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Виходить з 1939 року

Наше

має бути почутий!

Вітання

Розпорядження голови районної державної адміністрації

Про перенесення 
робочих днів

у 2015 році
Відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 
листопада 2014 р. за № 1084-р “Про 
перенесення робочих днів у 2015 
році” та розпорядження голови 
Тернопільської обласної державної 
адміністрації від 25 листопада 2014 
р. за № 566-од „Про перенесення 
робочих днів у 2015 році”, з метою 
створення сприятливих умов для 
святкування 1 січня – Нового року 
та 7 січня – Різдва Христового, а 
також раціонального використання 
робочого часу перенести у 2015 році 
для працівників, яким встановлено 
п’ятиденний робочий тиждень з дво-
ма вихідними днями, робочі дні з: 
п’ятниці 2 січня – на суботу 
17 січня;  четверга 8 січня – 
на суботу 31 січня; п’ятниці 9 
січня – на суботу 14 лютого.

10 грудня 2014 року      № 369-од
Перший заступник 
голови районної 
державної адміністрації     В.ЗАПУХЛЯК

25 грудня – католицьке Різдво Христове
Шановні мешканці краю – 

вірні римо-католицького обряду! 
Щороку ви першими маєте щасливу нагоду спосте-

рігати на небосхилі спалах яскравої різдвяної зірки, 
промені якої несуть радість у кожну домівку. Тепло 
Святого вечора однаково зігріває усіх християн світу, 
незалежно від національностей та поглядів, які вони 
поділяють.

бажаємо добра і благополуччя, злагоди й любові ва-
шим родинам. Нехай різдвяні свята защедрять усіх нас 
життєствердною вірою в щасливе майбутнє на рідній 
землі – єдиній, неподільній Україні. будьмо тверді ві-
рою й переконаннями, будьмо єдиними в любові до 
Творця та нашої держави.

Дорогі наші читачі!
Завершується передплата районки на на-

ступний рік: залишилося всього шість днів!
Нагадуємо: аби з наступного року отримувати 

улюблене видання на свою поштову скриньку, пе-
редплачуйте 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 перед-
плати на 3 міс. – 2 грн. 10 коп.; на півроку – 2,55 грн.; 
на рік – 3,90 грн.).

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

29

Милосердний Миколаю, 
даруй мир нашому краю

Сьогодні – День святого Миколая. Добре, світле свято, на яке з нетерпінням очікують малеча й дорослі. 
Напевно, сьогодні гостинці під подушками знайшли усі, бо вони, оті подарунки, – то є символ добра, наука 

милосердя, віра в Господнє диво. Щороку це свято приходить до нас і щороку ми маємо можливість 
не лише споглядати, а й самим активно долучатися до процесу добротворення. Про нашу людську 

допомогу святому Миколаєві в даруванні подарунків читайте в публікаціях на 7-й стор. Добротворцями, 
такими, що доклалися до творення миколайкового дива, відчули себе навіть діти загальноосвітніх 

навчальних закладів, які, як інформувала начальник відділу освіти РДА І.Гулька, відправили з волонтерами 
нашим захисникам у зону АТО численні подарунки, приготовлені з великою любов`ю. 

Цьогоріч спільними для дітей і дорослих є прохання до св. Миколая, винесене у заголовок: 
«Милосердний Миколаю, даруй мир нашому краю».

Читайте на 7-й стор.
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На часі2

19 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 07.55. Захід – 15.55. Святого Миколая Чудотворця. день адвокатури

«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 сесійної зали

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

Документ
Міністру освіти та науки України 

КвІТу С.М.

Звернення
депутатів Чортківської районної ради Тернопільської 

області щодо поновлення у 2015 році права зараховувати 
поза конкурсом на місця державного замовлення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Ми, депутати Чортківської районної ради, стурбовані 

тим фактом, що в умовах прийому до вищих навчальних 
закладів України на 2015-й рік діти-сироти і діти, позбав-
лені батьківського піклування, втратили можливість поза-

конкурсного зарахування.
В умовах, які склалися сьогодні в Україні, вважаємо, що 

держава повинна підтримати соціально незахищених гро-
мадян.

У зв`язку з цим звертаємось до Міністерства освіти і 
науки України з проханням поновити в Умовах прийому 
до вищих навчальних закладів України у 2015 році пра-
во зарахування поза конкурсом на місця державного за-
мовлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Прийнято 27 листопада 2014 року на тридцять четвертій 
сесії Чортківської районної ради шостого скликання.

Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопіль-
ської області, вкрай стурбовані ситуацією, яка склала-
ся довкола питання майбутнього Свято-Успенської По-
чаївської Лаври. Через багаторічну окупацію духовної 
святині це молитовне місце цілеспрямовано перетво-
рювалося на осередок антиукраїнства, міжконфесійної 
неприязні, розбрату та протистояння на Тернопільщині.

Ці тенденції підсилилися у зв’язку з прийнят-
тям Кабінетом Міністрів України розпорядження 
від 17 липня 2003 року за № 438-р «Про виключен-
ня зі складу Кременецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповідника споруд Почаїв-
ської Свято-Успенської Лаври». У грудні того ж року 
урядом Януковича відбулася передача комплексу спо-
руд лаври у безкоштовне користування представни-
кам Української Православної Церкви Московського 
патріархату, про що укладено договір між Держбудом і 
Свято-Успенською Почаївською Лаврою. Договір діє 49 
років – до 1 січня 2052 року.

Такі дії Януковича мали на меті знівелювати не лише 
українську історію, а й українську церкву. Українські 
християнські центри – Зарваниця, Почаївська, Свято-
гірська та Києво-Печерська Лаври, Софія Київська – це 
духовне багатство українців. До українських святинь із 
молитвами йдуть паломники з усього світу, тому вони 

повинні належати лише українському народові.
Хочемо нагадати, що 29 травня 2001 року Кабінет Міні-

стрів України відніс комплекс пам’яток культурної спадщи-
ни у містах Кременці та Почаєві до відання Кременецько-
Почаївського державного історико-архітектурного 
заповідника. Відтак, згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України у 2002 році усі пам’ятки були передані 
зі спільної власності територіальних громад сіл і міст Кре-
менецького району в державну власність з віднесенням 
до сфери управління Держбуду України.

З огляду на зазначене ми, депутати Чортківської ра-
йонної ради Тернопільської області, вимагаємо вжи-
ти заходів щодо скасування розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 2003 року за № 438-р  
«Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського 
історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської 
Свято-Успенської Лаври» та розірвання договору між 
Держбудом і Свято-Успенською Почаївською лаврою.

Віримо, що цінності, відстояні українським народом 
під час Революції Гідності, будуть втілені новим керів-
ництвом держави в життя і духовні святині буде повер-
нено українському народу.

Прийнято 27 листопада 2014 року на тридцять чет-
вертій сесії Чортківської районної ради шостого скли-
кання.

19 грудня – День адвокатури
Нині, коли в Україні втілюються в життя демократичні та 

правові засади, зафіксовані в Конституції та інших законо-
давчих актах, приємно відзначити, що професійна діяль-
ність, досвід і майстерність адвокатів спрямовані на реа-
лізацію найдемократичнішого принципу громадянського 
суспільства – верховенства права.

Саме від професії адвоката залежать долі багатьох лю-
дей, політичних інститутів, а подекуди й держави. Адвокат 
завжди виконує складну і благородну місію, яка вимагає від-
повідного рівня освіченості та моральних якостей. Міцного 
вам здоров’я, родинного затишку й достатку, творчої енер-
гії, сил і наснаги у нелегкій справі служіння закону, нових 
вагомих здобутків в ім’я правової Української держави.

20 грудня – День міліції
Шановні працівники та ветерани 

органів внутрішніх справ!
На вас покладено винятково відповідальне, благородне 

завдання – захищати життя, здоров’я людей, їхні права і 
свободи, інтереси держави та суспільства від протиправних 
посягань. Це ви, шановні міліціонери, дні й ночі знаходячись 
на бойовому посту, ведете боротьбу зі злочинністю, охоро-
няєте громадський порядок, демонструючи при цьому висо-
кий професіоналізм і мужність, не шкодуючи сил і здоров’я, 
нерідко ризикуючи власним життям заради життя інших.

Прийміть щиру подяку за вашу самовіддану працю. Нехай 
удача та професійні успіхи будуть вашими постійними супут-
никами у житті. Мужності, витримки й наснаги, родинного 
добробуту, міцного здоров’я та щастя.

22 грудня – День енергетика
Шановні працівники енергетичної галузі!

Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом. Ка-
жуть, що без енергії в світі немає життя, а відтак немож-
ливо уявити собі людське буття чи розвиток будь-якої га-
лузі народного господарства без електричної енергії, яку 
своєю наполегливою працею, відкритим серцем, щирою 
душею, долонями працьовитих рук доносять до кожної лю-
дини, кожного підприємства працівники енергетичної галузі. 
Щира подяка за світло й тепло в кожному домі, щоденних 
вам успішних буднів без аварій і проблем. Міцного здоров’я, 
щастя, успіхів у трудовій діяльності та здійснення всіх твор-
чих задумів і планів.

24 грудня – День працівників архівних установ
Ви – зберігачі безцінної спадщини нашого народу, яка 

ґрунтується на документах, фактах і реальних подіях. Архівні 
матеріали – це джерело інформації про минуле й сьогодення 
нашого краю, України, про життя людини, суспільства і дер-
жави, яке має унікальний вплив на формування національ-
ної свідомості наших громадян і засвідчує вагомий внесок 
українців у суспільно-політичний та економічний розвиток. 
Завдяки вашій професійній діяльності стали можливими до-
ступ до документальної бази досліджень, утвердження істо-
ричної правди і справедливості. Творчої вам енергії, вдалих 
пошуків, цікавих знахідок, нових успіхів у досягненні високої 
професійної мети.

Чортківська районна держадміністрація оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад головного 
спеціаліста юридичного сектору апарату РДА; голов-
ного спеціаліста відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату РДА. 

умови конкурсу: 
громадянство України, володіння державною мовою, 

освіта вища відповідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 
роботи за фахом у державній службі не менше 3-х років або 
стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 4-х років, 
володіння навиками роботи з комп’ютером.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 
30 календарних днів із дня опублікування оголошення за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, І поверх, каб. № 5.

Тел. для довідок – 2-23-50.

Конкурс Додаток
до рішення районної ради за № 490 від 27 листопада 2014 року

Президенту україни
Голові верховної Ради україни

Прем’єр-міністру україни

Звернення
депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області щодо скасування розпорядження 

Кабінету Міністрів україни від 17 липня 2003 року за № 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-
Почаївського історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-успенської Лаври»

Першочергово депутати заслухали інформацію пред-
ставника колективу Марилівського спиртозаводу Ігоря 
Леніва, секретаря страйкового комітету аграріїв Марії 
Горбаль, першого заступника голови райдержадміністра-
ції Валерія Запухляка про результати поїздки в столицю 
України щодо діяльності ДП «Укрспирт».

Про стан розвитку освіти в навчальних закладах району 
розповіла начальник цього відділу Ірина Гулька. Не дивля-
чись на критичний у фінансовому плані рік, у підпорядко-
ваних відділу освіти закладах вдалося зробити немало. 
На капітальні й поточні ремонти затрачено 1193 тис. грн.  
За бажання вкладати у розвиток, думаючи про майбутнє 
кожного населеного пункту району, активну господарську 
діяльність, голова постійної комісії з питань бюджету рай-
ради Володимир Грушецький похвалив п. Ірину й висло-
вив радість, що помилився при оцінці її кандидатури на 
посаду начальника відділу освіти. Депутати підтримали 
проект рішення.

А також І.Гулька інформувала про організацію харчуван-
ня в загальноосвітніх закладах району. Співдоповідачем 
по цій темі була в. о. начальника Чортківського міжрайон-
ного управління Головного управління Держсанепідслуж-
би у Тернопільській області Оксана Гуцул. Вона повідоми-
ла громадськість, що згідно із ЗУ «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державний бюджет України» пере-
вірки із 3-го серпня по 31 грудня цього року здійснюються 
виключно з дозволу КМУ або за заявкою суб`єкта госпо-
дарювання. Тому працівники СЕС здійснили лише моніто-
ринг калорійності харчування, яку подають нашим дітям, її 
відповідність бактеріологічним та хімічним показникам, а 
також ступінь термічної обробки їжі. За даними перевірок 
готових страв усі показники, зі слів санітарного лікаря, – в 
межах норми. 

