О.Заболотна, 
Д.Михайлецький, І.Мудрий, П.Пастущак, 
Н.Гой, Г.Захаревич, С.Максимлюк, Г.Мишкун, 
І.Попик, Н.Сегеда, О.Файницька, О.Боднар, 
П.Боровський, І.Велиган, С.Книш, М.Слота, 
М.Ференц, З.Баньківський, О.Борсук, 
В.Грушецький, Б.Завадський, О.Козюк, 
А.Мельник, І.Мізерота, Р.Обшарська, 
Г.Опацький, М.Гордій, П.Чайка, Я.Журба, 
М.Дячок, Б.Верхомій, Б.Бейко, В.Бойчук, 
Я.Стець, Р.Філяк.

Та все-таки більшість депутатів прибула. 
Після недовгого обговорення проблеми, що 
склалася, інформації першого заступника го-
лови РДА Валерія Запухляка, виступів голови 
постійної комісії з питань земельних відно-
син, планування територій та агропромисло-
вого розвитку, голови страйкового комітету 
аграріїв Володимира Заболотного, голови 
комісії з питань соціально-економічного роз-
витку, підприємництва, власності, інвестицій 
та торгівлі Василя Вислоцького, секретаря 
страйкового комітету аграріїв Марії Горбаль, 
народного депутата України Олега Барни, 
депутата обласної ради від району Олексан-
дра Стадника, депутата від селища Нагірян-
ка Романа Чортківського, депутатів Тетяни 
Яблонь, Віктора Шепети, Івана Вівата, вони 
ухвалили й підтримали відповідне рішення, 
одним із пунктів якого було: прийняти по-
вторне звернення депутатів районної ради 
щодо відновлення діяльності ДП «Укрспирт» 
(Марилівське місце провадження діяльності) 
та погашення заборгованості перед місцеви-
ми приватними аграрними підприємствами. 
Звернення направили до високопоставле-
них адресатів: Президента України, Голови 
Верховної Ради, Прем`єр-міністра, міністра 
аграрної політики, народному депутатові 
Олегові Барні, генеральному директорові ДП 
«Укрспирт» Михайлові Лабутіну, Генерально-
му прокуророві України. У ньому було ви-
кладено наступні вимоги: забезпечення від-
новлення роботи Марилівського спиртового 
заводу та його безперебійної діяльності; не-
гайний розрахунок з місцевими приватними 
аграрними підприємствами відповідно до 
укладених договорів; збереження монопо-
лії держави та державної форми власності 
спиртової галузі з відновленням заводом 
статусу юридичної особи.

Заступник голови райради Любомир Хрус-
тавка підсумував: «Депутати, сільські голо-
ви, мешканці з усіх куточків району прийшли 
підтримати позицію. А позиція дуже й дуже 
проста: відновити роботу заводу, щоб наші 
хлопці могли працювати й утримувати свої 
сім`ї, аби наші селяни, які працюють, мали 
куди здавати продукцію й отримували вчас-
но кошти за здану сировину, аби працівники 
бюджетних установ змогли отримати зарп-
лату з тих податків, які сплатить завод. 

Сьогоднішнє наше зібрання є свідченням 
того, що ми хочемо, аби нас таки почули, 
аби на наші законні вимоги було реагування. 
Приїхали люди з усього району. Вони з нами, 
а разом ми – сила».

Оксана сВИсТуН
Фото Ореста ЛИЖЕчКИ

Разом – з громадою
27 листопада відбулося перше пленарне засідання тридцять четвертої сесії 

районної ради. Так було заплановано регламентом: два пленарних засідання, 
одне традиційно, у сесійній залі райради, а друге – серед наших виборців, 
разом з ними, на центральній вулиці селища Нагірянка. чому? Так депутати 
відреагували на ситуацію, що розпалюється у нашому районі, навколо МпД 

Дп “укрспирт”. “Ми – з вами”, “підтримаємо аграріїв краю”, “Захистимо 
одне із двох донедавна діючих потужних підприємств району” – лунало 
на адресу хліборобів та працівників заводу, котрі наважилися на мирний 

попереджувальний страйк задля захисту своїх інтересів. серед мітингуючих 
мешканців краю у Нагірянці в неділю висловили депутати й свою точку зору 
на події, що мають місце в районі. Та про все за порядком. Адже питань, які 
потребують нагального вирішення у сесійній залі, назбиралося на чергову 

сесію немало – сімнадцять. 

Пояснююча записка
до звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року
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Ракурс4
Акція протесту

Та немає й досі в нашій державі Україні 
воєнної доктрини. Ми вбачали в Росії 
друзів, а вони оголили проти України 
всю свою внутрішню агресивність і 
виховали власну націю в дусі ненависті 
до нас, українців. Нечувано! І скільки вони 
думають так себе поводити, так нищити 
все людське, досягнуте  в мирному житті?! 
Вони ж пішли на нас наглою війною!

Та маємо позитив: збільшилось 
бажаючих стати на військову службу 
в Збройних силах України. Наше 
суспільство не змирилося з тим, що було 
втрачено кілька сотень особового складу 
і боєготовність армії. Аж ніяк! На сьогодні 
гідно виконують свій військовий обов`язок 
контрактники з Чортківщини Андрій Бабій, 
Андрій Солецький, Дмитро Підгурський, 
Андрій Ставничий, Володимир Бегман, 
Олександр Фрич, Роман Савіцький, 
Василь Корчинський та ін. 

У березні 2014 року я звернувся до 
Головнокомандувача Збройних сил 
України – начальника Генерального 
штабу ЗСУ з пропозицією: негайно 
відновити призов на військову строкову 
однорічну службу – і, о радість моя! – 
через тиждень заворушилося. Весняний 
призов відновлено. Була пропозиція 
знизу – від народу. Хлопці радо йдуть 
й досі на однорічну службу. Але вже з 
13 квітня на сході України, в Донбасі, 
заворушилися сепаратисти зі зброєю в 
руках. І там й досі нарощено їх бойові дії з 
безпосередньою допомогою військ Росії 
з пригодною ідеологією «Русского міра»... 
А це – війна. Оце так «сусідка» з «вічною 
дружбою» пішла на нас неоголошеною 
війною?! І вже ніяких звільнень в запас зі 
Збройних сил України в ці дні немає, навіть 
тим солдатам, які мають вищу освіту. 
Звичайно, що, вислуживши один рік, ті 
військовослужбовці мають можливість 
подати рапорт по команді з проханням 
стати до військової служби за контрактом. 
І декотрі скористалися вже такою 
можливістю. У третій декаді листопада я 
запитав вчительку Нагірянської ЗОШ І – ІІ 
ступенів Надію Білу: «Куди йдете з гарними 
пакунками?» – і почув у відповідь: «До 
Андрійка – йому 24 роки від народження!». 
Так, гідно він служить в Бескидах. І багато 
таких матерів, які очікують своїх синів, але 
війна.

Навіть у військові ліцеї учні з деяких 
шкіл заявляють бажання до вступу. Наш 
військовий ліцей у Коропці збільшив набір 
на цей навчальний рік – і вже десять класів 
навчається.

Але є в нас категорія 18-річних і старші 
призовники, які мають відтермінування 
від призову через навчання, хвороби, 
фізичні вади тощо. Часто вони стоять за 
парканами, супроводжуючи призваних 
до лав армії. Виховати молодь активно 
готовою захищати Україну – відповідальне 
завдання нашого суспільства. Стоять в 
бойовому строю воїни – офіцер Василь 
Кіт, сержант Петро Слюсар, курсант Олег 
Мальований, десятки, сотні, тисячі синів 
нашої Вітчизни...

6 грудня 2014 року виповнюється 23 
роки нашим Збройним силам. Юнаки 
та юнки мають можливість вступити до 
військових ліцеїв, до вищих військових 
навчальних закладів ЗСУ. Маємо 
уродженців Чортківщини: вищих офіцерів 
– 1, старших офіцерів – 39, молодших 
офіцерів – 104, курсантів вишів – 8, 
військових ліцеїстів – 11, разом – 163 
особи. Всі вони укріплюють боєздатність 
та боєготовність армійських підрозділів, 
командують або ще будуть командувати 
(після навчання), тобто утворюють кістяк 
армії. Принагідно заувага: райвійськкомат 
повідомляє про зміну віку перебування 
на обліку військовослужбовців запасу 
– тепер його підвищено до 60 років і 
стосується це народжених у період з 
1954 по 1974 рр. – офіцерів, прапорщиків, 
сержантів і солдатів запасу, яким слід 
відвідати райвійськкомат для уточнення 
запису у військових квитках. Одночасно 
бажаючі можуть ознайомитися з новими 
умовами призову на військову службу 
за контрактом. Звільненим у запас або 
демобілізованим військовослужбовцям 
звертатися у третє або четверте 
відділення райвійськкомату для взяття їх 
на військовий облік.

Усім військовослужбовцям – доброго 
здоров`я, залікування ран від участі у війні, 
народної пам`яті за полеглими Героями.

степан ОсАДЦА, 
полковник запасу, учасник бойових дій 

з розмінування в Україні, уповноважений 
Чортківського районного 
військового комісаріату

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
І мирно крокуючи переходом через 

дорогу, таким чином намагалися 
привернути до себе увагу керівництва ДП 
«Укрспирт», яке сидить у високих кабінетах 
столиці. Попередньо були звернення, 
які лише від депутатів районної ради 
тричі відправлялися в Київ, а ще свої 
вимоги окремо висловлювали аграрії 
краю, працівники заводу. Делегація з 
району 7 жовтня зустрічалася з міністром 
Кабінету Міністрів Остапом Семераком, 
генеральним директором ДП «Укрспирт» 
Михайлом Лабутіним, у результаті чого 
з 8-го жовтня вдалося запустити завод. 
Та ненадовго. Як виявилося, то була така 
собі обіцянка-цяцянка. Завод прийняв 
сировину місцевих аграріїв, частково 
переробив її й, захлинувшись власною 
продукцією, зупинився 3-го листопада. 
На сьогодні борг перед місцевими 
приватними аграрними підприємствами 
від ДП «Укрспирт» становить 11 млн. грн. 

26-го листопада аграрії-страйкарі 
зустрілися з представниками ДП 
«Укрспирт» в обласній держадміністрації. 
На вимогу вказати терміни погашення 
боргу за продану Марилівському МПД 
продукцію чіткої відповіді від гостей 
зі столиці не почули ні хлібороби, ні 
керівники області й району, які теж були 
присутні на переговорах. Згодом на сайті 
ДП «Укрспирт» з`явилося повідомлення 
такого змісту: «Наразі спиртові сховища 
Марилівського МПД заповнені та 
виготовлена раніше партія продукції чекає 
на реалізацію. Закуплене, у згаданих вище 
підприємців, зерно не використовувалося 
та зберігається в сховищах. Проте 
замовники скоротили старі замовлення 
з огляду на нестабільну економічну 
ситуацію, а нових ще не зробили. ДП 
«Укрспирт» не відмовляється від своїх 
зобов’язань і готове їх виконати. Хоча, 
якщо подібний варіант тернопільських 
аграріїв не влаштовує, ми готові повернути 
їм закуплене зерно».

У неділю на мирній акції протесту 
перед страйкарями виступила секретар 
страйкового комітету Марія Горбаль. 
Зачитавши присутнім закони, які 
підтверджують право людини на мирні 
зібрання, та пригадавши події річної 

давності, які відновили в українців віру 
в краще, сподівання на проукраїнськість 
керівництва, що прийшло до влади після 
Революції Гідності, оратор повернулася до 
теми недільного зібрання: «Марилівський 
спиртозавод був завжди одним із кращих 
в Україні, з можливістю виробляти й 
реалізовувати понад 2700 дал спирту. Він 
отримав усі можливі державні нагороди. 
Це був один із тих заводів, який ніколи не 
брав участі в чорних схемах виробництва 
«лівого» спирту. Тут люди отримували 
найвищу заробітну плату в області. Зараз 
його просто руйнують. Від початку року 
декілька разів зупиняли його діяльність, а 
вже влітку його труби перестали дихати 
надовго... 

Пройшла Революція Гідності, частково 
змінивши прізвища при владі, але не 
змінивши якість нашого життя. Хочу, щоб 
вони розуміли: ми мовчати не будемо! Ми 
точно знаємо: банду – геть! І то говоримо 
так голосно, щоби нас нарешті почули!».