У рамках розгляду проблеми харчування дітей в навчаль-
них закладах депутат Михайло Дячок довів до відома, що 
157 учнів їхнього ВПУ, котрі підпадають під категорію ді-
тей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
хоча й мають право на безоплатне харчування, та не мо-
жуть його зреалізувати: досі фірма «Максимум» не уклала 
угоду з навчальним закладом про відшкодування кому-
нальних витрат й не надає відповідні послуги. 

Депутати проголосували за відповідний проект рі-
шення, в якому зазначено необхідність звернутися до 
Кабінету Міністрів України щодо надання права органам 
місцевої виконавчої влади й органам місцевого самовря-
дування проводити тендер для визначення переможців 
з організації харчування за кошти державного бюджету; 
санепідемстанції та відділу освіти – здійснювати постійні 
контроль, моніторинг за якістю та дотриманням норм хар-
чування дітей.

Щодо питання під номером три у порядку денному сесії 
– про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік, 
то, як доповіла начальник фінансового управління РДА Га-
лина Ізвєкова, всі питання з Державним бюджетом Украї-
ни на закриття цього року врегульовано, а також завдяки 
затвердженим депутатами змінам у райбюджеті району 
вдасться уникнути заборгованості із заробітної плати.

Депутати підтримали й інші проекти рішень, що їх було 
винесено на розгляд. Під завершення роботи сесії за-
ступник голови райради Любомир Хруставка прозвітував 
перед присутніми про роботу районної ради за рік, що 
минає, й привітав усіх із прийдешніми святами. До його 
вітань приєднався і перший заступник голови райдержад-
міністрації Валерій Запухляк.

Оксана СвиСТуН

Гроші всюди хороші
І в освіті, і в потребах медицини, терцентру, й взагалі – для життя всього району. А їх – не вистачає. 

Начальник фінансового управління РДА Галина Ізвєкова аж радісно зітхнула, повідомляючи депутатам 
приємну для районного бюджету новину – керівництво країни почуло прохання Чортківщини про 

допомогу в фінансовому плані: виділили додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості 
на суму 1299800 грн. і додаткову субвенцію з Держбюджету на допомогу сім`ям з дітьми – 80 тис. грн. 
власне, чи не усі питання, які розглядали на черговій, тридцять п`ятій сесії районної ради у вівторок, 
16 грудня, так чи інак були пов`язані з коштами. На порядок денний було винесено: про стан розвитку 

освіти в навчальних закладах району; про організацію харчування дітей в загальноосвітніх навчальних 
закладах району; про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік; про проект районної програми 

“ветеран” на 2015-2019 роки, а також інші питання. 

Відділ Держземагентства у Чортківському районі по-
відомляє про те, що відповідно до Розпорядження КМУ 
№ 523 р від 16 травня 2014 р. послуги, які надавалися 
відділом, надаватимуться через Центр надання адмі-

ністративних послуг у Чортківській районній державній 
адміністрації. Надання послуг проводиться з 15 грудня 
ц. р. у приміщенні райдержадміністрації щоденно.

Держземагентство інформує
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Акція протесту

Ставок забутий Богом і людьми
Серед села у нас ставок –
Нічлавов називають.
Коли була у нім вода,
То я не пригадаю.
Позаду верболоз кущі,
Спереду осокори.
Якби в селі огонь горів,
Ото було би горе.
Огонь горить, палає, тріскотить:
Кричати чи втікати?
Огонь водою тра̀  гасить,
А де нам воду взяти?
Щоби огонь той погасить,
Багато води треба,
Біля моста вода блищить,
Як зіронька із неба.
Старезні верби тут стоять,
Сільрада, клуб он височіє.
В сільраді голова сидить,
Про щось в задумі мріє...
Чи то про верби дума він,
Чи то про осокори
І як прочистити ставок –
Усього села горе.
І сказав нам голова:
«Всюди любо, всюди лиш би бути!
Верболози-осокори,
Як вас ся позбути?!».

«Мусоріна» на господарці
Раніш був колгосп Шевченка,
Потім – «Україна».
А тепер уся ця площа
Зветься «Мусоріна».
Мусор їмо, мусор п`ємо
І мусор вдихаєм.
Так в сусідстві з «Мусорінов»
«Добре» проживаєм.

Франка тИМкІВ, 
пенсіонерка с. Чорнокінецька Воля

Ні, це не кадри фотохроніки з місця бойових дій, 
із зони АТО, котрими нині рясніють всуціль всі ЗМІ. 

Ось таке видиво всюдисуще «око» редакційного 
фотооб`єктива в сьогочассі угледіло в нас на 

Чортківщині.
Це – білобож-

ницьке «вогнище» 
культури, тамтеш-
ній типовий (за 
форматом будівлі) 
сільський будинок 
культури. На знім-
ку – фрагмент 
торцевої сторони, 
з поруйнованими 
часом і недба-
лістю вікнами-

дверима, вже й непридатними власне для цього...

Колись ошатне приміщення Будинку торгівлі у с. Ро-
машівка привітно зустрічало всіх на самісінькому в̀ їзді 
до села. Нині ж там хіба що спиняються вітри та сніговії 
і напрочуд видовищно проглядається синь чи то сіризна 
навислого над стінами неба.

Пам`ятник нашій землячці й історичній гордості Кате-
рині Рубчаковій, по суті, сусідить із РКБК її ж імені. «Ро-
дом» він із 1991 року, майже ровесник нашої Незалеж-
ності. Мабуть, від тих же часів і бордюр надовкіл, котрий 
вже добряче посипався й поруйнувався. І зовсім не ото-
тожнюється з поняттям «гордість»...

Фотозвинувачення Ореста ЛиЖЕЧКи

Нагадую, що єдине в нашому районі потужне держав-
не підприємство ще чотири роки тому було перетворено 
«завдяки» Постанові Кабінету Міністрів України за № 672 
від 28 липня 2010 року в «місце провадження діяльності». 
Чистий дохід Марилівського спиртового заводу, на яко-
му працюють 165 осіб, у часи до липня 2010-го складав 
від 7 до 11 млн. грн. Із них на модернізацію виробництва 
підприємство щомісяця вкладало коштів на півмільйона 
гривень. Для порівняння: у часи Януковича відповідно до 
тієї продукції, що вони виробили, на оновлення віддали 
зароблених 0,03 відсотка. До 2010-го, за словами голо-
ви профспілки заводу Петра Олійника, завод наповнював 
коштами на 70 відсотків Пенсійний фонд району та на 5 
відсотків – області. Протягом 2014 року спиртозавод пра-
цював 3 рази по 2-3 тижні. Працівники отримують лише 
«чисті» ставки, без премій і надбавок. «У всьому цивілізо-
ваному світі люди мають добру роботу і працюють за нор-
мальну зарплату. Але чомусь виходять на страйки, щоб їм 
на кілька відсотків підвищили заробітну плату. То чому ми 
маємо тішитися тим, що нам ще щось платять?» – вислов-
лює думку своїх колег пан Олійник. 

Такою є ситуація чи не по всій Україні. Тому 10 грудня 
під будинком Міністерства аграрної політики та продо-
вольства зібралися на мирний страйк шість сотень лю-
дей. Петро Олійник, працівник Марилівського спиртового 
заводу, що очолював групу з вісімнадцяти наших колег-
заводчан, розповідає:

– Того дня ми приїхали на мирну акцію протесту за іні-
ціативою багатьох спиртозаводів України. були люди з 
Тернопільської, Івано-Франківської, Вінницької, Рівнен-
ської, Львівської, Чернігівської областей і навіть з одно-
го заводу із Харківської. Ми приїхали висловити недовіру 
керівництву ДП «Укрспирт» і вимогу розслідувати діяль-
ність їх за 9 місяців цього року, щоби дослідити, де наші 
зароблені за цей період 700 млн. грн. Так як фактично за 
цієї влади виробництво було зупинено, ніяких кроків до 
вирішення проблем заводів не робиться, ринків збуту не 
шукалося. Мотивація одна: Україні потрібно 1 млн. дека-
літрів спирту, а ми готові виробити 2 мільйони, тільки цим 
пояснювалося, чому багато підприємств простоюють.

Ми вимагали зустрічі з міністром агрополітики Олексі-
єм Павленком. Він вперто не хотів із нами зустрічатися. 
Нас підтримував наш депутат-мажоритарник Верховної 
Ради України Олег барна, а також народні депутати Юрій 
Дерев`янко та Ірина Суслова. Вони брали активну участь 
в допомозі нам у цій мирній акції. Не почувши жодних 
запевнень від працівників Мінагрополітики, що міністр 
вислухає нас, депутати почали вимагати його зустрічі з 
ініціативною групою (було складено таку з трьох осіб) із 
представників заводів. Дали «добро» на 5-хвилинну зу-
стріч, але реально вона тривала не більше хвилини в ко-
ридорі міністерства, після чого через чорний хід міністр 
покинув приміщення і подався в Кабмін на засідання. Тоді 
ми вирішили прямувати колоною туди ж, провести мир-
ний мітинг під стінами КМУ. Спільними зусиллями народ-
них депутатів таки було закликано міністра О.Павленка 
вийти до людей. Він вийшов до нас, вислухав і пообіцяв, 
що в скорім часі відбудеться зміна його заступників, які 
залишилися з часів ще старої влади і після того буде 
створено комісію з розслідування діяльності ДП «Укр-
спирт» за 9 місяців цього року, в яку обов`язково буде 
включено ініціативну групу з представників заводів (в іні-
ціативну групу ввійшли люди компетентні, які мають до-
казову базу грабунку ДП «Укрспирт»). Які будуть подальші 
дії? Чекаємо результатів.

Треба сказати, що результати не забарилися. Як пові-
домляє прес-центр Мінагрополітики 16 грудня о 18-й год. 
30 хв., прийнято урядове рішення щодо звільнення керів-
ництва ДП «Укрспирт», бо «окремий напрямок діяльності 

Міністерства – очищення від корупції 
та тіньових схем», – заявив міністр 
аграрної політики та продовольства 
України Олексій Павленко. Свою 
частку в руйнування тіньових схем у 
спиртовій галузі вклали й працівники 
Марилівського спиртозаводу, й наші 
аграрії, які через небажання підкоря-
тися протизаконним методам роботи 
поплатилися довготривалою затрим-
кою проплат за здану продукцію. 

Немалу долю праці вклав і народ-
ний депутат від нашого мажоритарно-
го виборчого округу Олег барна. Про 
свою діяльність як депутата в цьому 
напрямі він інформує у звіті, який пла-
нує бути щомісячним. Олег барна: 

– 2-го грудня мною було висунуто 
вимоги міністру аграрної політики та 
продовольства України, а саме: пе-
рестати лобіювати вимоги великих 
сільськогосподарських холдингів і 
допомогти середнім і малим приват-
ним підприємствам, які підтримують 
соціальну структуру села; навести 

порядок у спиртовій галузі, запустити спиртові заводи, 
надавши їм можливість самостійно вирішувати питання 
збуту спирту, якщо це не може зробити керівництво ДП 
«Укрспирт». Держава отримає вагомі доходи, наповнення 
бюджету, а люди – роботу. 9-го грудня я разом із на-
родними депутатами з Тернопільщини Степаном барною 
та Тарасом Юриком були на особистому прийомі у Голо-
ви Служби безпеки України Валентина Наливайченка з 
приводу зловживань посадовим становищем керівника 
ДП «Укрспирт» Михайла Лабутіна. В результаті зустрічі 
М.Ю.Лабутіну була оголошена підозра в скоєнні злочинів 
за фактами розтрати коштів ДП «Укрспирт». 

10 грудня я як народний депутат взяв участь у пікеті 
Міністерства агрополітики та продовольства України про-
мисловцями спиртової галузі багатьох областей України, 
в тому числі Тернопільщини (борщівського та Марилів-
ського спиртових заводів), підтримавши таким чином ви-
моги пікетувальників: проведення аудиту ДП «Укрспирт» 
із залученням представників громадськості; відсторонен-
ня М.Ю.Лабутіна від керівництва підприємством на час 
аудиту; термінова реалізація накопиченого спирту на 
спиртових заводах; погашення заборгованості за кукуру-
дзу, продану аграріями ДП «Укрспирт». 