Представник страйкового комітету 
спиртозаводу Петро Олійник передав 
народному депутатові Олегу Барні, який 
приїхав підтримати своїх обранців у їхніх 
справедливих прагненнях, колективне 
звернення до народних депутатів 
та керівників держави працівників 
Марилівського МПД із описаними в ньому 
вимогами. Подібне звернення прийняли 
й аграрії краю, всі учасники мирної 
акції протесту. Його зачитала секретар 
страйкового комітету Марія Горбаль. У 
ньому вони висунули дві основні вимоги 
щодо вирішення і врегулювання ситуації: 
повне погашення заборгованості перед 
місцевими аграрними підприємствами 
району; запуск спиртового заводу ДП 
«Укрспирт» Марилівське МПД і повне 
відновлення його роботи. Умови, вказані 
у зверненні, повинні бути виконані до 
сьогодні, 5 грудня 2014 р., у протилежному 
випадку, в разі ігнорування вимог, у неділю, 
7-го грудня аграрії обіцяють розпочати 
безстрокову акцію протесту на трасі 
Доманове-Ковель-Чернівці на території 
селища Нагірянка та залізничного 
переїзду с. Ягільниця.

Оксана сВИсТуН
Фото Ореста ЛИЖЕчКИ

«Банду – геть!»

Заклично

Наша армія – є!
Десять років її скорочували (2004-2013), а в першій половині 2014-го ще й 

познущалися, скоротивши штати військових комісаріатів. Нечувано! 
Ми нарешті маємо армію, котра вміє воювати і знає, хто її ворог...

Діймо разом

Те, що гуртом і батька легше бити, – істи-
на, відома нашому народові здавна. Та має 
місце й інший вираз: де два українці – там 
три гетьмани. Від початку розгортання во-
єнних дій на сході країни в тилу, тобто тут, 
у районі, волонтерськими справами почала 
займатися велика кількість громадських 
організацій. Це, звичайно, позитивно, по-
хвально, і взагалі – дуже добре, бо мета у 
всіх одна – допомогти нашим воякам, за-
хисникам, оборонцям. Деякі із районних 
громадських організацій у процесі діяль-
ності об`єдналися, не в одне ціле, звичай-
но, але координацію дій, спрямованих для 
допомоги воїнам АТО, ведуть. До спільного 
координування запрошують й інші волон-

терські організації. Та знову-таки спрацьо-
вує оте твердження про трьох гетьманів. 

Заявлена на попередньому зібран-
ні звітність з уст самих волонтерів, що 
об`єдналися, а це «Майдан – Захід», «Во-
лонтерська Ліга – Чортків», «Самооборо-
на. Молодь», ГО ВО «Автомайдан. Чорт-
ків», «Форт. Чортків», «Українська молодь 
– Христові», «Стрітер», «Фрі-файт», звуча-
ла без конкретики й чіткості. Про поїзд-
ки на схід, акції, виготовлення буржуйок, 
адресну допомогу, відкриття складу й 
партнерство з тернопільським «Ядром» – 
так, усе це було сказано, але з цієї інфор-
мації найсвіжіше сприймалася новина про 
закуплену за кордоном машину для АТО на 
гроші, зібрані на «Чортківській дефіляді» 
(див. на знімку). Приклад для молоді по-
казав у цьому плані представник РО «Гро-
мадський майдан» Володимир Павлишин, 
«закинувши» цифрами й термінами відве-
зеної «Громом» допомоги для атовців. Але 
от пропозицію об`єднатися старші брати 
по волонтерству сприйняли насторожено. 
Хоча згідні у питанні щодо необхідності 
координації дій. Згодом, сподівається гро-
мадськість, всі непорозуміння між органі-
заціями буде стерто, бо ж робити їм одне 
– і надалі допомагати нашим захисникам.

Оксана сВИсТуН
Фото Ореста ЛИЖЕчКИ

Волонтери – єднаймося!
25 листопада у сесійній залі міськради відбулася прес-конференція учасників 
волонтерського руху з допомоги воїнам АТО, де вони заявили про прагнення 

об`єднатися із усіма організаціями й людьми доброї волі, котрі збирають 
й доставляють необхідне на передову. 
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Твої герої, Україно Кримінал
Злодії… злодійство… злочин…

25 листопада ц. р. до райвідділу міліції надійшло повідомлен-
ня від приватного підприємця м. Чортків про те, що пограбовано 
магазин промислових товарів «Інформ» (на вул. Шевченка). 

У ніч з 24 на 25 листопада невідома особа шляхом розбит-
тя віконної шиби проникла у приміщення крамниці та викрала 
2250 гривень й усякого роду товару на суму близько 6 тис. грн. 
Крадій не зважав на вмонтовані камери відеонагляду, намагався 
приховати сліди злочину, мабуть, був надто впевнений, що його 
ніхто не впізнає. Проте оперативникам зловмисник доволі зна-
йомий. Адже дана особа (мешканець Чорткова, 1971 р. н.) нео-
дноразово була судима за крадіжки (до слова, 22 роки – загалом 
ув’язнення). Й ось тепер він (забігаємо наперед висвітлення фак-
тажної інформації – близько місяця тому чолов’яга звільнився з 
місць позбавлення волі, оселився навіть не в рідному домі, а на 
дачі в Бердо, яку нещодавно придбала його мати, там і затрима-
ли його працівники міліції) знову продовжив свій злочинний шлях. 
Цікавий факт самого облаштування кімнатки зовсім не придатної 
для проживання будівлі: всі вікна й двері забиті килимами, щоби 
не проглядався назовні й просвіт від свічки. Це свідчить про те, 
що чоловік зумисне, так би мовити, пішов у підпілля, щоби ніхто й 
не здогадувався про його тамтешнє перебування. Та все ж опісля 
проведення ряду негайних пошукових заходів, як-то кажуть, по 
гарячих слідах, опергрупою було вичислено місце знаходження 
підозрюваного. З попереднього досвіду оперативники зважили 
на те, що чолов’яга з чималим злодійським «стажем» ніколи не 
переховував награбоване у власному помешканні, тому обшук 
було здійснено не лише на місцях перебування підозрюваного, а 
й на ближніх незавершеного будівництва дачах. І не помилилися. 
Саме в сусідній будівлі в ході огляду працівниками міліції зна-
йдено особисті речі-свідки зловмисника, які були в часі скоєння 
крадіжки на ньому, та награбоване, яке, до речі, крадій, спаку-
вавши у валізу, підвішав на шнурку так званого люка в підвальне 
приміщення (от зметикував!). 

На часі злодія затримано, судом обрано міру запобіжного 
заходу – тримання під вартою. 

* * *
Нещодавно працівниками Чортківського райвідділу міліції 

закінчено розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 
185 ККУ щодо крадіжки, яка мала місце ще на початку вересня 
ц. р. в одному з помешкань с. Біла. 

Подружжя приватних підприємців, яке веде власний бізнес 
у Чорткові, «позбулося» «завдяки» шукачам легкої наживи до-
волі круглої суми відкладених коштів та дорогоцінних ювелір-
них прикрас… 

Один парубок (років 25-ти, мешканець вказаного села) під 
маскою вірного товариша та щирого сусіда втерся в довіру до 
сина господарів. Вільно входив у їхнє помешкання, знаючи, 
що сім’я, як кажуть, не з бідних, при найменших можливостях 
вичисляв, де зберігаються коштовності та гроші. Й ось одно-
го дня, скориставшись кількахвилинною відсутністю моло-
дого господаря, поцупив зі «скарбнички» 1000 євро, до речі, 
власники й не помітили такого зникнення. А молодик, добряче 
погулявши на викрадену суму, задумав продовжити нанизу-
вання легкої наживи. Та, щоби відвернути від себе підозру, на-
думав пов’язатися в зловмисництві з двома собі подібними. 
Хильнули по кілька чарчин «горючої суміші», як-то кажуть, для 
хоробрості, склали план щодо злодійства… Вже знаючий цю 
справу «отаман» хитрою пропозицією виманив молодого гос-
подаря з помешкання (батьків зачасту не буває вдома) та при-
клав максимум омани, щоби якнайдовше знаходитися подалі 
від дому. А тим часом «побратими»-зловмисники проникли в 
будинок (розбивши віконну шибу). Зорієнтувалися за вказаною 
«старшим» схемою облаштування кімнат і вчинили крадіжку. 
Загалом їхня нажива сягнула на суму більше як 300 тис. грн. А 
відтак крадії почали жити, скажімо, на широку ногу… 

Працівники кримінальної міліції, провівши ряд оперативно-
розшукових заходів, затримали гуляк-злодіїв.

Суд обрав міри запобіжних заходів: стосовно двох – домаш-
ній арешт, а за третього, так званого зачинця, родичі внесли 
грошову заставу в розмірі 22 тис. грн., й на часі він перебуває 
на волі. Очікується остаточне рішення суду. 

P. S. Надіємося на справедливість у прийняті рішень служи-
телів Феміди. 

* * *
У ніч з 20 на 21 листопада в магазині «Червона калина» , що 

в мікрорайоні автостанції, спрацювала сигналізація. На вказане 
місце виїхали наряд державної служби охорони та опер група 
райвідділу міліції. Миттєве реагування правоохоронців визна-
чилося затриманням зловмисників, як кажуть, на гарячому.

Крадіями виявилися підлітки – 1998 р. н., мешканець с. 
Джурин, і 1997 р. н., із Борщівського району. Обидва є учня-
ми Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-
реабілітаційного центру. 

В часі затримання в малолітніх злодіїв вилучено близько 100 
гривень, які вони поцупили з каси, та кілька пачок дороговар-
тісних сигарет. 

УвАГА! Телефонні шахраї! 
За останній тиждень до райвідділу міліції від місцевих грома-

дян надійшло чимало повідомлень про те, що їм на мобільний 
зателефонувала невідома особа, котра представилася слідчим 
правоохоронних органів. А далі від незнайомця озвучувалася 
інформація такого змісту: «Ваша дитина затримана працівни-
ками міліції (зокрема підстава – затримана з наркотиками чи 
скоїла ДТП і т. п.), для вирішення даної справи на позитив вам 
необхідно негайно внести певну суму грошей, яку слід пере-
числити на вказаний номер рахунку»… 

Батьки, не задумуючись і навіть не підозрюючи шахрайства, 
миттю перераховують чималу суму, щоби визволити своє 
«чадо». Потерпілі приходять до тями лише тоді, коли залиша-
ються біля «розбитого корита» зі спустошеним грошовим ра-
хунком, а шахрая – «шукай вітру в полі»… 

Отож, шановні громадяни, будьте пильними, досконало 
перевіряйте будь-яку інформацію, не чиніть необдумано, бо 
власне спонтанними вашими емоціями стривоженості корис-
тають шахраї. При найменших підозрах чи незрозумілих такого 
роду ситуаціях звертайтеся до райвідділу міліції. 

Тетяна ЛяКуШ

Назад на передову
Віктор Винничин два тижні провів у військовому госпіталі 

в Чернівцях із запаленням плечового суглоба. Так-так, сол-
дати в окопах дістають не лише поранення, а й хвороби. На 
щастя, мабуть. А ще мав відпустку терміном на 10 днів, тож 
загостив додому – до батьків, дитини. Його дім у смт Завод-
ське. Служить на Донеччині під Волновахою, в 72-й окремій 
механізованій Білоцерківській бригаді. Сержант, командир 
стрілкового відділення. У зоні АТО від 16 вересня, призва-

ний в третій хвилі мобілізації. Упродовж 1995-1996 рр., каже, 
служив дійсну військову службу в Криму, тож коли окрес-
лилось кримське питання, записався, було, добровольцем. 
Не взяли. «Не знадобились там наші зусилля, Крим Україна 
втратила без жодного пострілу, – зітхає наш співрозмовник. 
– Анексовано тобто», – додає.

Питання побуту, найелементарніших умов, виявляється, 
для «атовців» найболючіше. Віктор мовить різко, беззасте-
режно: «Якби не волонтери, то був би між нас голод 33-го». 
Пояснює: був час, до виборів, на передовій просиділи тиж-
день, бойовики бомбили їх щодня, та ні води, нічого не було». 
Ставлення вищого військового керівництва до нас – ніякого», 
– наголошує з прикрістю. Чортківським волонтерам зокрема, 
хлопцям із РО «Громадський майдан», в його словах велика 
вдячність: завдяки їх зусиллям дістали військовики багато що 
зі спорядження – і каліматори (приціли до автоматів), і прила-
ди нічного бачення. Віктор ось повертається на передову вже 
з «обновками» – спальником американського штибу, зимовою 
формою, теплими черевиками. Усім би так...

Називає поіменно хлопців-земляків, нині теж «атовців», 
з котрими разом призивалися. То Сергій Вар`янко теж зі 
смт Заводське – служить у 30-й бригаді на херсонському 
напрямку, Віталій Ситник у 24-й механізованій, під Луган-
ськом. Ще один заводчанин, Сергій Чичка, каже, з госпіталю 
їде, мав поранення, кришталик в оці поміняли.

– Є з Чорткова хлопці – за п`ять кілометрів від мене на 
прикордонному посту служать, вони трохи пізніше призи-
валися, зідзвонюємось за змоги, – деталізує. І скеровує бе-
сіду в площину проблемну: не забезпечені соціальним за-
хистом родини тих, хто перебуває нині на війні: – А де пільги 
батькам, родині? Чому, коли я на передовій, мої батьки-
пенсіонери зі статком на двох 2300 грн. мають оплачувати 
повністю за всі комунальні послуги? 130 хлопців з Чортків-
ського району тепер служить, хіба це так багато, щоб про 
них потурбуватись?

Цікавимось думкою вояка, яких і чиїх треба нині зусиль, 
щоб усе це скінчилось, щоб настав мир. 

– Патріотів не бракує, – каже Віктор. – Але потрібна під-
тримка держави і відповідне правове рішення. Є вже Спілка 
ветеранів АТО, є родичі інвалідів, поранених. Є, в кінці кін-
ців, крайні праві, радикально налаштовані організації. Ма-
ють бути прийняті якісь вольові рішення...

Говоримо перемир`я – бачимо війну
Андрій Кулій позиціонує себе як чортківчанин, коріння його 

вруниться у с. Біла. Батько двох вже дорослих дітей – онуч-
кові Славчикові 8 місяців, ще й малий синочок є – Андрій Ан-
дрійович! Мирна професія – водій, а от фах – кухар. Одначе 
куховарити там, на війні, зізнається, не випадає. Пан Андрій 
за званням старшина, заступник командира взводу, відпо-
відальний за 32-х бійців. «Нас, старших, – каже, – двоє, а то 
все хлопці по 20-22 роки...».

Їх військова частина дислокується у м. Скадовськ на Хер-
сонщині – 128-ма Мукачівська бригада, куди влився 6-й 
Тернопільський територіальний батальйон. Від 16 травня 
наш співбесідник на війні, мовить: «Пора б і додому...». Бо 
призивали ж тоді, у другій хвилі мобілізації, на 45 діб.

Додому він приїздив оце ось у відпустку, на 10 діб, як 
звично для військовиків. Підтягнув, каже, роботу (бо чоло-
вічої руки всюди треба), побачився з сім`єю. Запитую, чим 

«підзарядився» від того спілкування. 
– А що можна взяти зі сліз? – запитанням на запитання 

відповідає чоловік. Додає: – Їду ж на війну...
– Нас перекидають по всьому периметру, ми не сидимо 

на місці, то центральна база у Скадовську, – це вже про 
будні ратні.

В його батальйоні чотирнадцятеро хлопців з нашого ра-
йону (бо то ж формація з первинною тернопільською «про-
пискою»). Волонтери чортківські навідувалися до них вже не 
раз і не двічі: «Фактично все й попривозили вони – і каски, і 
бронежилети, і теплі речі, і продукти теж...».

Старшина Кулій бачив і смерті, і втрати, й вантажі 200. «Зі 
свого підрозділу, – каже, – нікого не відправляв, пощастило, 
– усміхається криво. – Стараюсь трохи хлопців уберегти».

Розпитуємо, як ставиться тамтешнє населення до україн-
ських військових, кого у них вбачає: захисників чи навпаки. 
«50 х 50 дивляться, – мовить п. Андрій. – Є цілі села за 
Україну, є що всі – за Росію».

Свій погляд на засоби до закінчення війни на сході він 
формує філософічно. Перших 3-4 місяці, каже, все трима-
лося на патріотизмі, а тепер... «Навіщо ми сидимо в окопах? 
На що чекаємо? Прикро за тих хлопців, що полягли. Ніби 
перемир`я, а жертви і втрати – кожен день. А що завтра?».

Спілкувалася Анна БЛАЖЕНКО
Фото з архівів вояків 

Спасибі, що живі
Зізнаюсь чесно: не раз в переддень професійного свята військовиків випадало писати про їх непрості 

будні – максимально чи то в міру наближені до бойових, а більше – про побут, умови служби. 
Водночас час від часу писалося й про колишніх рядових війни – тієї, що вже минула, скотилася за обрій 
історії. А тепер ось уперше – про хлопців-вояків, чиї погляди й слова буквально «дихають» передовою. 

Бо вони – прямісінько з війни і знову – на війну.

Ось ця довжезна рибальська, але 
перетворена вмілими жіночими руками 
на маскувальну, сітка, яку ви бачите на 
знімку, виплетена як оберіг для арти-
лерії наших військ, що захищають нас 
та українську землю від загарбника на 
сході. Замовлення надійшло від голови 
районної асоціації підприємців малого 
та середнього бізнесу Володимира Мо-
роза, а йому безпосередньо надіслали 
прохання стрільці з передової. Ото для 
них і старалися медичні сестри, лікарі й 
інший персонал комунального районно-
го центру первинної медико-санітарної 
допомоги, яким керує Ярослав Ратуш-
няк. В`язали стрічки на сітку з добрими 
думками: щоб укрила від зла й усього 
лихого, щоб берегла наших захисни-
ків. Отой оберіг площею у 60 кв. м для 
перевірки розтягнули на траві: маскує, 
і барви такої, як замовляли – кольору 
брудного снігу. Склали охайно й чекає 
сітка відправлення на схід, воякам на 

допомогу. 
Сітку закупили активісти КРЦ  ПММСД. 

Поділилися й із районною організацією 
«Захист дітей війни», і зі Штабом націо-
нального спротиву, які також зголосили-
ся вив`язати таку потрібну для стрільців 
річ. Гроші на таке спорядження збирали 
усім миром серед працівників центру. 
Скидалися хто скільки міг. Разом зібрали 
близько 7 тис. грн. За ці кошти придбали 
11 комплектів німецької термобілизни, 
яку адресно відправляли саме для на-
ших, чортківських хлопців, а ще 108 пар 
шкарпеток, 54 пари рукавиць. Усе – для 
тих, хто на війні. 

Та ця акція не є одноразовою. Як пові-
домила нам лікар КРЦ ПММСД Зоряна 
Лесейко, до Дня святого Миколая, різд-
вяних свят медики також постараються 
не залишити наших хлопців без пода-
рунків.

Оксана сВИсТуН
Фото Зоряни ЛЕсЕйКО  

Добра справа
Сітка на АТО
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Благодійність

Концерт зорганізовано спільно із 
правлячим архиєреєм Тернопільсько-
Теребовлянської єпархії УПЦ КП єписко-
пом Павлом (Кравчуком), котрий теж був 
присутній на концерті й голосив слово, 

та отцем-деканом 
Чортківського дека-
нату цієї ж єпархії, 
митрофорним про-
тоієреєм Михаїлом 
Левковичем.

– Усе дійство ви-
лилось у соборну 
молитву за мир та 
спокій в нашій дер-
жаві, – вже опісля 
ділиться наміром 
та підсумком за-
діяного начальник 
віділу культури, ту-
ризму, національ-
ностей і релігій РДА 
Галина Чайківська. 
До слова, вона ж 
виступила й авто-

ром сценарію, режисером-постановником 
та водночас, разом із Любомиром Кри-
вим, майстром-звукооператором бага-
тьох святочних імпрез, ведучою концерту, 
промовисто-палко ронячи у спраглі справді 
професійного мистецтва душі слова висо-
кої й щирої правди.

Пролог дійства – «День Свободи і Гіднос-
ті дорожчий за все. Знаєм: ще не вмерла 
Україна і не вмре». «Мовчить обеліск» – така 
назва першого блоку, що умістив і хвилину 
мовчання зі свічами-лампадками в руках 
схвильованих юнок, і миті вшанування всіх 

загиблих Героїв України. Участь в худож-
ніх номерах у текстурі цього блоку взяли 
і зразковий ансамбль танцю «Галицькі ві-
зерунки» Заводської школи мистецтв (під 
орудою балетмейстера Ольги Дембіцької), 
і переселенка з Донецького краю, із м. Ма-
кіївка солістка Діана Мерецька, котра нині 
навчається вокалу у Джуринській музичній 
школі, і керівник жанру художнього слова 
Галина Чайківська. 

Другий блок – «За україну, за її волю, 
за честь і славу, за народ» – то спомин за 
жертвами, невинно убієнними голодомора-
ми. Тож надто доречною стала пісня «Свіча», 
припіднесена в унісон настроям недавньо-
го вшанування цієї дати завідувачкою клу-

бу с. Давидківці Іриною 
Павлінською.

«Слався, вкраїнська 
родино, синами та 
доньками Вкраїни» – на-
зва блоку з присвятою 
воякам УПА, Січовим 
Стрільцям. Тут презен-
тували свою творчість 
власне в такому руслі 
фольклорний ансамбль 
будинку фольклору с. 
Скородинці та народ-
ний аматорський чоло-
вічий ансамбль лемків-
ської пісні «Любисток» 
с. Ягільниця під орудою 
Любові Чайки й Русла-

на Букалюка. А ось 
назва «Учітеся, бра-
ти мої» більш ніж 
промовисто мовила 
сама про себе: це ж 
присвята 200-літтю 
нашого Кобзаря, 
велета українського 
духу. Тож Шевченків 
твір «Розрита моги-
ла» направду май-
стерно прочитала зі 
сцени переможни-
ця Всеукраїнського 
конкурсу «Козацька 
родина» Марія Ве-
личко. Долучилася й 
читець Джуринської 
музшколи Ірина Го-
лодрига – віршем 
«Народження ко-
зака». Вшановуючи 

пам`ять всіх борців й усіх часів за волю й 
долю України, учасники концерту складали 
данину пам`яті символу української нації – 
славному Кобзарю волі, великому Тарасові. 
Зложили квіти від уміщеної в залі громади 
під звучання пісні-славня Пророкові нації на 
слова Юрія Рибчинського (музика Олексан-
дра Осадчого) «Шлях до Тараса», виконаної 
солістом, директором Пробіжнянської му-
зичної школи Віталієм Приємським.

Авторського вірша «Я, мамо, верну-
ся» прочитала Тетяна Яблонь. Доклали 
майстерності народний ансамбль танцю 
«Чайка» РКБК ім. К.Рубчакової (балетмей-
стер Тетяна Жук) та жіночий вокальний 

ансамбль «Перевесло» с. Шульганівка під 
орудою Ганни Прондюк. Цей же улюблений 
спільнотою за непідробну щирість і май-
стерність представлюваних пісень колек-
тив виконав твір «»Убережи, Ісусе, Україну», 
задавши тональність та нарікши ще один 
блок вечора-концерту. В його плині дару-

вала присутнім професійний спів родина 
солістів Майдаників – подружжя Людмили 
та Юрія і їх синочка Дмитрика. А ще – ди-
тячий вокальний ансамбль «Сонячне на-
мисто» (керівник Єлизавета Чуйко), а ще 
– народний аматорський ансамбль народ-
них інструментів під орудою Олександри 
Чепиги. Й «Українську сюїту» на фінал під 
назвою «Уклін Тобі, Україно!» виконував вже 
згадуванй зразковий ансамбль танцю «Га-
лицькі візерунки».

– Господь нас вчить: «Поділися чашею 
своєю», – мовить п. Галина Чайківська. – 
Тож в канві тривання вечора-концерту во-
лонтери збирали кошти, як ніколи потрібні 
нині нашим воякам задля їх підтримки там, 
на передовій. Загалом зібрано їх 7 тисяч і 
ще 59 гривень. Передано отцю-декану Ми-
хаїлу для забезпечення громадою Церк-
ви насамперед воїнів – наших земляків з 
Чортківського району. Підтримали цей за-
хід, цей доброчинний порив парафіяни хра-
му Святої Покрови у Чорткові, працівники 
галузей освіти, медицини, культури, просто 
небайдужі люди. Долучилося й немало се-
лян – адже приїхали священики деканату зі 
своїми парафіянами. Їхня молитва, їх жер-
товність – то складова нашої віри в май-
бутність України, – просто й влучно мовить 
очільниця культуральної родини району. 

І це воістину так. Адже чаша наша спіль-
на, одна на всіх – і втіхи, і тривоги, й випро-
бувань долі, що теж для всіх одна – Укра-
їна.

Почули й побачили
Анна БЛАЖЕНКО, 

Орест ЛИЖЕчКА (фото)

Студенти мають у кого вчитися милосердя 
та патріотизму. Колектив викладачів та пра-
цівників коледжу за особистого сприяння та 
прикладу керівника закладу Л.С.Білика на 
потреби Майдану та АТО, вояків та їхніх сі-
мей зібрав та переказав коштів, спорядження 

та медикаментів на 
суму понад 200 тис. 
грн. Тому свідомі та 
співчутливі студен-
ти, а також викладачі 
нашого закладу на 
чолі з директором 
коледжу, заслуже-
ним лікарем Украї-
ни, канд. мед. наук 
Любомиром Степа-
новичем Біликом од-
разу відгукнулися на 
пропозицію департа-
менту освіти та науки 
облдержадміністрації 
підтримати прове-
дення Всеукраїнської 
благодійної акції «На-

зустріч мрії ІІІ» Міжнародним благодійним 
фондом «Сильні духом». Ця акція проходить у 
країні з 10 вересня і триватиме до 26 грудня 
та спрямована на підтримку онкохворих дітей 
і дітей, які постраждали під час антитерорис-

тичної операції. 
Протягом минулого тижня у рамках проекту 

щоденно діяв благодійний ярмарок, що вра-
жав кулінарним різноманіттям: тут можна було 
придбати бутерброди, перекуски, печиво, 
здобу, каву, чай та навіть особливу каву по-
директорськи. Відповідальними за проведен-
ня продажу кулінарних виробів були студенти 
усіх курсів спеціальності «Лікувальна справа» 
під вмілим керівництвом кураторів груп.