Ситуація навколо проблем спиртової галузі розвивала-
ся стрімко. Тому вже наступного дня, 11 грудня, на за-
сіданні робочої групи Комітету Верховної Ради України з 
питань запобігання та протидії корупції, до складу якого 
я входжу, мною було порушено питання неправомірної 
діяльності керівництва ДП «Укрспирт». Комітетом було 
вирішено вжити невідкладних заходів щодо ретельної 
перевірки результатів діяльності ДП «Укрспирту» та на-
дання правової оцінки згідно з чинним законодавством 
шляхом направлення депутатського звернення до Гене-
рального прокурора України В.Г.Яреми і міністра аграр-
ної політики та продовольства України О.М.Павленка.

Певні зрушення у бік позитиву є і в боргових справах 
ДП «Укрспирт» щодо аграріїв краю. Про це детальніше – 
з уст секретаря страйкового комітету Марії Горбаль. Під 
час виступу на 35-й сесії райради вона сказала:

– На даний момент між аграріями та керівництвом ДП 
«Укрспирт» знайдено компроміс у вигляді 12-денного гра-
фіка погашення заборгованості, що виникла в результа-
ті невиконання умов договору, підписаного між ДП «Укр-
спирт» і приватними аграрними підприємствами. І допоки 
цей графік виконується, ми не блокуємо дороги, не вла-
штовуємо акцій мирного протесту. Але вдалося це зро-
бити лише тому, що нам допомагало багато людей. Тому 
від імені усіх аграріїв хочу висловити подяку нашому де-
путатові Верховної Ради по 167-му мажоритарному округу 
Олегу барні за розуміння проблем району, за можливість 
прийти на допомогу в будь-який момент, за вміння не не-
хтувати проблемами ні колективу спиртозаводу, ні хлібо-
робів краю. Висловлюю слова глибокої та щирої подяки 
від хліборобів нашого району всім депутатам районної 
ради, сільським і селищному головам, громадським ак-
тивістам, Самообороні Заліщицького району, Автомайда-
ну Чортківського району, Штабу національного спротиву, 
РО «Громадський майдан», всім тим, хто, не дивлячись на 
будь-які незручності, зміг стати пліч-о-пліч із нами дві хо-
лодних неділі підряд, долучився до мирної акції протесту, 
щоби сказати «Ні!» спиртовій мафії й відстоювати наших 
місцевих товаровиробників і потужний спиртовий завод 
Марилівське МПД, один із найкращих заводів у спиртовій 
галузі. Один у полі не воїн, а разом із вами ми зуміли зро-
бити дуже багато, ми зрушили глибу несправедливості.

Оксана СвиСТуН
Фото Андрія вЛАСюКА

«Ми зрушили глибу несправедливості»
у попередніх номерах районки неодноразово висвітлювалося питання діяльності Марилівського 

спиртозаводу (ДП «укрспирт» Марилівське місце провадження діяльності), власне, заходи, спрямовані 
на відновлення роботи заводу, повернення підприємству статусу окремої юридичної особи. 

Останнім часом до проблем заводчан додалися ще й біди аграріїв, пов`язані із заборгованістю ДП 
«укрспирт» за закуплену в них продукцію. Дві неділі підряд – 30 листопада і 7 грудня – мешканці 

чи не всього району: і працівники заводу, й хлібороби, і депутати райради, й інші небайдужі виходили 
на мирний страйк, перекриваючи трасу Доманове-Ковель-Чернівці. Але результату – нуль. 

На останньому зібранні було вирішено їхати в столицю, щоб їхні вимоги все-таки почули «верхи». 
Про результати поїздки – з уст візитерів до Києва.

Фотозвинувачення

Пам`ятки безгосподарності

стривожено
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Патріотика4
Усім миром Твої герої, Україно

Так кажуть у наших сусідніх селах – 
Капустинцях та Милівцях про солдата Михайла 

Стефанишина, котрий нині перебуває в зоні АТО.

Він, цей 30-літній парубок, довго не роздумував, 
коли випало іти служити-воювати за суверенність 
України, держави, чию незалежність ми вистраждали 
по стількох роках, десятиліттях і століттях боротьби 
наших пращурів. Так і сказав: «Як вже треба, то я й 
піду, бо кому ж?».

Від серпня був у Яворові, на підготовці. А тепер вже 
тривалий час там, на Донеччині. Обороняє дорогу на 
Мелітополь.

Можуть гордитися таким сином його батьки – Ва-
силь Зіновійович та Жанна Іванівна. А нині він для всіх 
нас неначе син. На два села. Тому й вирішили зібрати-
ся спільним коштом і придбати для нашого солдата-
захисника необхідні речі – і з обмундирування, і спо-
рядження, й побутові. Ото й складалися. Ініціаторами 
такої доброї справи стали у нас в Капустинцях двоє 
жінок – Ганна Левчук та Ганна Вархол. А у Милівцях 
– Марія Поворозник, тамтешній війт, та Ярослава Ру-
жило. Зібрані суми – 4495 грн. у Капустинцях та 5120 
грн. у Милівцях. Придбали земляки для бійця прилад 
нічного бачення, білизну, чоботи, телефон, продукти – 
то вже дрібниці. Одне слово, спорядили. Та й не само-
тні ми в такій ситуації: Штаб національного спротиву 
району найперше в особі його співголови Івана Кала-
кайла долучився. Дістався нашому Михайликові буш-
лат, спальник, штани, рукавиці. Днями повезли те все 
волонтери, зокрема й наш сусід, Іван Лейбак зі Сосу-
лівки поміж них. Та й іншим хлопцям-солдатам дещо 
перепаде, бо придбали ми чи шкарпеток, чи рукавиць, 
чи шапок не одну й не дві пари. 

Молимося щоденно й повсякчас: аби повертали-
ся наші сини – сини великої й славної їх геройством 
України – додому живими. І щоб мир запанував у на-
шій сторонці.

Михайло ЛЕвЧуК, 
с. Капустинці

На жаль… Не замінити жодними життєвими 
цінностями обірваної доленосної струни чоловіка-

батька-сина. Сльози скорботи знову і знову 
обпікають обличчя вдови Героя україни Дениса 
Громового Галини (зі с. Росохач). ворожа куля 

безжально забрала в засвіти турботливого 
сім’янина, порадника і розрадника, опору в 

бурхливому морі сьогодення. 

Що ж залишилося?.. Пам’ять, туга і любов, а ще – 
клопоти… Любов, яку п. Галина тепер множить для 
своїх так схожих на батька синочків – Максимка та 
Дмитрика. Адже заради їхнього сонячного майбутньо-
го, заради миру для всіх нас – українців – поклав на 
вівтар долі власне життя Денис Громовий. А клопоти, 
здавалось би, непосильним тягарем упали на плечі 
молодої матері-вдови. Та світ не без добрих людей. 

Ось і житло в Чорткові допомогли придбати, завдя-
чуючи директорові ТзОВ «Градбуд-ПЛ» Петру Іванови-
чу Стахіву, купили по собівартості. Нехай і однокімнат-
ну, за отримані кошти – компенсацію від держави як 
сім`я загиблого Героя. 

Пані Галина сама з багатодітної родини (четверо їх, 
дітей, у батьків), і тіснилися всі в невеличкій сільській 
хатині, та й статки – в обмеженості. Тепер хоч свій 
окремий закуток буде. Та клопотів іще, як кажуть, по 
вуха. Помешкання треба до ладу довести, бо ж там 
голі лише поштукатурені стіни… Страшно й уявити, 
зважаючи на нинішні розцінки, скільки коштів дове-
деться вкласти в його облаштування. Та знову ж таки 
знайшлися добрі люди, в усьому допомагають волон-
тери. Майстри безумовно згодилися зробити ремонт 
безкоштовно. Влада району також не відсторонюєть-
ся: вже виділено деяку суму коштів, а ще за потреба-
ми придбають для сім`ї Громових частину необхідного 
побутового обладнання. Може, і допомога сільської 
ради не забариться, адже доброчинність, підтримка 
будь-якого виміру та виду знадобиться. 

Життя плине… Дорослішатимуть діти… З божою по-
міччю, благодійністю небайдужих зміліють клопоти… 
Лише пам’ять вдячності про відданого сина України 
Дениса Громового залишиться в віках. Слава Герою! 

Тетяна ЛЯКуШ 

«Один за два села 
воює...»

Біль втрати 
не втамувати…

  Дружині, дітям, друзям 
на передовій присвячено

Ось листоноша приніс нову звістку,
Вам з військкомату прислали повістку
Іти захищати кордон України – 
Що ж, прощавайте, ріднії стіни.
Заплакані очі, збентежені діти,
Прощання в словах, свіжозірвані квіти,
Гордість в душі, але серце щемить,
Погляд дружини зустрів я на мить. 
Ледь відчуваючи клімату зміну,
Ми перетнули усю Україну,
Ще на броні кілометрів сто,
Останній блокпост – і вже в зоні АТО.
Така ж чудова, привітна погода,
Досить тендітна та гарна природа.
Лихо одне – шаленіють тут «гради»,
Бавляться смертю безбашенні гади.
Вибух в повітря – лежиш та чекаєш,
Кілька секунд лиш до вибуху маєш,
Де ж то взірветься смертельний дарунок,
Глибше у землю, бо це – порятунок.
І кожен плекає надію маленьку
Скоро побачити матір стареньку,
Немов дитя ти мале, пригорнутись
І тихо промовити: «Я повернувся!..».

*     *      *
         Писано після першого артобстрілу вулиці 

Тренової на околиці Донецька
Промила сльозинка доріжку
На прокопченій димом щоці.
Та зі мною ця «божа корівка»
І повзе собі десь по руці.
Якщо очі заплющиш, не бачиш
Тих повалених «градом» дубів.
Як же хочеться, мамо, додому!
Хто б війну зупинити зумів?!
Все частіше ми згадуєм Бога,

В молитвах не жаліємо слів.
Коли ж буде дорога додому
І не буде жахливих тих снів?!

*     *     *
    волонтерам – чортківським, тернопільським, 

борщівським присвячено
Я закохався у бронежилет,
А також у кевларову каску.
Хвала волонтерам, бо саме вони
Придбали мені цю оснастку.
Велика подяка тим людям простим,
Що кошти зібрали солдату.
Можливо, життя вони збережуть
Чиємусь синочку чи тату.
Чортків та Гусятин, Тернопіль, Борщів –
Вам дяка від щирого серця.
А ми обіцяєм, що ще задамо
Бандюгам та покидькам перцю.

*     *     *
           «Присвята» генералам

Цікаво, що в них на душі,
За що вони вбивають – за ідею?
Чи, може, лиш за ламані гроші
Не можуть поділитися землею?
Рахунки вбитих вже на сотні йдуть,
А хтось кладе в кишені сотні міліонів,
Бо дуже вже багато розвелось
Цих генеральських куплених погонів.
Коли ж ви, гади, смертю наїстесь?
Підіть самі та трохи повоюйте,
А потім уже лізьте у ВР,
За свої товсті пики голосуйте.
Цікаво: що в них на душі?
Невже й вони продались за гроші?

Олександр КуХТА («Маестро»)

Терпкі слова, що «ходять» по АТО
Його вірші й самобутні пісні бентежно і рятівливо ширяться передовою там, на війні, 

котра, за словами таких хлопців, як він, абсолютно невиправдано іменується антитерористичною 
операцією. Бо мовлене-виспіване оцим веселої вдачі, із грайливою іскоркою в очах чоловіком, 

що так доладно має позивний «Маестро», то – вихлюпнутий назовні згусток самої солдатської душі.

Ці гостини барда Олександра Кухти до редакції «Го-
лосу народу» влаштував повпред нашого пишучого та 
знимкуючого гурту і власне журналістської спільноти 
району, а мо` й області, Володимир Шерстій, котрий 
часто буває в зоні АТО. Ще й піджартовував: «Маестро» 
неодмінно завітає з гітарою, бо то – його нерозлучна 
«подруга» на фронті!».

Гітари, щоправда, на плечі чи в руках гостя ми не 
угледіли, та, попри те, він видав «на-гора» справжні 
перли народної поетичної і пісенної творчості, котру 
колись, перегодом, мабуть, неодмінно означать пері-
одом національно-визвольної війни українського на-
роду початку ХХІ століття. Деталізував в унісон нашим 
почуванням: «То все наболіле, пропущене крізь душу й 
серце». І ще: «Так, гітара зі мною пройшла всю війну, 
всі ті міста, де ми були, переїжджали – чи на броні, чи 
потягом, чи пішки – марш-кидки: на одній руці автомат, 
а на другому боці – гітара в чохлі. Всі запитували: «Це 
якась нова зброя в тебе?». бо не розуміли, бо чохол... 
Декому дико було, що гітара зі мною ходила...».

Олександр розповідає, що перші такі вірші почали 
писатись після того, як вони, воїни, проїхали на броні 
теж перші 200 км. Відразу було незвично, бо ж служив 
у війську ще 22 роки тому. Проте оскільки служив у роз-
відці, то і втрапив до розвідки тепер. Пішов на війну 
добровольцем, 28 липня. Місце служби – 128-а гірсько-
піхотна бригада, що дислокується в Мукачевому. А без-
посереднє перебування – під станицею Луганською, 
котра нині згадувана-перезгадувана мало не щодня в 
численних повідомленнях з передової. 

Суто громадянський та й творчий послужний спи-
сок у нашого візаві напрочуд багатий. Має три (!) вищі 
освіти, магістр біотехнології, працював за кордоном – 

споруджував біогазові установки. Приписа-
ний у білій Церкві, але попросив, щоб його 
військову справу передали сюди, звідси, 
каже, й призивався із хлопцями. Стосунок 
до Чорткова – найтісніший: проживає тут 
вже дванадцять років. бо місцева дружина 
Ірина. батько двох дітей: доньці 20 років, си-
ночкові шість.

Загостив у відпустку на десять днів. За-
чекалися, каже, хлопці на війні обіцяної ро-
тації: «Сто з лишком днів ми на передовій 
і це трішки несправедливо...». Хотів піти у 
лікарню підлікуватися (має контузію), вдяч-
ний завідувачу райполіклініки Мирославу 
Цепенді, що буквально за руку завів його 
на діагностику – все безкоштовно. Та й що з 
того? Цілий «букет» відхилень у здоров`ї ви-
явила апаратура, а лікуватися коли? Тих три 
дні, що зосталися, з сім`єю побути хочеться. 
«Може, вдасться у госпіталь лягти в Мукаче-
вому», – розмірковує Олександр.

– Давно вірші пишете? – запитуємо. 
– Десь із 5-6 класу, – зізнається. 
– А ось такі терпкі, круті, на болю «замішані»?
– Тематика в таку радикальну перейшла, коли «двох-

соті» вантажі почали з війни доправлятись, – пояснює. 
– На таку ось правду й пробило... – Трохи історії додає: 
– Свого часу був і лауреатом «Червоної рути», і конкур-
су бардівської пісні «Прилив сезону». У мене багато є 
пісень власних.

Він і заспівав нам кілька a cappella. Одна – лірична, 
про осінь, де «вітер з листя зробив водограй», «земля 
утомилась, лягла відпочить і туманом укрилась», писана 
ще раніше. Інша – «Антисепаратистський гімн від «Ма-
естро», котрий знає вся передова, в такому означенні 
вона й «ходить» по АТО – через смартфони, телефони, 
наспіви. Ось фрагменти:

Їдуть резервісти бить сепаратистів,
Щоби геть прогнати москалячі глисти.
Гей, москалю, повертайсь до хати,
Бо на ваші «гради» нам уже на...ти.
Путіну ...... ми дамо по писку,
Щоб не ліз він, гадість, в українську миску.
Повернусь додому, пригорнусь до жінки,
Вип`ємо із кумом зо три карафінки.
Гей, москалю, повертайсь до хати,
Бо на ваші «гради» нам уже на...ти...
бійця Олександра Кухту-«Маестро» ми проводжали 

традиційним вже для «атовців» зиченням – неодмінно 
повернутися додому живим. Вчитаймось у те, що там, 
на передовій, лягло йому на серце й на вуста, аби стати 
надбанням сотень-тисяч сьогочасних Героїв України.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Рука підтримки
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У XVI ст. Улашківці отримали магдебурзьке 
право і право на проведення щорічного яр-
марку на день Іоана Хрестителя – 22 черв-
ня. Гербом Улашківців став родовий знак 
Чарторийських – на срібному коні озброєний 
вершник у срібних обладунках, із піднесеним 
угору мечем і щитом, із зображенням вось-
мигранного (двораменного) хреста, на чер-
воному тлі. Через татарсько-турецькі навали 
поселення втратило міський статус. Мандрів-
ник Ульріх Вердум, який відвідав Улашківці 
10 січня 1672 р. (ще до переможного походу 
армії Туреччини), писав, що це мале село в 
долині біля пагорбів, на яких зліва насипа-
ний невеликий шанець з частоколами. Нове 
економічне відродження Улашківців сталося 
в час Австрійської імперії. 14 червня 1816 р. 
було прийнято рішення Галицького намісни-
цтва про перенесення зі Снятина в Улашківці 
великого ярмарку, який щорічно проходив із 
24 червня по 6 липня. У містечку відбувалися 
славні «лашківські» ярмарки.  

В історично-мемуарному збірнику «Чорт-
ківська округа», де серед авторського колек-
тиву є і Леонід Соневицький (1922-1966 рр.), 

історик, уродженець Чорткова, Улашківці по-
дано не як село, а як містечко, що знаходить-
ся у петлі Серету, на східному березі. Високо 
на горі, на правому березі, стояв монастир 
отців-василіян, де щороку проводився вели-
кий відпуст. Церква отців-василіян мала ігу-
менів, священика і братчиків. До неї належала 
паства с. Милівці. Збоку від монастиря стояла 
фігура Івана Хрестителя, з-під якої витікала 
вода. У народі їй приписували лікувальні влас-
тивості щодо хвороб очей. На терені монасти-
ря є печери. У 1936 р. було знайдено кам’яну 
труну, завдовжки 3 м. У містечку також була 
стара парохіальна церква, яка згоріла у час 
Першої світової війни. На місці церкви у 1921 
р. була зведена кам’яна каплиця. З точки зору 
історичної й культурологічної цінності, а зре-
штою, і перспективно-туристичної, заслуговує 
уваги скельний грот, що приурочений культу 
святого Онуфрія. Археологічно-спелеологічне 
дослідження травертинового гроту поблизу 
села проводив місцевий археолог Володимир 
Добрянський. У селі були мурований костел, а 
також «жидівська божниця».  

Цікавими є назви частин села і полів: Мо-

гили, Кірничка, Підгора, Низька і Висока гори, 
бабина і Ящурна долини, За кляштором. На 
полях була давня могила, а в селі – нова, ви-
сипана у час радянсько-німецької війни.

Читальня «Просвіти» була заснована на 
поч. ХХ ст., а будинок читальні збудований 
у 1926 р. Роком пізніше заснована споживча 
кооператива, у 1935 р. – «Кредитівка». В міс-
течку функціонували товариства: «Сільський 
господар», «Сокіл», а потім – «Луг» (за пере-
казами старожилів, ці дві спортивні організа-
ції були конкурентні між собою. Діяла «Рідна 
школа», хор, аматорські гуртки. Мали місце і 
польські організації: «Дом людова», «Кулко», 
«Стшельца», «Рольніча». Латинники (римо-
католики) і змішані родини розмовляли укра-
їнською мовою.   

Окрім хліборобства, малоземельні селя-
ни займалися вирубуванням лісу, також були 
місцеві шеклі, стельмахи, ковалі, кравці, бод-
нарі, будівельники і гуртові торговці свинями. 

Перед І Світовою близько 30 родин виїхало 
на заробітки до Канади, Аргентини, бразилії, 
навіть до боснії, але звідти незабаром по-
вернулися. Улашківці дали одну з найбільших 
кількостей добровольців до легіону УСС. У 
1930 р. діяло підпілля, що виражалося у під-
палі скирт. У час польської пацифікації потер-
піло декілька родин. 

Культурно-освітньою працею займався 
отець Яків Тарнавський, після нього – сільські 
провідники і студенти. Село може похвалити-
ся такими вихідцями: випускник учительської 
семінарії Іван Гановський, випускники теоло-
гії оо. Антін басюк, Микола Когут, Володимир 
Тарнавський, магістр студій соціології у Лю-
бліні Євген Гановський. 

Комуністична окупація 1939-1941 рр. за-
лишила у селі трагічні долі, щонайперше сто-
совно інтелігенції та духовенства, тих, хто 
були в українському війську в 1918-1920 рр. 
Тривалим був повстанський рух проти росій-
ської комуністичної окупації – чимало само-
пожертви і героїзму проявили жителі Улашків-
ців, про що можна писати окремі статті. Як і 
село загалом вартує не лише газетної публі-
кації, а й книги.

Справді, село Улашківці непересічне не 
лише в районі, а й у рамках області, якщо не 
більше…

Ярослав ДЗІСЯК, 
історик, РО ВО «Свобода»
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Народився Степан Якович 20 грудня 1891 
року на Львівщині у с. Стоянів. Завдяки великій 
жадобі до знань, вмінню трудитися став народ-
ним вчителем, закінчивши учительську семіна-
рію в м. Сокаль. У вирі політичних колізій, що 
вирували в перші десятиліття XX ст., у пошуках 
роботи доля закинула його на Лемківщину.

Лемківщина – казковий край Карпатських 
бескидів, прикритих мішаними лісами, поло-
нинами із запашними травами і різнобарвни-
ми квітами, які наповнені дзвінкими голосами 
різних пташок, дзюрчанням гірських потічків і 
крутих кам’янистих річок. Все разом створює 
веселку справжнього наземною раю.

Природа цього краю була мов бальзам, що 
гоїла його душу, стривожену вихором Першої 
світової війни. І після довгих “мандрів” полону, 
коли не залишалося вороття до рідного Стоя-
нова, він знову обирає Лемківщину.

Тут серед високих Карпатських гір, чудової 
природи відбувається становлення Степана 
Яковича батюка як вчителя. Він розпочав свою 
трудову біографію вчителем, згодом став за-
відувачем школи, а відтак – інспектором шкіл. 
У ті часи вчитель, а в народі – професор, на 
селі був однією з головних фігур. Степан Яко-
вич у вільний від основних обов’язків час спри-
яв діяльності культурно-просвітницької органі-
зації «Просвіта», керував аматорським гуртком 
при кооперативі «Єдність».

А скільки цікавих подій відбулося на очах 
Степана Яковича, скільки неповторних зустрі-
чей із багатьма визначними людьми, адже на 
мінеральні води, що ними багата лемківська 
земля, приїздили з усіх усюд... Та зустріч із 
Іваном Яковичем Франком, очевидно, відігра-
ла неабияку роль у його становленні народно-
го вчителя.

Друга світова війна йшла до свого завершен-
ня, але на український нарід, що віками заселяв 
Лемківщину, чекали нові випробування – депор-
тація. У 1945 році родина батюків знайшла свій 
притулок у с. Салівка Чортківського району. В 
будиночку, що на узгір’ї під Ягільницьким кінним 

заводом, і оселилася.
Час, прожитий тут, – то нова сторінка жит-

тя Степана Яковича, адже природа наділила 
його талантом митця. Працюючи сільським 
бібліотекарем, у вільний час займається різь-
бярством, малярством, писанкарством, вити-
нанками. З-під його різця постали чудові ілю-
страції до творів Івана Франка, Лесі Українки, 
Миколи Гоголя. А які чудові портрети класиків 
української літератури, серед них особливе 
місце митець надає шевченківській темі. З 
цією метою читає і перечитує Шевченка, двічі 
їде до Знам’янки, що на Кіровоградщині, щоби 
побачитися з внучкою Кобзаря – Катериною 
Максимівною Красицькою, почути слово про 
славного сина України, геніального мислителя, 
революціонера-демократа з її вуст.

Він створив цілу колекцію різнопланових ви-
тинанок, що відзначаються високою декора-
тивністю форм і дзеркальною симетрією. Ви-
тинанки С.батюка – здебільшого відображення 
живої природи. Майстер вміло використовує 
найдавніші знаки – «деревце з піднятими гіл-
ками», «ялинку», «колосок», «листочки»... А які у 
нього милуючі око писанки...

Його праці експонувалися на виставках май-
стрів художньої творчості в Чорткові, Тернопо-
лі, Кіровограді, Києві, Львові. більшість робіт 
експонується в Ягільницькому народному му-
зеї. І серед них ті, що були виготовлені до 150-
річчя від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка.