Благодійна акція «Назустріч мрії III» стала 
чудовою нагодою для об’єднання обдарова-
них, креативних та просто небайдужих сту-
дентів. У середу, 19 листопада, проводились 
одразу три різних майстер-класи, де можна 
було навчитися власноруч створювати дива, 
які виставили на благодійний аукціон. Цікавим 
та корисним був майстер-клас зі створення 
новорічних прикрас та стильних національних 
аксесуарів який підготували викладачі ко-
леджу Л.П.Матвіїшин, Л.І.Хмелик, Н.Б.Бабин 
та І.І.Ігнацевич. Організатори подбали про 
різнобарв’я програми: усі охочі мали змогу 
попрацювати із стрічками, гофрованим па-
пером, бісером та природними матеріалами. 
Оригінальністю та яскравістю відзначився 
творчий показ робіт юного фотографа Каріни 
Каспрук, студентки 143-ї групи спеціальності 
«Фармація». Не менш захопливим виявився 
процес виготовлення косметичного мила на 
мильній основі із додаванням ефірної олії, 
лікарської рослинної сировини та барвників 
під керівництвом викладачів-фармацевтів 
Н.І.Данилишин та І.П.Фаїзової. Різноманіття 
проведених майстер-класів дозволило за-
лучити до участі максимальну кількість сту-

дентів, викладачів та усіх охочих. Кожен міг 
обрати те, що найбільше припало до душі, за 
символічну плату.

У рамках акції студенти коледжу під керів-
ництвом наставників-викладачів провели уже 
традиційні для них благодійні заходи з вимі-
рюванням артеріального тиску та вмісту глю-
кози у крові мешканців міста та району.

Ми добре розуміємо, що сьогодні в Україні 
настали складні часи, адже країна перебуває 
у стані війни, а отже, допомоги потребують 
тисячі солдатів, які відчайдушно захищають 
кордони та суверенність нашої держави. Од-
нак проблеми діток, що зіткнулися зі страш-
ним діагнозом «рак», нікуди не зникають, 
тому про них не варто забувати. До того ж, 
кожного дня внаслідок проведення антитеро-
ристичної операції страждають невинні діти, 
які навіть не можуть усвідомити суті цієї нео-
голошеної та несправедливої війни. У ході 
благодійної акції «Назустріч мрії III», до якої 
не залишився байдужим жоден студент та 
працівник коледжу, нам вдалося зібрати по-
над 20 тисяч гривень. Ми довели, що диво 
існує, і воно полягає у можливості спільними 
зусиллями врятувати чи змінити чиєсь життя, 
адже тільки в єдності – наша сила. Ми маємо 
надію, що акція, яку ми провели, допомогла 
та подарувала частинку тепла онкохворим і 
постраждалим діткам, і цим зробила світ трі-
шечки кращим, адже потрібно вірити в казку 
та в наше краще майбутнє.

Андрій ОРЛЕНКО, 
завідувач відділення «Лікувальна справа» 

Чортківського державного 
медичного коледжу

«Поділися чашею своєю»
«Теплом своїх сердець зігріємо солдата» – таке невибагливе і напрочуд щире означення-намір мав благодійний 

концерт, влаштований працівниками галузі культури, аматорами сцени з метою збірок на потреби АТО. Однак, звісно, 
не тільки з цим, а ще аби вкотре вміло, з професійним «прицілом», викристалізувати дух українства в душах членства 

громади чортківщини, одержимої метою побудови української україни.

Допоможемо потребуючому – 
змінимо його життя на краще

протягом минулого тижня, з 17 по 21 листопада цього року, спільними 
зусиллями педагогічного та студентського колективів у стінах чортківського 

державного медичного коледжу була проведена благодійна акція 
«Назустріч мрії III» на підтримку онкохворих дітей та дітей, 

які постраждали під час антитерористичної операції.
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Знакова зустріч

Вшанування

Позаминулої неділі громада села зібрала-
ся в місцевому будинку культури, щоби зга-
дати всіх героїв, які поклали свої голови за 
наше майбутнє. 

Вечір розпочався хвилиною мовчання. Під 
мелодію гімну Небесної сотні «Гей, плине 
кача» ведуча запалила свічку священного 
вогню – частинки вічного. І ця свічка стала 
даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто 
заради торжества справедливості жертву-
вав собою.

Віддали шану й козакам, і Січовим Стріль-
цям, і героям УПА, які боролись за вільну та 
незалежну Україну. Окрему сторінку дійства 
було відведено річниці Дня Гідності та Сво-
боди. На цю тематику бібліотекарем оформ-
лено виставку «Люди, що стали ангелами», 
також було зроблено стінгазету «Герої не 
вмирають» з фотографіями загиблих Небес-
ної сотні.

Під керівництвом директора будинку куль-
тури (авторки цих рядків) і сільського бібліо-
текаря Наталії Дутки підготовлено матеріали 
та учасників вечора. Активну участь взяли 
дитячий вокальний ансамбль, чоловічий 
вокальний ансамбль, в якому брав участь і 
сільський голова Ярослав Гузік, а також учні 

школи Т.Бедрійчук, М.Грещук, Н.Гришин, 
М.Гулей, Т.Дутка, Л.Залакоцька, В.Ісаєва, 
Г.Костючок, М.Корнак, Ю.Кузь, Н.Кузь, 
Н.Леник, Г.Матвіїв, О.Махно, М.Пустельник, 
Л.Савчук, І.Стадник, В.Храпко, М.Якібчук, 
О.Яремчук.

Дитячий вокальний ансамбль виконав 
пісні «Козацькому роду нема переводу», 
«Люблю Вкраїну». Чоловічий вокальний ан-
самбль у складі А.Глодана, Ю.Гузіка, Я.Гузіка, 
В.Дутки, М.Євчука, І.Корнака припіднесли 
глядачам «Ой у лузі червона калина», «Там 
десь далеко на Волині», «Повіяв вітер степо-
вий». Солістами були виконані пісні «Мамо, 
не плач…», «Подай руку Україні», «Марія», 
«Повертайся, солдате», «Україна», «Нашим 
героям», «Гей ви, козаченьки», «Стрілецький 
романс».

Сьогодні ми є свідками великих перетво-
рень, що відбуваються в нашій країні. Ви 
– майбутнє України. Тож своїми знаннями, 
працею, здобутками підносьте її культуру, 
своїми досягненнями славте рідну землю. 
Будьте гідними своїх предків, бережіть волю 
і незалежність України.

Давайте вже сьогодні будемо робити щось 
для майбутнього нашої держави. І, напев-
не, найголовніше – це виховати достойних 
українських громадян. Тому наше завдання 
потурбуватись, щоби діти знали своїх геро-
їв, щоби вони прагнули хоч трохи бути схо-
жими на них, допоможімо їм у цьому.

Наталія ГЛОДАН, 
директор СБК с. Базар

Фото Андрія ГЛОДАНА

Ні, не звинувачувати, вчити, показувати, ділитися 
досвідом, зацікавити молодь краєзнавством  – ось для 
чого була зініційована паном Петром Федоришиним 
зустріч із краєзнавцями Чортківщини, вчителями історії, 
молоддю й усіма, в кого горять очі від знайдених раритетів, 
предметів старовини та відкритих завдяки їм невідомих 
сторінок нашої історії. «Я не історик, – чесно попередив 
гість з Тернополя присутніх, – зайнятися історією мене 
примусило життя. Я планував поговорити у вузькому колі 
зацікавлених про проблеми краєзнавства, туристичний 
бізнес у районі, але, споглядаючи таку кількість молодих 
людей (що радує), бачу, що формат зустрічі будемо 
змінювати».  І – змінив, видавши на-гора шоу під назвою 
«Історія», зі спецефектами (у вигляді старовинних карт, 

Євангелія), цікавими історичними даними, помережаними 
романтичними вкладками, художніми оповідками на 
пригодницькі теми з життя наших предків. Читала по 
очах, що молодь слухала оповідача зачаровано, ловлячи 
кожне слово. 

Пан Петро Федоришин – наш колега, журналіст, 
редактор газети «Вільне життя», журналу «Літературний 
Тернопіль», викладач на факультеті журналістики 
Тернопільського педуніверситету, краєзнавець. Як сам 
каже, історією змусило займатися життя, а вірніше – 
прохання односельчан написати книжку про рідне село 
Біла. Погодився. Працюючи  над «У круговертях Серету», 
надсилав листи-запити у музеї країн, історія яких 
перетиналася з історією нашого краю: писав до Відня, 
Варшави, Вроцлава, Кракова і т. д., в тому числі й до 
Москви. Відповіді надійшли зі всіх міст, окрім Москви. 
Але часу оте листування зайняло чимало, тому багато 

відповідей пан Федоришин отримав вже після виходу 
в світ книжки. Жартує, що матеріалу знову назбирав 
стільки – ще на одну книжку. Паралельно відкривав 
нові дані з історії сусідніх із Білою сіл, міста Чортків та 
й всього району. Ними радо поділився б з тими, кому це 
цікаво. 

Особливо привернула увагу нашого пошуковця 
перша карта чортківського краю у виконанні офіцера 
австрійської армії Фрідріха фон Міга, копію якої він 
отримав із Віденського військового архіву. Ця карта 
зберігалася тут й була засекречена до 1960-х років. Вона 
виконана на матеріалі, є рельєфною, кольоровою. На ній 
позначено, окрім географічних особливостей, церкви, 
культові споруди, замки, фортеці, які на той час були на 
місцевості станом на 1780-й рік, у населених пунктах 
Галичини. Кожне село, містечко краю може знайти себе на 
тій карті. Минулого четверга, на зустрічі з чортківчанами, 
пан Федоришин подарував копії першої карти: міста як 
подарунок прийняв очільник міського відділу культури 
В.Довгань, Білої – краєзнавець А.Базалінський, Долини 
й Нагірянки – співорганізатор зустрічі, заступник голови 
районної ради Любомир Хруставка. Подарував зі 
сподіванням, що даний дар послужить кращому пізнанню 
рідного краю.

Фонд Чортківського краєзнавчого музею збагатився 
картиною-копією фотографії Вознесенської церкви с. 
Долішня Вигнанка, зробленої в 1904 р. архітектором 

К.Моклевським. А Білівському краєзнавчому музею, який, як 
його запевняли односельчани, обов’язково в скорім часі буде 
створений, пан Федоришин обіцяв подарувати коштовне не 
лише в матеріальному плані, а й як пам’ять, духовне надбання 
предків, – Євангеліє, подароване селу Якубом Палагнюком 
та його дружиною Параскевою дня 23, місяця травня, 1794 р. 
А яку романтичну історію при цьому оповів!

Всотували спраглими сотами душі дівчата й хлопці 
збирану по крихтах історію рідного краю. Титанічну 
роботу, як висловився чортківський краєзнавець Юхим 
Макотерський, проробив Петро Степанович. Це є 
прикладом справжньої самопожертви – наголосив його 
земляк Андрій Базалінський. Спадщина, яку він надбав 
для нас усіх, є, за словами депутата райради Олександра 
Степаненка, неоціненною, як неоціненною є гідність 
людини, як неоціненна віра, і тільки вміючи їх зберігати 
й цінувати, ми будемо цікаві світові. Учімося, як треба 
любити землю, на якій народився, любімо її, шануймо, 
тоді й інші нас шануватимуть.

Оксана сВИсТуН
Фото Ореста ЛИЖЕчКИ 

«Хочу пробудити інтерес 
до історії рідного краю»
То вже потім, розповідаючи про те, як важко, та ні – неможливо «забрати» 

в поляків раритети, цінності, що потрапили у польщу з наших теренів, а отже, хотілося б, щоби належали 
нашій громаді, він промовить таку фразу. Бо знаєте, чому сусіди не віддають збережене протягом віків, хай і 
з нашої території? Бо то – історія, їхня історія, історія поляків, яку вони надто цінують, до якої надто трепетно 

ставляться, щоби розпорошувати бодай дрібочку пам`яті про предків. А ми?..

У нашій пам’яті вони назавжди 
залишились

під такою назвою 23 листопада в селі Базар пройшов вечір пам’яті, щоби вшанувати загиблих героїв Небесної сотні 
та героїв, які віддали життя за свободу україни.
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11 грудня. Тривалість дня – 8.06. Схід – 07.48. Захід – 15.54. Іменини святкує Степан

9 грудня, вівторок 10 грудня, середа 11 грудня, 8 грудня, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
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 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 Перша шпальта 
11.00 Д/ф “Луїс Сепульведа” 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20 Перша студiя 
13.45, 18.05 Час-Ч 
14.15 Казки Лiрника Сашка 
14.25 Моя країна 
14.40 Нотатки на глобусi 
14.55 Як ваше здоров’я? 
15.50 Euronews 
16.15 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 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 “Кухня” (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 Х/ф “Замiж 
на два днi” (1) 

ІНТЕР
05.30 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
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 “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Колиска над 
безоднею” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 19.30 “Тема дня” 
14.30 “На часi” 
15.00 “Зона ризику” 
16.00, 20.30 “Пiснi 
нашого краю” 
16.15 “А у нас кiно знiмали” 
16.30 “Енергоманiя” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “7 природних 
чудес України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини України” 
21.30 “Європа очима 
українця” 
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, 03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Унiкальна Україна 
08.00 Програма “Етнографiя 
i фольклор” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.10 Творчий вечiр В.Дунця 
14.00 Х/ф “Свiтло в лiсi” 
16.40 Дитяча програма 

“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.25, 22.30, 00.55 
Оголошення. Бюро знахiдок 
21.30 Програма 
“Музичнi делiкатеси” 
22.35, 04.00 Х/ф “Акла” 

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей 
05.05 Факти 
05.35 Свiтанок 
06.35, 08.00, 14.15, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.35, 16.45 Т/с “Брат за 
брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Україна. 
Код унiкальностi: 
Батальйон 14. ч.2 
21.20 Т/с “Чужий район” 
23.15 Х/ф “Вуличний 
боєць” (2) 
01.15 Голос Америки 
01.20 Х/ф “Надiн” (2) 
02.40 Т/с “Континуум” 

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.15, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.00 “Все буде смачно!” 
08.55 “Зiркове життя. 
Покаранi за роль” 
09.55 “Зiркове життя. 
Кохання без штампу” 
10.50 “Врятуйте 
нашу сiм’ю-2” 
13.50 “Битва 
екстрасенсiв-13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55, 22.45 “МастерШеф-4” 
01.05 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time 
05.55 М/с “Справжнi 
мисливцi за привидами” 
07.00, 18.00, 01.05 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор 
11.10 Страстi за Ревiзором 
12.55, 16.55, 20.30, 23.10 
Т/с “Воронiни” 
15.50, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20, 00.10 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi 
01.10 Служба розшуку дiтей 
01.15 Х/ф “Пiдозрюваний” (2) 
03.15 Т/с “До смертi 
гарна-2” (2) 
04.45 Зона ночi 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.35 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
09.15, 13.10, 15.25, 20.50 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Лягавий-2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 05.15 Т/с “Повернення 
Лялi” (1) 
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. “Порту” (Португалiя) - 
“Шахтар” (Україна) 
23.35 Т/с “Ковбої” (2) 
02.20 Остаточний вердикт 
03.10 Т/с “Охоронець-4” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
06.40 “Убойне 
вiдео” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.25 “Люстратор 7.62” 
09.35 Х/ф “Битва за Москву. 
Агресiя” (1) 
13.30 Д/п “Зенiтне 
знаряддя” 
13.55 Д/п “Винищувач ЯК-9” 
14.10 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.10 Д/п “Україньскi 
сенсацiї. 
Войни Кремля” 
16.30, 19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00, 01.45 Х/ф “Двiйник” (2) 
00.05 Х/ф “Дрейф” (2) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 Слiдство. Iнфо 
11.00 Д/ф “Ясмiна i Мухамед” 
11.55 Д/ф “Футбол art” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Школа Мерi Поппiнс 
14.00 Казки Лiрника Сашка 
14.10 Моя країна 
14.30 Свiтло 
15.00 Надвечiр”я 
15.55 Euronews 
16.10 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.55 Чоловiчий клуб 
17.30 Д/ф “Палiтра. 
Тулуз-Лотрек” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Д/ф “Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi - над Срiбною 
землею” (ф.2) 
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 “Кухня” (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) 
22.30 “Право на владу” 
00.30 Х/ф “Легка поведiнка” (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 “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Колиска над 
безоднею” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 19.30 “Тема дня” 
14.30 “Європа очима українця” 
15.00 “Iнновацiї” 
15.15 “Просто неба” 
15.45 “Надiя є” 
16.00, 17.15 “Пiснi 
нашого краю” 
16.15 “Живi сторiнки” 
16.40 “Мальовниче 
Тернопiлля” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Шевченкiв край” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини України” 
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, 03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Формула здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Про кiно 
12.30 Культура i мистецтво 
13.10 Творчий вечiр В.Дунця 
14.00 Х/ф “Людина з пiвдня” 
17.30 Програма “Музичнi 

УТ-1
06.00 Вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.35, 19.00 Про головне 
10.35 Х/ф “Схiдний вiтер 
з дощем” 
12.35 Д/ф “Варшава вчора 
i сьогоднi” 
13.20 Вiкно в Америку 
13.55 Казки Лiрника Сашка 
14.05 Моя країна 
14.30 Хочу бути 
14.50 Як це? 
15.10 Книга ua 
15.45 Euronews 
15.55 Х/ф “Собака на iм’я 
Герцог” (1) 
17.30 Д/ф “Палiтра. 
Жорж-Пьєр Сера” 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Д/ф “Ясмiна i Мухамед” 
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, 14.20 “Шiсть 
кадрiв” 
10.35 “Мiняю жiнку-9” 
12.20 “Хоробрi серця” 
14.45 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - пташка 
спiвоча” (1) 
20.30 “Секретні матеріали 
- 2014” 
21.20 Т/с “Кухня” (1) 
22.30 “Грошi” 
23.30 “Казкова Русь” 
00.30 Х/ф “Кохання 
трапляється” (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, 12.25 Т/с 
“Ти заплатиш за все” 
14.20 “Судовi справи” 
15.15 “Чекай мене” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
23.00 Т/с “Колиска 
над безоднею” 

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 “Час змiн” 
16.45 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
17.15 “Захiдний експрес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Моя улюблена 
робота” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна 
реклама 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини України” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

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

цiна” 
09.45 Програма 
“Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Мiй хлопець 
повернувся” 
17.00 Програма “Калейдоскоп” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Учнi 36 ступеня 
Шаолiня” 

ICTV
05.50, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.35 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Зiрка YouTube 
10.15 Х/ф “Бермудський 
трикутник” 
12.05, 13.10 Х/ф 
“Код да Вiнчi” 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.35, 16.10 Х/ф “Янголи i 
демони” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.20 Х/ф “Багрянi рiки” (2) 

СТБ
06.20, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.05 “Все буде 
смачно!” 
09.00 “Зiркове життя. 
Зацькованi батьками” 
09.55 Х/ф “Весiлля 
у Малинiвцi” (1) 
11.45 Х/ф “Наречена 
мого друга” (1) 
13.50 “Битва екстрасенсiв-14” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.05 Т/с “Коли ми 
вдома” (2) 
20.00 “Куб-5” 
22.30 “Детектор брехнi-6” 
23.55 “Один за всiх” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 ШОУМАНIЯ 
08.15 Ревiзор 
11.05 Страстi 
за Ревiзором 
12.35 Т/с “Молодята” 
16.00 Х/ф “Невловимi” 
18.00, 00.15 Репортер 
18.20, 23.20 Абзац! 
19.00 Стажисти 
20.20 Т/с “Воронiни” 
21.25 Х/ф “Ослiплений 
бажаннями” 
00.20 Служба розшуку 
дiтей 
00.25 Х/ф “Як я тепер 
люблю” (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 Подiї 
09.15, 13.50, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Вiдбиток 
любовi” (1) 
18.00, 05.15 Т/с “Повернення 
Лялi” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Лягавий-2” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Єлизавета: 
Золота доба” (2) 
01.40 Профiлактика 
передавального 
устаткування!!! 
05.00 Срiбний 
апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.05 “Маски-шоу” 
06.30 Т/с “ Мерлiн-2” (1) 
09.30 Х/ф “Ученик 
Мерлина” (1) 
13.30 Х/ф “Фанфан 
Тюльпан” (1) 
15.30 Х/ф “Слiдопит” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Чужий” (1) 
21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00, 01.35 Х/ф 
“Полювання на звiра” (1) 
23.55 Х/ф “Супертанкер” (2) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
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 
11.20 Х/ф “Мiсяць i озеро” 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Хто в домi хазяїн? 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Моя країна 
14.35 Фольк-music 
16.00 Euronews 
16.15 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Перша студiя 
22.15 Д/ф “Августин Волошин. 
Метеорит незалежностi - над 
Срiбною землею” (ф. 1) 
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” 
10.55, 21.20 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45, 15.45 
“Сiмейнi мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10, 03.15 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.35 “Мультибарбара” 
00.30 Х/ф “Замерзла 
з Маямi” (1) 

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 “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi 
справи” 
16.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Колиска над 
безоднею” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 19.30 “Тема дня” 
14.30 “Будьте здоровi” 
15.00 “Дiловий ритм” 
15.30 “Мiй Шевченко” 
15.45, 17.15 “Пiснi 
нашого краю” 
16.15 “Хатинка 
Василинки” 
16.40 “До речi, про речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Кулiнарiя 
вiд Андрiя” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини 
України” 
21.30 “На часi” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Моє серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Сiльський календар” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 

12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Загублений свiт” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Унiкальна Україна 
20.30 Програма “Етнографiя 
i фольклор” 
21.25, 22.30, 00.55 
Оголошення. Бюро знахiдок 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35, 04.00 Х/ф “Високi 
частоти” 

ICTV
04.15 Факти 
04.45 Свiтанок 
05.45 Свобода слова 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.35, 16.45 Т/с 
“Брат за брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.15, 16.20 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.20 Т/с “Чужий район” 
23.20 Х/ф “Подвiйний удар” 
01.25 Голос Америки 
01.30 Х/ф “Вiдлiк 
убивств”. (2) 
03.25 Т/с “Континуум” 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
06.20, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.05 “Все буде 
смачно!” 
09.00 “Зiркове життя. 
Проклятi нагородами” 
10.00, 23.50 Х/ф 
“Вiтер в обличчя” 
13.50 “Битва 
екстрасенсiв-13” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома” (2) 
19.55, 22.45 “Врятуйте нашу 
сiм’ю-2” 
03.15 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 06.55 Kids Time 
05.55 М/с “Справжнi 
мисливцi за привидами” 
07.00, 18.00, 00.50 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор 
11.15 Страстi 
за Ревiзором 
12.40 Т/с “Щасливi разом” 
15.55, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
16.55, 20.50, 22.55 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 23.55 Абзац! 
19.00 Герої 
та коханцi 
00.55 Х/ф “Стрибок” 
02.25 Т/с “До смертi 
гарна-2” (2) 
03.55 Зона ночi 
05.05 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 Щиросерде 
зiзнання 
02.45 Остаточний вердикт 
03.35 Х/ф “Єлизавета: 
Золота доба” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
06.40, 09.40 Т/с “Розшук” (1) 
08.40 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
16.30, 19.00 Т/с “Чужий” (1) 
21.25 Лiга Чемпiонiв. 
Ювентус - Атлетiко Мадрид 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
01.20 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Монако - Зенiт 
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.35, 
03.00 Новини 
06.50, 07.25, 08.25 Гiсть 
студiї 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.00 Д/ф “Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi - над Срiбною 
землею” (ф. 1, 2) 
11.55 Театральнi сезони 
12.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiнки) 
13.15 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (жiнки) 
(Продовження) 
13.50 Час-Ч 
14.20 Вiра. Надiя. Любов 
15.10 Euronews 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чоловiки) 
17.10 Музичне турне 
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
06.30 “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 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10, 01.55 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
20.20 “Мультибарбара” 
21.00 “Вечiрнiй Київ” 
22.55 “Свiтське життя” 
00.00 Х/ф “Дом Гемiнгвей” (3) 

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 “Поверни моє 
кохання” 
11.45, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
16.40 “Сiмейний суд” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 “Щастя з пробiрки” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Х/ф “Перевiрка на 
любов” (2) 
22.30 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
00.50 Т/с “Паралельне 
життя” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Тема дня” 
14.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
15.00 “Що робити?” 
16.00, 20.15 “Пiснi 
нашого краю” 
16.15 “Бджiлка” 
16.50 “Юнi експерти” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
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 “Новини України” 
21.30 “На часi” 
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 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
08.30 Переможний 
голос вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Все, чого вона хотiла” 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Програма “Як судились 
колись в Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Спокута” 

ICTV
06.35, 08.00, 10.35 Т/с 
“Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.10 Т/с “Останнiй 
бронепоїзд” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Крiт 
21.25 Т/с “Чужий район” 
23.20 Х/ф “Колонiя” (2) 
 

СТБ
07.05 Х/ф “П”ять рокiв 
та один день” (1) 
09.00 Х/ф “Подаруй менi 
життя” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7” 
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 
11.10 Страстi за Ревiзором 
12.30, 16.55, 21.15 Т/с 
“Воронiни” 
15.50, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20 Абзац! 
19.00 Х/ф “Красуня та 
Чудовисько” 
23.20 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 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Х/ф “Нова сукня 
Корольової” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” (1) 
21.00 Т/с “Лягавий-2” (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 “Беремо все 
на себе” (1) 
11.30 Х/ф “Холодне лiто 53-го” (1) 
14.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
15.30 “СуперОблом. UA” 
16.30 Х/ф “Сорокопятка” (1) 
19.00 Х/ф “Вибух на 
світанку” (1) 
22.00 Х/ф “Соломон Кейн” (2) 
00.05 Х/ф “Геймер” (3) 
01.40 Х/ф “Пiд укiс” (2) 

УТ-1
06.45 Пiдсумки 
07.00 Шустер LIVE (повтор) 
11.10 Подорожуй першим 
11.35 Зроблено в Європi 
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета (жiнки) 
13.50 Свiтло 
14.25 Хочу бути 
14.40 Нотатки на глобусi. 
Бейрут 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета (чоловiки) 
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 
00.15 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 

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 “Проїзний квиток” 
14.30 “Вечiрнiй Київ “ 
16.30, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка “ 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.20 “Що? Де? Коли?” 