Тут випалений на фанері портрет Кобзаря, 
де чудово передано зосередженість обличчя, 
проникливий погляд. А це липова дошка... На 
ній сталевим гострим різцем викарбувано на-
півпрофільне зображення Т.Шевченка. Внизу, 
в обрамленні лаврового листя, книга «Кобзар». 
І ще – Шевченко у формі солдата. Ми бачимо 
Тараса, який напівлежить на землі, спершись 
на неї руками. Навколо – полинний сірий ка-
захський степ. Вирізьблено слова: «І четверту 
починаю книжечку в неволі мережити». Скільки 
копітких зусиль, скільки полум’яної любові до 

Великого Кобзаря вкла-
дено у кожну з цих речей 
народним різьбярем!

Сповнений чистих 
устремлінь, Степан Яко-
вич щедро давав свої да-
рунки людям. А який він 
був сердечний! Сприяв 
кожному, з якою боляч-
кою чи горем до нього 
не зверталися – допо-
міг обов’язково, бо його 
слово було вагоме.

Від природи він успадкував і розвинув над-
звичайний талант: архітектора, музиканта, 
художника, різьбяра, аматора. Вільно володів 
польською, німецькою, російською мовами. 
був сином свого народу і патріотом України, 
який знав історію рідного народу, його витоки. 
За це шанували як поляки, так і німці, проте 
водночас і боялися.

Його сердечність врятувала не одному жит-
тя, допомогла віднайти місце в житті.

А ще Степан Якович був добрим господа-
рем. Любив домашню господарку. був у нього 
чудовий сад, де бриніли, перелітаючи з квітки 
на квітку, бджоли з власної пасіки. Любив при-
роду. Для нього ліс служив книгою життя. Тут 
він відпочивав, залюбки збирав гриби. Своє 
ставлення до природи висвітлив на полотнах, 
створивши ряд пейзажів, краєвидів, серед 
яких – пейзаж «Лонка», що передає частинку 
урочища білавина, яка прилягає до села.

Доля наділила його особливим талантом, 
але й повсякчас випробовувала. Та своє ба-
чення життя, чистоту помислів заклав у ви-
різьблений триптих «Де згода в сім’ї, де мир 
і тишина, щасливі там люди, блаженна сторо-
на!», який подарував сільській раді для кімнати 
урочистих подій.

Таким постає у нашій пам’яті Степан Якович 
батюк. Важка його життєва стезя, та наперекір 
усім чуткам працелюбність, мистецький дар 
зробили його сильним і воістину величним.

Степан БуБЕРНАК, 
заслужений працівник культури України, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Улашківцям – 550 років

За однією з версій, перша згадка про село улашківці, назва якого походить від 
слов’янського імені власій, датується письмовою згадкою 1464 року, з огляду на 

те, що дідичі Міхал і Ян із містечка улашківці стають власниками села Товсте. 

20 жовтня цього року Верховною Радою Украї-
ни прийнято Закон «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб», який встанов-
лює гарантії дотримання прав, свобод і законних 
інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з положеннями даного Закону, внутріш-
ньо переміщеною особою є громадянин Укра-
їни, який постійно проживає в Україні, котрого 
змусили або він самостійно покинув своє місце 
проживання в результаті чи з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту, тим-
часової окупації, повсюдних проявів насильства, 
масових порушень прав людини та надзвичайних 
ситуацій природного чи техногенного характеру.

Факт внутрішнього переміщення підтверджу-
ється довідкою про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи. Для отримання довідки вну-
трішньо переміщена особа повинна звернутися 
до структурного підрозділу місцевої державної 
адміністрації з питань соціального захисту на-
селення за місцем фактичного проживання із 
заявою щодо отримання довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи. Термін дії 
такої довідки – шість місяців із моменту її вида-
чі. З метою обліку внутрішньо переміщених осіб 
створюється Єдина інформаційна база даних.

Важливо відмітити, що Закон України «Про за-
безпечення прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб» визначає їх основні права: отримання 
благодійної та гуманітарної допомоги; продо-
вження здобуття освітнього рівня за рахунок 
державних бюджетних коштів або інших джерел; 
допомогу в переміщенні нерухомого майна; без-
оплатне тимчасове проживання протягом шести 
місяців; забезпечення медикаментами та на-
дання відповідної медичної допомоги; допомогу 
щодо повернення до минулого місця проживан-
ня; влаштування дітей у дошкільні та загально-
освітні навчальні заклади тощо.

Для взятої на облік внутрішньо переміщеної 
особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне 
забезпечення, загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття, 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 
від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, на отримання соціальних послуг 
здійснюється відповідно до чинного законодав-
ства України.

Володимир ЦВЄткОВ,
начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації

Із 1 грудня ц. р. набрала чинності нова форма 
податкової накладної та реєстр отриманих і ви-
даних податкових накладних.

У зазначених випадках заповнення податко-
вої накладної здійснюється з урахуванням таких 
особливостей: у верхній лівій частині оригіналу 
такої податкової накладної в полі «Усі примірни-
ки залишаються у продавця» робиться відповід-
на позначка «X» і зазначається відповідний тип 
причини: «02» – постачання неплатнику подат-
ку; «03» – постачання товарів/послуг у рахунок 
оплати праці фізичним особам, що знаходяться 
в трудових відносинах із платником податку; «11» 
– складена за щоденними підсумками операцій.

При постачанні неплатнику ПДВ і складанні 
податкової накладної за щоденними підсумка-
ми операцій у рядку «Особа (платник податку)  
– покупець» зазначається «Неплатник податку»; 
рядки «Місцезнаходження (податкова адреса) 
покупця» і «Номер телефону залишаються не-
заповненими; у рядку «Індивідуальний подат-
ковий номер покупця» відображається умовний 
ІПН «400000000000».

При експортному постачанні: у рядку «Осо-
ба (платник податку) – покупець» вказується 
найменування (ПІБ) нерезидента; у рядку «Міс-
цезнаходження (податкова адреса) покупця» 
вказується країна, в якій зареєстрований по-
купець (нерезидент); у рядку «Індивідуальний 
податковий номер покупця» відображається 
умовний ІПН «300000000000».

У разі здійснення операцій з постачання то-
варів/послуг у рахунок оплати праці фізичних 
осіб, які перебувають у трудових відносинах із 
платником податку, в рядку «Індивідуальний по-
датковий номер покупця» відображається умов-
ний ІПН «400000000000», а в інших рядках, від-
ведених для заповнення даних покупця, платник 
зазначає свої дані.

Надія ГЕВкО, 
начальник відділу

У пам`яті народній

Учитель, митець, патріот
Людина йде з життя, але в людській пам`яті вона назавжди. 

Серед таких – Степан Батюк.

Для вас, переселенці

Забезпечення прав 
і свобод внутрішньо 
переміщених осіб

Інформує оДПІ

Як заповнити 
податкову накладну
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Подіум Добра справа

Проте, на жаль, це стало-
ся. Складні часи переживає 
Україна. Важко зараз усім. 
Але найважче тим воїнам, 
які знаходяться в зоні АТО, 
котрі стали на захист рідної 
землі. Звичайно, їм потріб-
на і матеріальна, і моральна 
підтримка. Тому учні Милі-
вецької ЗОШ І – ІІ ступенів 
за ініціативи дирекції школи 
вирішили зробити воїнам-
захисникам до Дня святого 
Миколая невеличкі подарун-
ки. За кошти, отримані від 
проведення на базі школи 
ярмарку, придбано солодо-
щі для бійців АТО. Ініціативу 
підтримали сільські приватні 
підприємці Ігор Добровиць-
кий та Марія Поворозник, а 
також спільнота «Матері в 
молитві», що діє при Милі-
вецькій греко-католицькій 
церкві. Вони також закупили солодкої випічки для сол-
датів.

Окрім солодощів, учні малювали й писали для воїнів 
листівки, в яких бажали всім повернутися живими, а та-
кож власноруч виготовляли патріотичні сувеніри. Деякі 
школярі запропонували передати речі першої необхід-
ності: голки, нитки і т. д.

А доправити гостинці солдатам від учнів нашої шко-
ли допомогла волонтерська група, що діє ще з часів 
Майдану, в складі старшого капелана Тернопільської 
області отця В`ячеслава Кізілова, подружжя Сергія та 
Світлани Стойків, Ігоря Дмитріва, а також жителя села 

Милівці, капелана отця богдана Гагавчука. 
Дітвора була щаслива від того, що долучилася до та-

кої важливої справи. Радості не було меж, коли цього 
тижня до нашої школи завітав капелан отець богдан 
Гагавчук, який щойно повернувся із зони АТО. Уважно 
слухали всі його розповідь про те, наскільки важлива 
для воїнів моральна й духовна підтримка, як тішать бій-
ців дитячі листівки з побажаннями.

Зі сльозами на очах школярі приймали подарунок від 
захисників – Державну Святиню – Прапор із підписами 
бійців батальйону «Збруч». Капелан отець богдан Гагав-
чук вручив також Подяку від командування та особового 
складу військової частини Милівецькій ЗОШ І – ІІ ступе-
нів Чортківського району за високу національно-свідому 
громадську позицію, активну волонтерську діяльність та 
винятковий внесок у розбудову українського війська.

Захотілося всім ще хоч трішечки порадувати наших 
воїнів. Коли капелан отець богдан Гагавчук знову їхати-
ме в зону АТО, школярі приготують подарунки. А учень 
5-го класу Віталій Пасєчка вже склав для бійців вірша. 
Свої  віршовані рядки  бажає  передати  українським  
солдатам  і  учениця 6 (10) класу Чортківської гімназії 
ім. М. Шашкевича Олена Гайовська.

«Ми будемо писати й малювати листівки для бійців, 

якщо вони приносять радість нашим захисникам», – лу-
нає щодня у школі з дитячих уст. Звичайно, прикро, що 
наші діти знають такі слова, як мобілізація, АТО, але ра-
дує серце те, що вони хочуть вкласти свою частку для 
захисту рідної землі, рідної неньки України. 

Богдан СКРиНиК, 
відмінник освіти України, 

заслужений працівник освіти України,
 директор Милівецької ЗОШ І  – ІІ ст. 

Фото володимира ТКАЧиКА

Головною метою заходу було не просто виступити 
перед односельчанами, а ор-
ганізувати зустріч із учасника-
ми АТО. Люди змогли особисто 
поспілкуватись зі справжніми 
героями – нашими земляками; 
підтримати, подякувати і низько 
вклонитись за їх неоціненний 
подвиг.

Головними гостями свята ста-
ли Володимир Дребіт і Петро 
Яременко, котрі у найважливі-
ший момент для нашої держави 
не побоялись, а кинули все і з 
перших днів війни пішли захи-
щати батьківщину від ворога.

На очі наверталися сльози 
від відчуття особистої зустрічі 

з тими, хто несе на собі весь тягар цієї жахливої 
війни. 

Дуже хотілось побачити в залі випускника школи 
Олександра богатирьова, який і зараз несе службу 
в зоні бойових дій і, попри велике бажання, не зміг 
приїхати на зустріч, а також ще одного нашого зем-
ляка – учасника АТО Михайла Стефанишина.

Дорогі наші захисники, ми безмежно вдячні за 
вашу мужність і героїзм, щодня молимось до бога, 
щоби дав вам сили вистояти і здобути перемогу.

P.S. Дякуємо усім небайдужим жителям села 
і гостям свята, завдяки яким вдалося зібрати 
3000 грн. – вони  будуть передані в зону АТО.

Організатори свята

Серед гір луна людського голосу триває декілька 
секунд, пам’ять державних явищ і зрушень – роки. 
А відлуння подій, обрамлених кров’ю і смертями, – 

століттями вічної історії. 
5 грудня в обласній бібліотеці Тернополя відбулася пре-

зентація літературного альманаху «Відлуння Майдану». На 
сьогодні це одна із вже численних книг на тему революцій-
них подій зими 2013-2014 рр. Книга є збіркою поезії та про-
зи різних авторів, головною мірою Тернопільщини, а також 
Хмельниччини, Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття. 
Упорядником збірки є Леся Любарська з борщівщини, гро-
мадська діячка, поетеса, членкиня НСЖУ та Асоціації укра-
їнських письменників. Пані Леся почала формувати збірку 
ще наприкінці зими, після рубіконних подій, які багато хто 
називав перемогою. В альманасі надруковані різні автори: 
як сановиті письменники, довголітні учасники обласного лі-
тературного об’єднання, так і «не поети», за їхнім висловом, 
але спробували висловити свої почуття в поетичному слові. 
Серед авторів були люди, які мали безпосереднє відношен-
ня до Майдану, активісти місцевих Майданів, волонтери, 
представники місцевої влади, загалом автори письменниць-
кого слова зболеної України. Чортківщину представили ав-
тор цих рядків і Оксана Млодзяновська, викладач дяківсько-
катехитичної академії ім. свщм. Г.Хомишина, люди доволі 
різні за світоглядами. Але нас поєднала тема Майдану. 

Захід тривав більше двох годин, виступи авторів урізно-
манітнювалися читанням творів, піснями запрошених вико-
навців, просто роздумами «маленького українця» над долею 
своєї держави. Не раз «пробігали мурашки» від осягнення 
проникливих рядків дійсності минулого та війни сьогодення. 
З огляду на назву альманаху шкода, що це відлуння Майдану 
дійшло до Президента України аж через півроку його пере-
бування на посаді – лише після пікетування батьками Героїв 
Небесної сотні Порошенко надав звання Героїв України по-
смертно загиблим воїнам. Проводячи паралель з революцій-
ними подіями 2004 р. – т. зв. Помаранчевою революцією і т. 
зв. Революцією Гідності, мусимо констатувати, що революції 
як зміни системи влади не було ні тоді, ні тепер. Загинули від-
чайдухи (за словами батька Устима Голоднюка), які вторили 
революцію, але ті, хто прийшли до влади на крові Майдану, 
звели її нанівець. Змінилися обличчя влади, але не сутність, а  
Воїни гинуть, захищаючи… ні, не лише їхні кланові інтереси, а 
й нашу землю, майбутнє нашої держави – Україна. 

Ярослав ДЗІСЯК (ДОРОЖНиЙ), 
автор поезій та прози, РО ВО «Свобода»

Відлуння Майдану За синєє небо, за жовте колосся 
боротися треба, щоб краще жилося

Саме ці слова всім давно відомої пісні стали актуальними для нас упродовж останнього року. 
Чи могли ми колись собі уявити, що наша україна здригатиметься під вибухами снарядів, 

що наші війська захищатимуть рідну землю від «старшого брата»?..

Готові допомогти ще і ще…
Так писали в попередній статті учні Заболотівської школи – і дотримали слова. 

Сьомого грудня вони провели благодійний концерт, присвячений Дню Захисника вітчизни. 

14 грудня 2014 р. б. у Чорткові, при парафії Вознесіння Гос-
поднього, відбувся передсвятковий аукціон-ярмарок, який 
організувала «Творча Майстерня», частину зібраних коштів 
буде передано на потреби воїнів АТО.

«Творча Майстерня» є місцем, де молодь чи діти не тільки 
можуть чогось навчитись і провести час. Це місце, де простір 
для дії ми даємо богові. Перед кожним заняттям всі молять-
ся, рівно ж як і на закінчення. Ми вкладаємо у ці вироби свою 
любов, що зараз є дуже важливим – відчувати любов один до 
одного у своїх серцях, навіть через такі маленькі, але приємні 
речі», – поділився з нами о. Мар’ян.

Хочемо додати, що «Творча Майстерня» працює вже від 7 
вересня 2014 р. б., всі охочі можуть проявити і вдосконали-
ти свої вміння з образотворчого та декоративного мистецтва. 
Метою зустрічей у майстерні є насамперед пізнання самого 
себе через творчу діяльність, розвиток творчого потенціалу 
засобами образотворчого мистецтва. На даний момент із тих, 
хто навчається у майстерні, було сформовано 4 групи, почина-
ючи з дітей від 3 років, і включно з дорослими. Координатора-
ми даних занять є Христина та Тетяна Салійчуки.

Андрій ШЕСТАК,
прес-секретар Бучацької єпархії УГКЦ

Фото автора

«Творча Майстерня»
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Минулої суботи, 13 грудня, до Чорткова 
завітали гості з Польщі з метою проведення 

акції «Польський Миколай – дітям із україни». 
Керівником групи і комендантом загону харцерів 

з Ополя був Міхал венгляж.

Урочистість відбулася о 12-й год. у Суботній шко-
лі польської мови (за адресою: вул. Залізнична, 10), 
директором якої є всім відома Марія Адольфівна Пус-
тельник.

На початку дійства польські друзі подарували нашій 
школі проектор, за що ми їм безмежно вдячні. Така тех-
ніка дає змогу ще більше осучаснити й удосконалити 
вивчення польської мови.

Тепер поговоримо власне про врочистість. Розпо-
чав її Віталій Затильний – один із викладачів школи. 
Суботня школа польської мови організувала деклама-
торський конкурс, у якому брали участь учні даного 
навчального закладу. Також хор «Jaskuleczkа», під ке-
рівництвом Уляни Навлоки, подарував гостям різдвяні 
пісні у своєму виконанні. Друзі з Ополя теж підготували 
цікаві програми: для учнів 1-2 класів Суботньої школи 
– командні змагання зі знання польської мови, а для 
3-5 класів – культурно-ігрові конкурси в поєднанні з 
прогулянкою Чортковом. В кінці урочистостей учасники 
отримали солодкі подарунки від польського Миколая.

Така акція проходить уже вп`яте в нашому місті. Ми 
віримо в те, що польські друзі завітають до нас іще не 
один раз.

Галина ПЕТРЕНКО,
студентка Чортківського державного 

медичного коледжу
Фото Олега МАРЧАКА

Одним із найулюбленіших усіма дітьми свят є 19 грудня 
– День святого Миколая. Це свято полюбляють не лише 
діти, а й дорослі, згадуючи подарунки, знайдені під по-
душкою. Діти вірять у Миколая. Вони чекають його при-
ходу, пишуть йому листи з побажаннями. Радість очіку-
вання жаданого подарунка незрівнянна ні з чим, навіть 
дорослими ми згадуємо ті теплі солодкі миті. Це казкове 
й очікуване дітворою свято вчить милосердю, щедрості 
й любові до оточуючих. Чудова традиція передається з 
покоління в покоління, прищеплюючи головні цінності на-
шій дітворі.

Однак є діти, яких життя позбавило радості й тепла 
сім’ї. І вони, як і всі дітлахи, вірять у Миколая, теж че-
кають подарунків. Пишуть листи, намагаються добре 
себе поводити, щоби не розгнівити Святого. З листів 
можна дізнатися, про що мріє дитина, яким є її навко-
лишній світ, що болить і чого їй бракує. Усі листи напи-
сані з бажанням привернути до себе увагу, з прагнен-
ням тепла і любові. Немає нічого більш сумного, аніж 
розчарована, позбавлена тепла й опіки дитина, котра 
вірила у свою потрібність.

Традиційно в переддень свята служба у справах ді-
тей РДА організовує проведення урочистостей для дітей, 
які найбільш потребують нашого тепла й уваги. Цього 
року святкування для 68 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 34-х дітей з кризових сімей 
відбулось у РКбК ім. К.Рубчакової. Працівники служби у 
справах дітей підготували солодкі подарунки дітворі та 
багато привітань. Аматорські колективи району показа-
ли святкове дійство, присвячене Дню святого Миколая. 
Кожна дитина отримала подарунок, а ми, дорослі, до-
помогли здійснитися хоч одній із багатьох дитячих мрій, 
доводячи, що добро непереможне.

Любов ПРОКОП, 
начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей райдержадміністрації

На фото (на 1-й стор.) уловлений момент – маленький 
хлопчик розмовляє з Чудотворцем Миколаєм, слухає його 
настанови, вручає листа з побажаннями. Таку гарну можли-
вість зустрітися малечі з улюбленим святим надали в одно-
му з торгових центрів міста. Зараз українці відкрито вшано-
вують День святого Миколая, діти – тішаться подарунками. 
Так було на нашій землі з діда-прадіда. Але не завжди. був 
період, коли, за інформацією Вікіпедії, «згідно з постановою 
ЦК КПРС від 1937 року на заміну Миколаю прийшов Дід Мо-
роз, який дарує подарунки на Новий рік». 

«Відректися чужого, бо багато є свого» – десь приблизно за 
таким гаслом вирішили діяти в нашому районі з ініціативи рай-
ради та за підтримки райдержадміністрації, міськради, сіль-
ських голів, відділів культури, освіти й ін. «Після пережитого 
народом України на Майдані, захоплення Криму, теперішніх 
кривавих подій в зоні АТО якось по-іншому осмислюється 
нами те, що нав’язала нам радянщина. Ми повинні нарешті 
відійти від того, адже українці багаті на традиції святкуван-
ня», – поділилася думками директор РКбК ім. К.Рубчакової 
Осипа Овод. Її підтримали духовенство краю в особах про-
тосинкела бучацької єпархії УГКЦ Володимира Заболотного, 
митрофорного протоієрея, декана УПЦ КП Михаїла Левко-
вича, ксьондза з костелу св. Станіслава РКЦ, а також і голо-
вний спеціаліст відділу культури, туризму, національностей 
і релігій Марія Мельник, і керівник відділу освіти РДА Ірина 
Гулька. 

З цією метою – відмовитися культурним й освітнім закла-
дам району від видуманих персонажів Діда Мороза й Снігу-
роньки і святкувати різдвяно-новорічні свята за українськими 
традиціями – було зібрано нараду працівників освіти, культу-
ри, сільських і селищних голів. Акцент у дитячих ранках ви-
рішено було робити саме на повчальній постаті Чудотворця 
Миколая. безперечно, на Новий рік не можна обійтися без 
святкувань, але в культурному руслі, а отже, заклади культу-
ри по селах мають в новорічну ніч бути обов`язково відкрити-
ми, щоби створити для молоді альтернативу барам. Щоправ-
да, наголошувалося – відмовитися від запуску феєрверків, 
адже українське небо цьогоріч надто часто спалахує далеко 
не святковими вогнями. Цикл різдвяних свят українці відзна-
чають з колядками, щедрівками, вертепом. У кожному селі, 
по кожній вулиці мають ходити колядники й щедрівники, гра-
ти вертепне дійство, щоб не забувалися традиції прабатьків, 
щоби немарними були жертви наших хлопців на сході.

Журналісти «Голосу народу» провели невеличке опитуван-
ня, цікавлячись думкою людей з приводу запропонованої 
відмови від нав’язаних радянщиною персонажів.

Настя Бойчук, студентка Чернівецького національного 
університету: 

– Думаю, час сам вирішить це питання. Суспільство почало 

усвідомлювати свою національну приналежність. Шанування 
й відродження традицій є важливим кроком для щасливого 
майбутнього України. Дід Мороз – нав’язаний совітами пер-
сонаж, який не має нічого спільного з українськими звичая-
ми. Треба викорінювати все чуже нам радянське і російське. 
Святий Миколай – рідний українській малечі, тому давайте 
любити і плекати саме НАШІ споконвічні свята.

Андрій Мельничук, організатор фестивалю карпатської 
туристичної культури «Черемош-фест»: 

– Не можна так швидко перемогти масову культуру. бо 
чи є відповідь на запитання: чим займається Миколай ново-
річної ночі чи на Різдво? Ми знаємо, що він носить різочки-
подарунки на своє професійне свято. А далі? Утворюється 
порожнина, в яку зазиратиме Дід Мороз або Санта Клаус.

Андрій Зазуляк, депутат міськради:
– Особисто для мене Дід Мороз і Снігуронька – чужі пер-

сонажі нашого північного ворога. Мене з дитинства вихову-
вали на українських національних традиціях. Тому в Новий 
рік ніколи ніякі подарунки не отримував. Інша справа – День 
святого Миколая. Цілу ніч не спав, чекав, коли Миколай при-
йде. Тому потрібно відходити, особливо нам, галичанам, від 
цієї московщини, а також перевчати наших східних братів. 
Але робити це потрібно помірковано, щоби «не перегнути 
палицю».

Ілона Поселюжна, учениця ЗОШ № 2 І – ІІІ ступенів:
– Ніколи не любила Діда, бо він мені не іграшки, а книжки 

приносив (жартує), тому сказати можу точно: до моїх вже ді-
тей тільки Миколай приходитиме.