ІНТЕР
05.15, 20.00 “Подробицi” 
05.55 Х/ф “Трактир на 
П’ятницькiй” 
07.20 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.35 Д/ф “З любов’ю. 
Юрiй Нiкулiн” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Кавказька полонянка, 
або Новi пригоди Шурика” 
11.35 Т/с “Будинок бiля 
великої рiчки” 
15.30, 20.30 Т/с 
“Легковажна жiнка” 
22.10 “Великий бокс на Iнтерi. 
Олександр Усик - Денi Вентер” 
23.10 “Великий бокс на 
Iнтерi. Поєдинок за участю 
Олександра Спiрка” 

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

TV-4
06.00 Програма “Bon appetit” 
06.30, 11.15 Програма 
“Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Вiдставної кози 
барабанщик” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
“Калейдоскоп” 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф “Знайдеш 
друга - придбаєш скарб” 

14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Дитячий х/ф 
“Спiвоче деревце” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Ювiлейний концерт 
гурту “Орфей” 
22.40 Х/ф “Вiчна пiвнiч” 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.50 Україна. Код унiкальностi: 
Батальйон 14. ч. 2 
09.45 Дiстало! 
10.45 Громадянська оборона 
11.45 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Наркомiвський 
обоз” 
17.00, 20.10 Т/с 
“Смертельна сутичка” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.10 Х/ф “Подвiйний 
КОПець” 
00.10 Х/ф “Пiдстава” (2) 
 

СТБ
06.15 Х/ф “Мiмiно” (1) 
07.55 “Караоке на Майданi” 
08.55 “Все буде смачно!” 
10.45 Х/ф “Максим 
Перепелиця”(1) 
12.40 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7” 
15.50 “Зваженi та щасливi-4” 
19.00 “Х-Фактор-5” 
21.15 Т/с “Коли ми вдома”(2) 
22.25 “Х-Фактор-5 Пiдсумки 
голосування” 
23.35 “Детектор брехнi-6” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 25-й кадр 
07.25 Ревiзор 
09.30 Стажисти 
10.50 Герої та коханцi 
12.30 Хто Зверху?-3 
18.45 М/ф “Монстри на 
канiкулах” 
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь” 
23.50 Стенд Ап Шоу 
00.50 Х/ф “Випробування 
весiллям” (2) 
03.10 Т/с “До смертi 
гарна-3” (2) 
05.05 М/с “Барбоскiни” 
05.15 Зона ночi 
05.25 Нереальнi iсторiї 

ТРК “УКРАїНА”
05.25 Т/с “Повернення 
Лялi” (1) 
06.10 Таємницi зiрок 
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Т/с “Дорожнiй 
патруль-5” (1) 
10.00 Один за сто годин 
11.10, 00.00 Х/ф “Снiгурка 
для дорослого сина” (1) 
13.00, 15.20 Т/с “Чужа 
жiнка” (1) 
17.15, 19.40 Т/с “Всi скарби 
свiту” (1) 
22.00 Х/ф “Мiнливостi 
кохання” (1) 
02.20 Т/с “Охоронець-4” (2) 
05.10 Х/ф “Нова сукня 
Корольової” (1) 

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-2” (1) 
18.00 Х/ф “Сорокоп`ятка” (1) 
20.00 Х/ф “Мiцний 
горiшок-3” (1) 
23.00 Х/ф “Соломон Кейн” (2) 
01.05 Х/ф “Анкор, 
іще Анкор!” (2) 
02.40 Х/ф “Чорна 
Рада” (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 Подорожуй Литвою 
10.35 Концерт з Магдебурзького 
собору. Мендельсон, симфонiя 
№ 2 “Гiмн слави” 
11.55 Православний вiсник 
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (жiнки) 
13.20 Фольк-music 
14.50 Подорожуй першим 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Гонка 
переслiдування (чоловiки) 
16.25 Церемонiя нагородження 
премiями європейської 
кiноакадемiї (EFA) 
19.00 Перша студiя 
19.35 Д/ф “А.Сахаров” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Моя країна 
23.00 На слуху. Пiдсумки 

1+1
07.35 Мультфiльм (1) 
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.00 “15 республiк” 
11.05 М/ф “Ескiмоска-2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
11.10 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
12.00 “Iнспектор Фреймут” 
13.45 Т/с “Кухня” (1) 
18.25 “Українськi сенсацiї” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.15 “Хоробрi серця” 
23.10 Х/ф “Армагедон” (2) 

ІНТЕР
06.05 “Великий бокс на Iнтерi. 
Олександр Усик - Денi Вентер” 
06.55 “Великий бокс на 
Iнтерi. Поєдинок за участю 
Олександра Спiрка” 
08.00 “уДачний проект” 
08.35 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
11.00 Т/с “Будинок бiля 
великої рiчки” 
15.55, 21.30 Т/с “Легковажна 
жiнка” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.15 Х/ф “Перевiрка на 
любов” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.20 “Азбука смаку” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.30 “Вiнтаж” 
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 “Професiйнi iгри” 
19.25 Музей “Чорнобиль” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
06.00 Х/ф “Вiдставної кози 
барабанщик” 
07.30, 15.30, 20.45 Програма 
“Про нас” 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
“Справжня цiна” 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Дитячий х/ф 
“Спiвоче деревце” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма 
“Погляд зблизька” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Слiдства. Iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Як судились 
колись в Українi” 
17.40, 21.30 Програма 
“Про кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
22.00 Х/ф “Сяюча молодь” 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.35 Зiрка YouTube 
09.50 Крiт. Розважальне шоу 
10.45, 13.00 Т/с 
“Чужий район” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Трон. Спадок” 
23.00 Х/ф “Петля часу” (2) 
01.15 Х/ф “Пiдстава” (2) 

СТБ
07.10 Х/ф “Максим 
Перепелиця”(1) 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
11.05 “МастерШеф-4” 
15.15 “Х-Фактор-5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв-14” 
21.10 “Один за всiх” 
22.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.25 Х/ф “Чудес не буває” (1) 
01.35 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 Х/ф “Робосапiєн” 
09.55 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
10.55 М/ф “Монстри на 
канiкулах” 
12.45 Х/ф “Таймлесс. 
Рубiнова книга” 
15.10 Х/ф “Красуня та 
Чудовисько” 
17.40 Х/ф “Гаррi Поттер 
i фiлософський камiнь” 
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер 
i таємна кiмната” 
00.05 Х/ф “Хатина 
в лiсi” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.40 Подiї 
07.20 Таємницi зiрок 
09.15 Т/с “Чужа жiнка” (1) 
13.10, 17.00, 20.00 Т/с “Всi 
скарби свiту” (1) 
19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
22.00 Т/с “Слiд” (1) 
23.30 Великий 
футбол 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.30 Журнал Лiги Чемпiонiв 
УЄФА 2014-2015 
07.15 “Королi рингу”. 
Чемпiонськi бої за версiями 
WBO та WBA: Тiм Бредлi - 
Дiєго Чавес, Матвiй Коробов 
- Ендi Лi, Хосе Бенавидез-
мл. - Маурицио Херрера 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 “Бушидо” 
15.00 “Богатирi” 
16.00 Х/ф 
“Мiцний горiшок-3” (1) 
19.00 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” (2) 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Вибух 
на світанку” (1) 
01.15 Х/ф “Геймер” (3) 
02.35 Х/ф Кинорiк. “Пострiл 
у трунi” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Треба чітко знати, чого ви хо-

чете, і планувати важливі справи 
заздалегідь. Можлива ділова 
поїздка; отримаєте новий досвід 
і знайомства, які згодом можуть 
виявитися надзвичайно корис-
ними. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваші успіхи будуть залежати 

від наведення порядку в усьому. 
На роботі доведеться писати 

звіти та плани. Обережніше з 
тими, хто поруч. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви зможете впритул зайнятися 

економічними питаннями, на вас 
чекає фінансовий успіх. І зна-
йдеться чимало бажаючих його 
з вами розділити. Довіряйте тим, 
кого давно знаєте. 

РАК (22.06-23.07) 
Час налаштовує до розміре-

ного ведення справ, руху вперед 

у професійній сфері, зміцнення 
своїх позицій. Не слід нічого різко 
закінчувати. Наберіться терпіння, 
будьте скромнішими у своїх до-
маганнях. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Удалий час для реалізації 

планів і задумів. Проте на роботі 
наступає напружена пора. До-
ведеться витратити багато часу 
і сил, але ви станете незамінною 
людиною. У вихідні отримаєте 

можливість зміцнити авторитет у 
родині. 

ДІВА (24.08-23.09)
Робота захопить вас у полон, і 

ви потрапите у вир першочергових 
невідкладних справ. Напружений 
ритм може не кращим чином по-
значитися на вашому здоров’ї та 
особистому житті. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не починайте діяти, не визна-

чившись з цілями, інакше час і 

сили будуть витрачені намарно. 
Не занадто довіряйте чужій думці. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Можна загрузнути в нескін-

ченних розмовах і обговореннях. 
Якщо відчуєте, що вам потрібна 
допомога, не соромтеся її попро-
сити і прийняти з вдячністю. Є 
можливість перебороти сумніви, 
що нагромадилися. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви будете доволі коректні 

і  зможете помирити інших. Не 
варто зациклюватися на одному 
питанні, якщо ситуація не підда-
ється вирішенню, залишіть про-
блему до кращих часів. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Наступає момент для осмис-

лення і виправлення допущених 
помилок. Не треба боятися їх ви-
знати. Намагайтеся залишатися 
спокійною та врівноваженою лю-
диною за будь-яких обставин. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У вас буде велика кількість кон-

тактів, спілкування зі знайомими та 
малознайомими людьми. Ви можете 
від цього надто втомитися, але  бу-
дете сповнені оптимізму. 

РИБИ (20.02-20.03)
Не будьте песимістами і не 

скаржіться на життя. Все стане 
на свої місця, проблеми вирішу-
ватимуться не так швидко, як ви 
очікуєте.  

делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Слiдства. Iнфо” 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.35 Х/ф “Викрасти 
полiцейського” 

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

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
06.25, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.10 “Все буде смачно!” 
09.05 “Зiркове життя. 
Дiти, знищенi талантом” 
10.05, 00.00 Х/ф “Спокута” (1) 
11.55 Х/ф “П”ять рокiв 
та один день” (1) 
13.50 “Битва 
екстрасенсiв-13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi-4” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00, 00.55 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.25 Ревiзор 
11.10 Страстi за Ревiзором 
12.45 Т/с “Щасливi разом” 
16.05, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
17.10, 20.30, 23.00 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.00 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi 
01.00 Служба розшуку дiтей 
01.05 Х/ф “Пастка” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.50 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25, 21.00 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Х/ф “Руда” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення 
Лялi” (1) 
21.55 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. “Стяуа” (Румунiя) - 
“Динамо” (Україна) 
00.00 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 “Битва за Москву. 
Тайфун” (1) 
13.30 Д/п “Лiнiйнi 
кораблi” 
13.55 Д/п “Пiстолет-кулемет 
Судаєва ППС” 
14.10 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.10 Д/п “Україньскi 
сенсацiї. Войни Кремля-2” 
16.30 Т/с “Чужий” (1) 
18.55 Лiга Європи УЄФА. 
Днiпро - Сент-Етьєн. 
Пряма трансляцiя 
22.00 Х/ф “Пiд укiс” (2) 
00.05 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 
01.20 Х/ф “Дрейф” (2) 
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Фінанси10
 Звіт 

 про виконання загального фонду районного бюджету 
за 9 місяців 2014 року 

тис. грн.

Код 
бюджетної 

класифікації
Доходи

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Затверджено 
по бюджету 
на 2014 рік з 

урахуванням змін

Виконано 
за 9 місяців  
2014 року

Затверджено по 
бюджету на 2014 рік 
з урахуванням змін

Виконано 
за 9 місяців  
2014 року

Затверджено 
по бюджету на 2014 рік 
з урахуванням змін

Виконано 
за 9 місяців  
2014 року

10000000
11010000
11020000

13030000
20000000
21010300

21110000

24060000
25000000
30000000
31030000

40000000
41010600
41020000
41020100
41020600

41030000
41030600

41030800

41030900

41031000

41034400

41035800

41037000

Податкові надходження
Податок на доходи фізичних осіб 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ кому-
нальної власності
Плата за користування надрами
Неподаткові надходження
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних під-
приємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподар-
ського та лісогосподарського виробництва
Інші надходження 
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операції з капіталом
Кошти від відчуження майна, що належить АРК, та майна, що пе-
ребуває в комунальній власності 
Разом доходів
Офіційні трансферти                                        
Кошти, що надходять до районних та міських бюджетів 
Дотації  
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінан-
сової забезпеченості  місцевих бюджетів
Субвенції, одержані з Державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги ді-
тям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведен-
ня, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надан-
ня пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством 
пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з 
відміною податку з власників транспортних засобів та відповід-
ним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізич-
них осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потре-
би, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побуто-
вого сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий про-
їзд окремих категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будів-
ництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг кому-
нальної власності у населених пунктах
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принци-
пом “гроші ходять за дитиною”
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на прове-
дення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних голів

ВСього ДохоДіВ

10644,0
10644,0

200,0
2,0

198,0

0,0

10844,0
171408,6
47,7
111508,7
110347,5
1161,2

59852,2
50000,0

7824,8

1089,5

197,1

677,6

63,2

182252,6

7429,5
7423,7
4,7

1,1
31,5
0,5

31,0

0,0

7461,0
125681,1
22,6
78884,6
78110,6
774,0

46773,9
39242,8

6106,7

729,9

169,7

461,6

63,2

133142,1

0,0

2487,7

2487,7
44,1
44,1

2531,8
1264,9

0,0

1264,9

1264,9

3796,7

0,0

1605,2

0,2

1605,0
44,1
44,1

1649,3
825,7

0,0

825,7

825,7

2475,0

10644,0
10644,0
0,0

0,0
2687,7
2,0

0,0

198,0
2487,7
44,1
44,1

13375,8
172673,5
47,7
111508,7
110347,5
1161,2

61117,1
50000,0

7824,8

1089,5

197,1

1264,9

677,6

63,2

186049,3

7429,5
7423,7
4,7

1,1
1636,7
0,5

0,2

31,0
1605,0
44,1
44,1

9110,3
126506,8
22,6
78884,6
78110,6
774,0

47599,6
39242,8

6106,7

729,9

169,7

825,7

461,6

63,2

135617,1

Код Видатки бюджету за функціональною 
структурою

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду
Виконано за 
9 місяців 
2014 рокуЗатвер-

джено по 
бюджету 
на 2014 рік 

з урахуван-
ням змін

Виконано 
за 9 місяців 
2014 року

Поточні 
(код 

2000)

З них оплата 
праці 

(код 2110)

Оплата 
комунальних 

послуг 
та енерго-
носіїв 

(код 2270)

Капі-
тальні
(код 

3000)

Затверджено 
по бюджету 
на 2014 рік 
з урахуван-
ням змін

Виконано 
за 

9 місяців 
2014 року

П о т о ч н і 
(код 2000)

З них 
оплата 
праці 
(код 
2110)

Оплата 
к о м у н а л ь -
них послуг  
та енерго-
носіїв
(код 2270)

К а п і -
тальні

(код 
3000)

010000
070000
080000
090000

110000
120000
130000
170000

180000

210000

250102

250311

250313

250315
250338

250354

Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, 
телекомунікації та інформатика
Інші послуги, пов’язані з економічною 
діяльністю
Запобігання та ліквідація надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Резервний фонд
Разом видатків
Дотації вирівнювання, що передаються з 
районних та міських бюджетів
Додаткова дотація з державного бюджету 
на вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах
ВСього ВИДАТКіВ

1351,1
55160,0
42857,8
61605,3

5462,2
166,0
988,1
855,5

5,0

50,0

50,0
168551,0
10955,6

1161,2

75,1
63,2

-

180806,1

1037,6
34852,6
31978,5
48667,0

4290,9
119,9
802,5
569,8

3,5

46,3

0,0
122368,6
7382,5

774,0

49,4
63,2

130637,7

1037,6
34852,6
31978,5
48667,0

4290,9
119,9
802,5
569,8

3,5

46,3

-
122368,6
7382,5

774,0

49,4
63,2

-

130637,7

667,2
22743,4
19787,7
1700,7

2962,2
-
429,0
-

-

-

-
48290,2
-

-

-
-

-

48290,2

65,9
1884,2
1967,9
130,0

164,9
-
30,5
-

-

-

-
4243,4
-

-

-
-

-

4243,4

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
0,0
-

-

-
-

-

-

4,7
2501,0
1532,6
437,3

145,2
-
76,2
-

-

-

-
4697,0
-

-

-
-

1300,3

5997,3

27,6
961,9
993,8
307,6

89,9

79,8

-

0,0

0,0
2460,6
0,0

0,0

0,0
0,0

856,2

3316,8

22,9
221,5
980,8
301,8

88,0
-
3,6
-

-

-

-
1618,6
-

-

-
-

303,4

1922,0

121,2
458,6
-

42,6
-
-
-

-

-

-
622,4
-

-

-
-

-

622,4

22,9
0,9
35,0
-

3,0
-
-
-

-

-

-
61,8
-

-

-
-

-

61,8

4,7
740,4
13,0
5,8

1,9
-
76,2
-

-

-

-
842,0
-

-

-
-

552,8

1394,8

1065,2
35814,5
32972,3
48974,6

4380,8
119,9
882,3
569,8

3,5

46,3

0,0
124829,2
7382,5

774,0

49,4
63,2

856,2

133954,5
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транспорт

будинкиПРОДАЮТЬСЯ
квартири

До зауваги

Вважати недійсними:

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 1992 року за № 442 «Про по-
рядок проведення атестації робочих місць 
за умовами праці» визначено, що атеста-
ція робочих місць повинна проводитись на 
підприємствах, в установах, організаціях, 
де технологічний процес, використовува-
не обладнання, сировина та матеріали є 
потенційними джерелами шкідливих і не-
безпечних виробничих факторів. Атестація 
проводиться в строки, передбачені колек-
тивним договором, але не рідше ніж одно-
го разу на п’ять років. Матеріали атестації 
вважаються документами суворої звітності 
й повинні зберігатися протягом 50-ти років.

Отже, якщо вести мову про такий вид 
пільг за роботу в шкідливих умовах пра-
ці, як право на пільгове пенсійне забез-
печення, то відповідно до статті 13 Закону 
України «Про пенсійне забезпечення» для 
призначення пенсії за віком на пільгових 
умовах недостатньо наявності відповідної 
професії в «Списках виробництв, робіт, 
професій, посад і показників, зайнятість у 
яких дає право на пенсію за віком на піль-
гових умовах», затверджених постановою 
КМУ від 16 січня 2003 р. за № 36. Окрім 
цього, шкідливі умови праці на протязі 
кожного п’ятирічного періоду повинні бути 
підтверджені результатами атестації ро-
бочих місць за умови зайнятості не менше 
80 відсотків робочого часу, встановленого 
для відповідного виробництва.

На підприємствах нашого району най-
поширенішими робочими місцями з піль-
говим пенсійним забезпеченням, які по-
винні бути атестовані, є робочі місця 
електрогазозварників, машиністів амі-
ачних холодильних установок; складачів 
ручним способом, гальваників; малярів, 
мулярів, зайнятих у бригадах і в спеціа-
лізованих ланках комплексних бригад; 
лікарів-рентгенологів та інші.

Щодо таких пільг, як додаткові оплачу-
вані відпустки за шкідливі умови праці, то 
відповідно до статті 7 Закону України «Про 
відпустки» ці відпустки надаються праців-
никам, зайнятим на роботах, пов’язаних 
із негативним впливом на здоров’я шкід-
ливих виробничих факторів за Списком 
виробництв, цехів, професій і посад, за-
твердженим Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Конкретна тривалість цієї відпустки 
встановлюється колективним чи трудовим 
договором також залежно від результа-
тів атестації робочих місць за умовами 
праці та часу зайнятості працівника в цих 
умовах. Найпоширенішими професіями 
на підприємствах, яким за результатами 
атестації робочих місць може бути під-
тверджено право на додаткову відпустку 
за шкідливі умови праці є: електрогазоз-
варники, трактористи-машиністи сіль-
ськогосподарського виробництва, трак-
тористи, оператори заправних станцій; 
кухарі, які працюють біля плити, пекарі, 

кондитери; машиністи з прання білизни; 
та за особливий характер праці: слюсарі-
сантехніки, прибиральники службових 
приміщень, зайняті прибиранням загаль-
них убиралень та санвузлів, оператори 
комп’ютерного набору, водії тощо.

Відповідно до статті 100 Кодексу зако-
нів про працю України на важких роботах 
і роботах із шкідливими та небезпечними 
умовами праці встановлюється підвищена 
оплата праці. Віднесення робіт до категорії 
зі шкідливими та важкими умовами праці 
можливе також лише на підставі резуль-
татів атестації робочих місць за умовами 
праці. Величина доплат за шкідливі умови 
праці визначається відповідно до результа-
тів проведеної атестації та може становити 
відповідно 4, 8 або 12 відсотків на роботах 
із шкідливими і важкими умовами праці та 
16, 20 або 24 відсотки на роботах із осо-
бливо шкідливими й особливо важкими 
умовами. Доплати встановлюються щодо 
конкретних робочих місць і нараховуються 
за час фактичної зайнятості на цих місцях.

Що стосується видачі молока, то вона 
проводиться згідно з Порядком безоплат-
ної видачі молока або інших рівноцінних 
харчових продуктів робітникам і службов-
цям, зайнятим на роботах із шкідливими 
умовами праці, затвердженим постановою 
державного комітету СРСР по праці та со-
ціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 
16 грудня 1987 року за № 731/П-13, який 
є чинним на даний час, і лише на підставі 
переліку хімічних речовин, під час роботи 
з якими в профілактичних цілях рекомен-
довано вживання молока або інших рів-
ноцінних харчових продуктів, у разі пере-
вищення гранично допустимих рівнів або 
концентрації речовин на робочому місці. 
Управлінням соціального захисту населен-
ня проводяться перевірки підприємств, 
установ та організацій району щодо ста-
ну умов праці, атестації робочих місць за 
умовами праці, надання пільг і компенсацій 
відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, враховуючи глибокий со-
ціальний зміст проведення атестації робо-
чих місць за умовами праці для забезпе-
чення захищеності працюючих, зайнятих 
на роботах із несприятливими умовами 
праці, керівники підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності 
й господарювання та фізичні особи (під-
приємці), котрі використовують найману 
працю, зобов’язані вжити необхідних за-
ходів для її проведення; а на тих підпри-
ємствах, де термін атестації закінчився, 
провести чергову та забезпечити належне 
зберігання атестаційних матеріалів. 

Відповідальність за несвоєчасне та не-
якісне проведення атестації несуть керів-
ники підприємств і організацій.

 Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління 

соціального захисту населення РДА 

Колектив працівників Чортківського 
комунального районного центру пер-
винної медичної (медико-санітарної) 
допомоги щиро співчуває головному 

лікареві Ярославу Петровичу Ратушняку та 
медичній сестрі Оксані Іванівні Ратушняк із 
приводу смерті їх матері РАТушняК ганни.

Подяка
Родини м. Чортків і Чортківського райо-

ну щиро дякують директору кафе “Лемків-
ська світлиця” В.П.Діденку, його братові 
Р.П.Діденку та їхній матері Г.О.Діденко за 
велику матеріальну допомогу для бійців, 
які знаходяться в зоні АТО.

будинок у с. Переходи, по вул. Чорний ліс. 
Житлова площа будинку – 120 кв. м. Загальна 
площа ділянки – 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. 

будинок у с. Пастуше по вул. Шевченка, 16 
(центр села). Є господарський двір, город – 73 
сотих, криниця, літня кухня, гараж, стодола, газ 
підведений. тел.: 067-416-33-35, 24-46-28.

приватизований будинок у с. Горішня Ви-
гнанка. Загальна площа – 120 кв. м. Централізо-
вана вода, газ поруч, новобудова, 24 сотих. Роз-
глянемо всі варіанти.  тел. 067-373-15-86.