Марія Горбаль, депутат райради:
– З часом воно само якось відійде, але тільки не за вказів-

кою і не за один рік.
Любомир Хруставка, заступник голови Чортківської ра-

йонної ради:
–  Для мене свято св. Миколая найсвітліше, пам`ятне та 

очікуване. А Дід Мороз із Снігуркою хоч і був, але ці наду-
мані герої мені чужі. Найкраще спитати у маленьких дітей, 
які щиро вірять у святого Миколая і з нетерпінням щороку 
чекають його казкового приходу. Пора нам, дорослим, пра-
цювати над збереженням та поширенням наших традицій, 
яких у нашого народу дуже багато.

Юля Фінковська, поетка: 
– Не певна, що можна так одразу «відрізати» образи Діда і 

Снігурки, бо звикли сприймати все це як неодмінні атрибути 
свята, всі на тому виросли. Однак абсолютно впевнено можу 
казати, дуже потрібно пропагувати образ Миколая від дитя-
чих садочків і до реклам на Тб, «бордах». бо часто-густо Ми-
колай стає чимось асоційованим лише з глибоко релігійними 
сім`ями, тоді як мав би бути національним образом.

Валерій Гонтар, фотохудожник:
– Я дитинством від Діда Мороза. Якось прикро визнавати, 

що моє дитинство – то суцільна пропаганда. Хоча дитин-
ство сучасних дітей – то також пропаганда. Мабуть, краще 
це називати ідеологією. Згоден із тезою про те, що ми тіль-
ки на початку вибудовування нашої державно-національної 
ідеології. І тут на нас чекає багато помилок (можу навести 
приклади). Мабуть, ідея Діда Мороза з часом сама відживе, 
якщо в сім`ях, школах, та ін. навчально-виховних закладах 
будуть шанувати Миколая. То залежить від нації в цілому, 
від кожної родини і кожного з нас зокрема. У нашому се-
редовищі (Західна Україна) це питання взагалі не актуальне. 
Діди Морози якщо й існують, то тільки як «комерціалізовані»  
чоловічки в новорічний період для рознесення привітань та 
подарунків. А про Миколая розповідають на кожному святі 
19 грудня у всіх навчальних закладах, і тому він переможе... 

А як вважаєте ви, шановні читачі? Будемо раді почути ваші 
думки.

Оксана СвиСТуН
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Візитова акція

Польський Миколай 
– дітям із України

Святий Миколай 
завітав до дітей-сиріт

Наше

Милосердний Миколаю, 
даруй мир нашому краю

Районний Штаб національного спротиву з метою проведен-
ня благодійної акції «Миколай нікого не забуває» зініціював і 
організував міні-турнір із футболу, який на часі проходить в 
спорткомплексі «Економіст» ЧННІПб ТНЕУ. В міні-турнірі бе-
руть участь 26 команд Чортківщини. Грошовий внесок однієї 
команди становить 300 грн. Відрадно зазначити, за зібрані 
кошти придбано (вже й передано сільським головам) близько 

ста подарунків для діток, батьки яких нині за-
хищають незалежність Української держави в 
зоні антитерористичної операції, та – із сімей 
переселенців зі сходу країни. Отож, святий 
Миколай неодмінно завітає до дітвори, в життя 
якої так рано увірвався неспокій. 

– Зважаючи на складну ситуацію в Україні, ми 
аж ніяк не маємо права залишити малюків на-
ших захисників-Героїв без уваги та подарунків 
до свята Чудотворця Миколая. Тому в рамках 
благодійної акції ми виконуємо обов’язок – до-
помогти, підтримати тих, хто ціною власного 
життя воює за наш мир і спокій, тим самим по-
дбати про їхні сім’ї, – розповідає волонтер Во-
лодимир Любий. 

Слід зауважити, до проведення міні-турніру 
приєдналися обласний і районний центри фі-
зичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

придбавши для команд-учасників грамоти та кубки.
Тож районний Штаб національного спротиву має надію, що 

й надалі, завдячуючи активній згуртованості благодійників, 
долученню до доброчинності небайдужих, наші захисники-
воїни та їхні сім’ї не залишатимуться поза увагою. 

Тетяна ЛЯКуШ

Благочинність

Подарунки від святого Миколая
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23 грудня, вівторок 24 грудня, середа 25 грудня, 22 грудня, понеділок
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, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.20 Перша шпальта 
11.00 Д/ф “Луїс 
Сепульведа” 
13.45, 18.05 Час-Ч 
14.15 Казки Лiрника Сашка 
14.25 Моя країна 
14.45 Як ваше здоров’я? 
15.40 Euronews 
15.50 Д/ф “Палiтра. Ендi 
Ворхол” 
16.25 Х/ф “Вiфлеємська 
зiрка” (1) 
18.15, 01.30 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Ромео та 
Джульєтта в Країнi Рад” 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.15 Нiчна Меса Рiздва 
Христового за участю 
Святiшого Отця Франциска 
в Колiзеї (Рим) 
00.30 Пiдсумки 

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” 
23.45 “Мультибарбара” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Право на 
кохання” 
20.00 “Подробицi” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 19.30 “Тема дня” 
15.30 “На часi” 
16.00 “Зона ризику” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “100 шедеврiв” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.30 “Пiснi нашого краю” 
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 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Унiкальна 
Україна 
08.00 Програма “Культура i 
мистецтво” 
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 “Мiй свiт”, Павло Табаков 
14.00, 01.00 Х/ф “Захист 
Лужина” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Скарби да Вiнчi” (2) 

ICTV
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, 16.50 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 Д/ф “Спецназ. 
Повернутися живим” 
21.20 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.20 Х/ф “Володар 
перснiв. Хранителi персня” 

СТБ
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Зiркове життя. 
Пробачити зрадника” 
10.50 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3” 
13.45 “Битва екстрасенсiв 13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55 “МастерШеф - 4” 
22.45 “МастерШеф - 4. Фiнал. 
Оголошення переможця” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
10.45, 16.55, 21.00, 23.10 
Т/с “Воронiни” 
15.50, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20, 00.10 Абзац! 
19.00 Х/ф “Блакитна 
лагуна 2” 
 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд” 
10.10 Т/с “Приватний 
детектив Тетяна Iванова: 
дольче Вiта” 
12.00, 19.45 “Говорить 
Україна” 
18.00 Т/с “Повернення 
Лялi” 
21.00 Т/с “Приватний 
детектив Тетяна Iванова: 
бiс у ребро” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Умiльцi” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.10 “Маски-шоу” 
06.35 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
07.35 “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 “Дума про 
Ковпака”. Перша серiя (1) 
12.00 Х/ф “Дума про 
Ковпака”. Друга серiя (1) 
14.00 Д/п “Револьвер 
Наган та пiстолет ТТ” 
14.15 Д/п “Вiйськовi 
технологiї” 
15.15 Д/п “Україньскi 
сенсацiї” 
16.30 Т/с “Чужий” (1) 
19.00 Т/с “Джокер” (1) 
22.00, 01.45 Х/ф “Веселi” 
канiкули” (2) 
00.05 Х/ф “Чорний 
рiй” (3) 

УТ-1
08.00, 09.00, 12.45, 18.30, 
21.00, 01.30 Новини 
09.40, 19.00 Про головне 
10.20 Слiдство. Iнфо 
11.00 Х/ф “Вiфлеємська 
зiрка” (1) 
13.00 Рiздвяне послання та 
Апостольське Благословення 
для Риму i цiлого свiту 
Святiшого Отця Франциска з 
пл. Св. Петра в Римi 
13.35, 18.05 Час-Ч 
14.00 Нотатки на глобусi 
14.20 Казки Лiрника Сашка 
14.30 Свiтло 
15.05 Надвечiр’я 
16.05 Д/ф “Палiтра. Веронезе” 
16.40 Концерт з Магдебурзького 
собору. Мендельсон, симфонiя 
№2 “Гiмн слави” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Шампанське, 
бульбашки бажання” 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Д/ф “Крим. Дежавю” 
23.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля - 2” 
11.00 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50, 15.45, 04.10 
“Сiмейнi мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
21.20 Д/ф “Секрети Бандери” 

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, 21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Право на кохання” 
20.00 “Подробицi” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.30 “Європа очима українця” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Юнi експерти” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
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 Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.30 Культура i мистецтво 
13.10 “Мiй свiт”, Павло Табаков 
14.00 Х/ф “Повiтрянi пiрати” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. Iнфо” 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Модна програма “Меланж” 
22.35 Х/ф “Справжнє 
кохання” (2) 

ICTV
06.35, 08.00, 14.20, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45, 12.45 Факти. 
Ранок 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.35, 19.00 Про головне 
10.25 Х/ф “Воїни неба i землi” 
12.40 Зроблено в Європi 
13.20 Вiкно в Америку 
13.55 Казки Лiрника Сашка 
14.10 Чоловiчий клуб. Бокс 
15.05 Чоловiчий клуб 
15.40 Книга ua 
16.15 Т/с “Сержант Рокка” 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.55 Д/ф “М’ясо з пробiрки” 
21.50 Д/ф “Контр - iсторiї 
iнтернету” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
19.30 ТСН 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40, 14.20 “Шiсть кадрiв” 
10.35 “Мiняю жiнку - 9” 
12.20 “Хоробрi серця” 
14.45 Х/ф “Дiвчата” (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 “Сказочная Русь” 
00.30 Х/ф “500 днiв лiта” (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, 21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.20 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Право на кохання” 
20.00 “Подробицi” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15 “Загубленi у часi” 
15.30 “Мамина школа” 
16.00 “Вiдвертi дiалоги” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.30 “Зелений БУМ” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.00 “Пiснi нашого краю” 
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 “Культура i 
мистецтво” 
07.50 Програма “Слiд” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00 Архиєрейська Свята 
Лiтургiя з нагоди Храмового 
Празника Непорочного 

зачаття Пресвятої Богородицi 
та 25-лiття заснування парафiї 
13.00, 16.10 Дитяча година 
14.00 Межа правди 
15.00 Хiт-парад 
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 
22.35 Х/ф “Iржавий алюмiнiй” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Зiрка YouTube 
10.25 Х/ф “Iлюзiя обману” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф “Шерлок Холмс” 
16.10 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Гра тiней” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.15 Х/ф “Цунамi”. (2) 

СТБ
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.35 “Все буде смачно!” 
09.20 “Зiркове життя. У 
полонi батькiвської слави” 
10.20 Х/ф “Королева 
бензоколонки”(1) 
11.55 Х/ф “Суджений-
ряджений”(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” 
00.00 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.55 Страстi за Ревiзором 
11.15 Т/с “Молодята” 
12.55 Х/ф “Мерайя 
Мундi та скринька Мiдаса” 
14.55 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Кубок вогню” 
18.00, 00.45 Репортер 
18.20, 00.00 Абзац! 
19.00 Стажисти 
20.15 Т/с “Воронiни” 
22.00 Х/ф “Мiж небом i 
землею” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.10 Подiї 
09.15, 13.50, 15.25 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Зведена 
сестра” 
18.00 Т/с “Повернення 
Лялi” 
19.45 “Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Приватний 
детектив Тетяна Iванова: 
моя дорога служниця” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Водний свiт” 

2+2
07.30 Т/с “ Мерлiн-3” (1) 
11.35 Х/ф “Колiр 
чаклунства” (1) 
15.30 Х/ф “Фантастична 
четвiрка-2” (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 Х/ф 
“Захисник” (2) 
23.55 Х/ф “Хижаки” (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 
10.20 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.45 Утеодин з Майклом 
Щуром 
11.30 Д/ф “Контр - iсторiї 
iнтернету” 
12.25 Подорожуй Литвою 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Хочу бути 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Моя країна 
14.40 Хто в домi хазяїн? 
15.00 Фольк-music 
16.10 Euronews 
16.35 Х/ф “Снiговики” (1) 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.55 Д/ф “Тоскана, 
мармуровi кар’єри” 
21.50 Перша студiя 
22.15 Д/ф “Телевiзiйна 
установка “Алгол” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь “ 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля - 2” 
11.00, 21.20 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.45, 14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.35 “Мультибарбара” 
00.30 Х/ф “Любов з 
перешкодами” (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, 21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Право на кохання” 
20.00 “Подробицi” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 19.30 “Тема дня” 
15.30 “Будьте здоровi” 
16.00 “В об’єктивi ТТБ” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “До речi, про речi” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Вiнтаж” 
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 Модна програма 
“Меланж” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Кому вгору, 
кому вниз” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Унiкальна Україна 
20.30 Програма “Культура i 
мистецтво” 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Виверження 
вулкану” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.35, 16.50 Т/с “Брат за 
брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.15, 16.20 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.20 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.20 Х/ф “Сталь”. (2) 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.50 “Все буде смачно!” 
09.45 “Зiркове життя. 
Дружина на мiльйон” 
10.45 “Зiркове життя. 
Правила вдалого 
розлучення” 
11.45, 23.50 Х/ф “Щастя за 
рецептом”(1) 
13.45 “Битва екстрасенсiв 13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55, 22.45 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
11.05 Страстi 
за Ревiзором 
12.35 Т/с “Щасливi разом” 
15.55, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
16.55, 21.00, 23.15 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.15 Абзац! 
19.00 Х/ф “Блакитна 
лагуна” 
01.15 Х/ф “Виховання 
Вейлона” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.20 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Приватний 
детектив Тетяна Iванова: 
моя дорога служниця” 
12.00, 19.45 “Говорить 
Україна” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” 
21.00 Т/с “Приватний 
детектив Тетяна Iванова: 
дольче Вiта” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Умiльцi” (2) 
03.05 Т/с “Дев’ятий 
вiддiл” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.10 “Маски-шоу” 
06.35 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
07.35 “Убойне 
вiдео” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Розшук-2” (1) 
16.30, 19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00, 01.50 Х/ф “Слiд 
смертi” (2) 
23.55 Х/ф “Чужий проти 
Хижака” (3) 

Відділ освіти Чортківської райдержад-
міністрації, районний методичний кабі-
нет, директори загальноосвітніх навчаль-
них закладів району висловлюють глибокі 

співчуття методисту міського методичного 
кабінету Марії Федорівні Зубик із приводу 
смерті найдорожчої людини – її матері.