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Богдана Лепкого, 9, в п’ятиповерховому будин-
ку. Загальна площа – 56,8 кв. м, житлова – 32,3 
кв. м, кухня – 6,9 кв. м. Два балкони, кладовка, 
індивідуальне опалення.

тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

3-кімнатна квартира в м. Чорткові на тре-
тьому поверсі 8-поверхового будинку з гара-
жем біля будинку (площа гаража – 21,3 кв. м). 
Новобудова. Документи готові для продажу. 
Адреса: вул. Монастирська, 22 а. Загальна 
площа – 89,9 кв. м, житлова – 51,8 кв. м, кухня 
– 14,1 кв. м. Два балкони, три кладовки, підвал. 
У будинку є ліфт. Сонячна сторона.

тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

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. 

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

тел.: 2-46-20; 096-386-87-96.

автомобілі різних марок, можливі зниж-
ки. тел.: 066-556-37-35, 096-021-61-01

трактори, міні-трактори, комбайни та 
інша спецтехніка, можлива розстрочка на 
вигідних умовах. 

тел.: 066-556-37-35, 096-021-61-01.

автомобілі вітчизняних виробни-
ків та іномарки. Можлива розстрочка. 
тел.: 066-556-37-35, 096-021-61-01.

земельні ділянки
приватизована земельна ділянка по вул. 

Бучацькій-Бічній (зупинка ремзаводу) площею 
0,18 га. Є фундамент, документи.

тел.: 095-419-17-05, 
066-503-72-76, 
097-975-29-06.

Колектив Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу ім. Олександра 
Барвінського висловлює щире співчуття 
викладачу Ганні Ярославівні Швед з при-

воду смерті її батька. Розділяємо біль непо-
правної втрати та співчуваємо Вам у велико-
му горі. Нехай Божа благодать огорне його 
душу.

свідоцтво про право власності на житло за адресою: 
м. Чортків, вул. Будівельна, 23, видане 30 червня 1993 
р. Чортківським міжрайонним бюро технічної інвентари-
зації на ім`я: БогоноСюК Степан Михайлович.

військовий квиток серії НК за № 5217902, виданий 
Чортківським райвійськкоматом 15 листопада 1991 р. 
на ім`я: ПушКАРьоВ олександр Петрович.

Необхідність атестації 
робочих місць

право на отримання пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці 
відповідно до законодавства наступає в тому випадку, коли це підтверджено 

результатами атестації робочих місць за умовами праці. 

ТовАРИСТво З оБМЕЖЕНоЮ 
вІДПовІДАЛЬНІСТЮ «ЧоРкІвТЕПЛоСЕРвІС»

має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами для теплогенераторної на альтернативному виді 
палива для опалення будівлі ДНЗ «Чортківське вище 
професійне училище» по вул. Парковій, 12 у смт Завод-
ське Чортківського району.

Для приготування гарячої води на опалення примі-
щень ДНЗ «Чортківське вище професійне училище» в 
теплогенераторній встановлені котли водогрійні КВ-Т – 
2 шт. номінальною теплопродуктивністю по 100 кВт.

Паливо – антрацит.
перевищень санітарно-гігієнічних нормативів при 

спалюванні палива в теплогенераторній немає. За-
уваження приймаються протягом 30 календарних 
днів із дати опублікування в чортківську районну 
державну адміністрацію за адресою: 

47200, м. чортків Тернопільської обл., 
вул. Шевченка, 23, тел.(03552)2-02-92; 2-35-32.

Педагогічний колектив і працівники 
Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ступенів ви-
словлюють щире співчуття вчительці 
математики Марії Ананіївні Ружицькій 

з приводу передчасної смерті її батька. Ві-
чна йому пам`ять.
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Знай наших!

Вітаємо 
Валентину Афанасіївну МАРАсАНОВу – 

ветерана споживчої кооперації, 
колишнього директора 

Чортківської міжрайбази – з 90-річним 
ювілеєм, який вона святкує 5 грудня.

Шановна Валентино Афанасіївно!
Ваше дев`яносто-

річчя – це чудова, 
переконлива і яскра-
ва книга життя, гор-
таючи яку захоплю-
єшся, надихаєшся і 
радієш. Вас шанують 
і поважають коопе-
ратори Чортківщини 
та й області, ветера-
ни споживчої коопе-

рації, з якими Вам довелося працювати. З 
нагоди Вашого ювілею прийміть сердеч-
ні вітання, побажання міцного здоров`я, 
щастя, благополуччя, нехай людське і со-
нячне тепло зігрівають Вас ще багато літ.

правління, районна профспілкова 
організація та колектив 

працівників чортківського 
райсТ.

4 грудня відсвяткувала 50-річчя
Ореста степанівна ЙОсипіВ 

із м. Чортків.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна 
     з найкращих дат.
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50.
Хай пахучим цвітом 
   стелиться дорога.
Хай відходять 
  в далеч горе і біда.
Хай же будуть шастя 
     і міцне здоров`я,

Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра.
Нехай цей день Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Й слова подяки линуть звідусіль.

з любов̀ ю і повагою – 
чоловік роман, донька 

Галя, донька Оля 
з Володимиром.

Сердечно вітаємо з ювілеєм 
найдорожчу в світі людину, 

мамусю і бабусю
Марію Михайлівну ДеМбіцьку

з  Чорткова.
Люба матусю, 
 бабусенько мила, 
Спасибі велике, 
що Ти нас зростила,
Що Ти нас любила, 
   усім помагала,
Молилась за нас, 
добра нам бажала.
За руки робочі, 
  за хліб на столі 
Спасибі, рідненька, 

                                         уклін до землі. 
За Твою турботу про нас повсякчас

Прийми найщиріші вітання 
                                      від нас.

з найкращими 
побажаннями – доньки Оля 

і Галя, зяті Юрій 
та Валерій, онуки Дениско, 

Олександрик, Вікторія та Дмитрик.

8 грудня святкуватиме 
свій 25-річний ювілей 

Марія Василівна іВануць, 
вчитель іноземних мов Милівецької 

ЗОШ І – ІІ ступенів.
Нехай для Тебе 
   квітне цілий світ,
Стають життям 
  усі найкращі мрії 
І доля надсилає 
            безліч літ, 
Здоров`я, щастя, 
  радості й надії. 
Хай усмішка в очах 
          іскриться, 
Пісень веселих грає 

                                                 водограй, 
Нехай весна Тобі насниться 
І щастя переллється через край. 
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров`я, 

Хай кожен ранок 
         з неба сонцем ясним 
Тебе осяє світлом і любов`ю.
з повагою – колектив школи.

У пору білосніжної чарівної зими 
сонячним промінцем зігріла наше життя 

дорога донечка,
яка сьогодні святкує своє 16-річчя,

лілія МахніЙ
зі с. Білобожниця.

Лагідна, 
     рідненька, 
 добра і проста,
Наша мила 
           й люба, 
  Лілю дорога,
Ми Тебе вітаєм 
в цей святковий 
                 день.
Щоб життя було як казка,
Щоб була у серці ласка.
Щоб у цій казці були зорі,
Води тихі та прозорі.
Щоб завжди цвіли там квіти,
Щоб завжди було там літо.
Хай Матір Господня зі Своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне,
Хай збудеться все, що бажаєш і ждеш.

з любов̀ ю – тато, мама, 
сестра, бабусі й дідусь.

У зимовий казковий день –
4 грудня – відсвяткував свій ювілей

Володимир іванович ЄринЮк
із Чорткова.

Три десятки вже є за плечима,
Ювілей ще маленький – та все ж
Ми вітаємо Тебе, любий сину, 
                              брате і внуку,
Й здоров`ячка зичим без меж.
Щоб чудовим таким залишався,
І щоб зважував кожний свій крок,
Щоб Тобою увесь рід наш пишався,
Як пишається зараз, синок!
Щоб любив, поважав тата й маму,
Як завжди про сім`ю дбав як слід,
Ще, синочку, Тобі ми бажаєм,
Щоб і вірними друзі були,
Щоб удача Тебе не лишала,
Щоб щастило і всюди, й завжди,
Матір Божа щоб оберігала,
Одним словом – живи і світи.

з любов̀ ю – мама 
Оксана, тато іван, 

брат ігор, бабуся Ганна, 
вуйко Мирослав.

4 грудня відсвяткував свій ювілей 
коханий чоловік і люблячий татко

Володимир ЄринЮк.
Перші 10 років – собі 
дитинство залишило,
Другі 10 років – взяла 
    юності пора,
А треті 10 років 
сьогодні наступили –
новий етап
       дорослого 
     сімейного життя.
Тож ми вітаємо 
     з ювілеєм щиро,
Бажаєм здоров`я міцного, достатку,
Радості багато, добра і миру.
Щоб завжди Тебе Мати Божа берегла,
А Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні.
Лихої долі щоб Ти не звідав у житті.
Будь добрий і щасливий, 
                     веселий та щирий.
Ангел-Охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомогає в дорозі і труді!

з любов̀ ю та повагою – дружина 
іванка, донечка софійка, тесть 

Юра, тітка аня, теща люда, 
дядько петро та Вікторія.

Дорогі наші читачі!
Нагадуємо: аби з наступного року отримувати улюблене видання на свою по-

штову скриньку, передплачуйте районку до 25 грудня ц. р. 
Отож, вартість передплати становить: 
для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 28 коп.
на рік – 94 грн. 56 коп.
для підприємств, установ та організацій (індекс – 61367)

на 3 місяці – 26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 52 грн. 98 коп.
на рік – 105 грн. 96 коп.
(У вартості не враховані послуги за оформлення квитанції, які становлять: 

при оформленні передплати на 3 міс. – 2 грн. 10 коп.; на півроку – 2,55 грн.; 
на рік – 3,90 грн.).

Щиро вітаємо з Днем Ангела 
дорогого чоловіка, тата, дідуся

романа Шлапака
зі с. нагірянка.

З неба Ангели 
                   злетіли, 
Сповістили 
        нам новину, 
Що сьогодні 
             Ви зустріли, 
Татусю, дідусю,
               іменини. 
І з цим святом 
          разом нині 
Всі ми щиро 
                   Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм.
Хай серце Ваше утоми не знає,
Хай руки, мов крила, 
              внучат пригортають. 
Хай душа завжди радіє,
Бог здоров’я посилає, 
Зарваницькая Марія 
Хай в опіці Вас має. 
Хай добро Вас не минає, 
Береже Господь від бід. 
Хай Всевишній посилає 
Многих, щедрих, благих літ. 

з повагою і любов̀ ю – 
дружина богдана, 

доньки, зяті, внуки.

має бути почутий!

Це – витяг із офіційного документа, в 
якому означено лиш один із талантів нашо-
го колеги, котрими його наділив Господь. 
Одначе недарма мовлено, що талановита 
людина талановита в усьому. Приміром, 
нас лучить з п. Володимиром чи не най-
перше його мегаактивна громадянська 
позиція – він є волонтером поміж членства 
РО «Громадський майдан» і час від часу 
вирушає до наших вояків у зону АТО. Ще 
нас лучить його професійне захоплення 
фотографією, через що В.Шерстій – ще 
й позаштатний фотокореспондент район-
ки. Плюс до всього цьогоріч він поповнив 
собою членство Національної спілки жур-
налістів України, влившись до складу ра-
йонної організації НСЖУ, і точить перо, по-
даючи дописи з передової.

Тож щиро здоровимо п. Володимира – 
Мистця з великої літери з державним ви-
знанням!

Колектив «голосонародівців»

«Заслужений» – цілком заслужено
указом президента україни за № 900/2014 «про відзначення державними 
нагородами україни з нагоди 23-ї річниці підтвердження Всеукраїнським 

референдумом Акта проголошення незалежності україни 1 грудня 1991 року» 
присвоєно почесне звання «Заслужений майстер народної творчості україни»

ШЕРсТІЮ Володимиру Михайловичу – 
художникові-іконописцю, Тернопільська область.

Відповідно до абзацу 1 пункту 7 статті 
3 Закону України від 6 липня 1995 р. за 
№ 265/95-В «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері тор-
гівлі, громадського харчування та послуг» 
суб’єкти господарювання, які здійснюють 
розрахункові операції в готівковій та/або 
в безготівковій формі (із застосуванням 
платіжних карток, платіжних чеків, жетонів 
тощо) при продажу товарів (наданні по-
слуг) у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг, зобов’язані подавати до 
контролюючих органів звітність, пов’язану 
із застосуванням реєстратора розрахун-

кових операцій та розрахункових книжок, 
не пізніше 15 числа наступного за звітним 
місяця у разі, якщо цим пунктом не перед-
бачено подання інформації по дротових 
або бездротових каналах зв’язку.

Тобто суб’єкти господарювання, які 
у своїй діяльності використовують РРО 
та повинні подавати до органів ДФС по 
дротових і бездротових каналах зв’язку 
звітність про використання РРО, не пода-
ють звіт про використання РРО (КОРО) за 
формою ЗВР-1.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Інформує ОДПІ

Щодо подання звітності з РРО