На жаль, словами важко загоїти у серці бо-
лючу рану втрати. Адже смерть найріднішої 
людини – велике випробування. В цю гірку 
мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї  та 
разом із Вами схиляємо голови в глибокій 
скорботі.
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УТ-1
08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
09.40, 19.00 Про головне 
10.20 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.10 Х/ф “Хлопчик на водi” 
13.45 Як це? 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.55 Театральнi сезони 
15.25 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Д/ф “Палiтра. Тицiан” 
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 

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
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.40 Комедiя “Не може бути!” 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
20.20 “Мультибарбара” 
21.00 “Вечiрнiй Київ” 
22.55 “Свiтське життя” 

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” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного” 
19.00 “Щастя з пробiрки” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Перевiрка на любов” 
22.45 Ток-шоу “Чорне дзеркало” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15 “Що робити?” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
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 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства. Iнфо” 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 

12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Лес Паттерсон 
рятує свiт” 
17.30 Модна програма “Меланж” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Програма “Як 
судились колись в Українi” 
21.30 Програма “Духовнi роздуми” 
22.35 Х/ф “Рожева банда” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Х/ф “Полiцейська 
академiя”. (2) 
10.55 Х/ф “Полiцейська академiя-2. 
Їх перше завдання”. (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф “Полiцейська академiя-3. 
Знову на тренування”. (2) 
14.40, 16.20 Х/ф “Полiцейська 
академiя-4. Громадське 
патрулювання”. (2) 
16.55 Х/ф “Полiцейська 
академiя-5. Пункт 
призначення-маямi Бiч”. (2) 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Крiт 
21.25 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.20 Х/ф “Володар перснiв. 
Повернення короля” 

СТБ
08.45 Х/ф “Не пiдганяй 
кохання”(1) 
11.00 Х/ф “Коли його 
зовсiм не чекаєш”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома”(2) 
19.55 Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7”. 
Гала-концерт” 
22.45 Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7”. 
Гала-концерт. Оголошення 
переможця” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
10.05, 16.55 Т/с “Воронiни” 
15.55, 22.00 Т/с “Молодiжка-2” 
18.20 Абзац! 
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Принц-напiвкровка” 
23.05 Х/ф “Мiськi дiвчиська” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
09.15, 13.10, 15.25, 21.00 
Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Приватний 
детектив Тетяна Iванова: 
живемо тiльки раз” 
12.00, 19.45 “Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Умiльцi”. (2) 

2+2
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Гонки по 
вертикалi” (1) 
14.30 Х/ф “Папа” (1) 
16.30, 19.00, 21.30 Т/с 
“Джокер” (1) 
23.30 Х/ф “Гра в хованки” (2) 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE (повтор) 
10.30 Подорожуй першим 
10.55 Зроблено в Європi 
11.15 Концерт з Магдебурзького 
собору. Мендельсон, симфонiя 
№2 “Гiмн слави” 
12.40 Свiтло 
13.15 Хочу бути 
13.50 Моя країна 
14.45 Д/ф “Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi - над 
Срiбною землею” (ф.1,2) 
15.40 В гостях у Д.Гордона 
16.50 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.55 Чоловiчий клуб 
18.30 Книга ua 
19.00 Х/ф “У нас є Папа” (1) 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

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

ІНТЕР
06.40, 20.00 “Подробицi” 
07.25 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.55 Х/ф “Перевiрка на 
любов” 
11.00 Т/с “Поверни моє кохання” 
15.50, 20.30 Т/с “Жити далi” 
22.35 Т/с “Точка кипiння” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Танго смертi” 
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, 23.30 Європа у фокусi 
12.30 Х/ф “Ангел для Мей” 

14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.”Домовик i мережевниця” 
16.30 Дiм книги 
17.00 В.ф. “Iсусе, iду за тобою” 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 В.ф. “Бiтлз” 
21.00 Модна програма 
“Меланж” 
21.30 Х/ф “Вовк” (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.50 Д/ф “Спецназ. 
Повернутися живим” 
09.45 Дiстало! 
10.45 Громадянська оборона 
11.45 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф “Полiцейська 
академiя-6. Блокада мiста” 
14.40 Т/с “Фiзрук-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф “Хоббiт. 
Несподiвана подорож” 
23.35 Х/ф “Володар 
перснiв. Хранителi персня” 

СТБ
08.00 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.00 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7” Гала-концерт. 
Оголошення переможця” 
15.05 “Зваженi та щасливi 
- 4. Фiнал. Оголошення 
переможця” 
19.00 “Х-Фактор - 5. Гала-концерт. 
Оголошення переможця” 
00.45 Т/с “Коли ми вдома”(2) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 Ревiзор-3 
11.10 Стажисти 
12.25 Х/ф “Блакитна лагуна” 
14.35 Х/ф “Блакитна лагуна 2” 
16.50 Х/ф “Блакитна лагуна 3” 
18.45 Х/ф “Кiшки проти 
собак: Помста Кiттi Галлор” 
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Подарунки смертi ч.1” (2) 
23.30 Х/ф “Знайомство зi 
спартанцями” (2) 
00.55 Х/ф “Озброєний i 
небезпечний” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль 5” 
09.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль 6” 
10.00 Один за сто годин 
11.10 Х/ф “Дуель” 
13.10 Т/с “Зимове танго” 
15.20 Т/с “Зимове танго” 
17.10 Т/с “Замок на пiску” 
19.40 Т/с “Замок на пiску” 
22.00 Т/с “У гонитвi за 
щастям” 
 

2+2
08.40 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
10.00 Т/с “Розвiдники” (1) 
22.00 Х/ф “Термiнатор-2” (2) 
01.10 Х/ф “Гра в хованки” (2)

УТ-1
09.15 Хто в домi хазяїн? 
09.35 Школа Мерi Поппiнс 
10.55 Х/ф “У нас є Папа” (1) 
12.45 Православний вiсник 
13.05 ПроОбраз 
13.40 Фольк-music 
15.05 Церемонiя нагородження 
премiями європейської 
кiноакадемiї (EFA) 
16.55 Театральнi сезони 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Подорожуй першим 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Д/ф “Волонтерська 
республiка” 
23.00 На слуху. Пiдсумки 
 

1+1
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.00 “Українськi сенсацiї” 
11.05 М/ф “Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
11.10 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
11.25 “Iнспектор Фреймут” 
12.55 “Територiя обману” 
14.00 Х/ф “Iронiя долi, або 
з легкою парою!” (1) 
18.25 “15 республiк” 
19.30, 05.10 “ТСН-Тиждень” 
21.15 Х/ф “Кухня в Парижi” (1) 
23.25 Х/ф “Команда А” (2) 

ІНТЕР
07.50, 20.00 “Подробицi” 
08.20 “уДачний проект” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
10.55 Т/с “Поверни моє кохання” 
14.50, 21.00 Т/с “Жити далi” 
22.05 Х/ф “Вiддам кошенят 
у добрi руки” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Подорож гурмана” 
19.30 “Мамина школа” 
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 “Танго смертi” 
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” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче 
кiно.”Домовик i мережевниця” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 

16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40, 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 “Уiкенд у Бернi -2” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.55 Анекдоти по-українськи 
09.50 Зiрка YouTube 
11.05 Дивитись усiм! 
12.00 Крiт. Розважальне 
шоу 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф “Полiцейська 
академiя-7. Мiсiя у Москвi” 
15.00 Т/с “Чужий район” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Хоббiт. Пустка 
Смога” 
23.25 Х/ф “Володар 
перснiв. Двi вежi” 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
10.55 “МастерШеф - 4. Фiнал. 
Оголошення переможця” 
13.10 “Х-Фактор - 5. Гала-концерт. 
Оголошення переможця” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 
14. Фiнал. Оголошення 
переможця” 
21.10 “Один за всiх” 
22.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.25 Х/ф “Сiм верст до 
небес”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
09.50 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
10.50 Х/ф “Кiшки проти 
собак: Помста Кiттi 
Галлор” 
12.40 Х/ф “Небеснi гiнцi” 
14.40 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Принц-напiвкровка” 
17.45 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Подарунки смертi ч.1” (2) 
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Подарунки смертi ч.2” (2) 
23.05 Х/ф “Ласкаво 
просимо в Зомбiленд” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
09.15 Т/с “Зимове танго” 
13.00 Т/с “Замок на пiску” 
16.50 Т/с “Берег надiї” 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
20.00 Т/с “Берег надiї” 
22.00 Х/ф “Вiдпустка”. (2) 
00.00 Т/с “Умiльцi” (2) 

2+2
09.30 “СуперОблом.UA” 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 “Бушидо” 
15.00 “Богатирi” 
16.00 Х/ф “Ерагон” (1) 
18.00 Х/ф “Термiнатор-2” (2) 
21.10 Х/ф “Командо” (2) 
23.10 Х/ф “Бiглий вогонь” (2) 

ОВЕН (21.03-20.04)
З’явиться шанс просу-

вання кар’єрними сходами, 
головне – його не впустити. 
Виявіть свої кращі якості.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Бажано зайнятися осо-

бистими справами, а ділові 
питання вирішаться без вас. 
У вас прокинеться спрага 
діяльності, але не варто ха-
патися за все одразу.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Скромність буде прикраша-

ти вас і позбавить  непорозу-
мінь, конфліктних ситуацій. 
Не варто занадто голосно ви-
магати до себе уваги. 

РАК (22.06-23.07)
Вибравши правильну 

стратегію та доклавши зу-
силля, ви доможетеся успі-
ху. Але не потрібно задирати 
ніс і спочивати на лаврах.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вас можуть потішити ціка-

ві новини, ви будете спілку-
ватися з оточуючими більше 
ніж звичайно. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ви розгадаєте чимало за-

гадок і будете здатні викрити 
будь-який обман. Ви можете 
виявитися нестримані на язик, 
вам краще змовчати, не при-
ймайте необдуманих рішень. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Терпіння та спокій допо-

можуть вам уникнути непо-
трібних стресів і зберегти 
необхідні сили для актив-
ності на особистому фронті. 
Зараз він для вас особливо 
важливий.
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Вам більш ніж коли-
небудь важливо бути самим 
собою. Не потрібно зале-

жати від думки оточуючих, 
необхідно відстояти свою 
правду, тоді опоненти ста-
нуть союзниками. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Варто особливу увагу звер-

нути на свій кар’єрний ріст, 
тому що можливі досить 
привабливі пропозиції. Щоб 
домогтися успіху, продумай-
те свій імідж, не говоріть не 
подумавши та не прораху-

вавши наслідків своєї від-
вертості. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви спокійні та доброзич-

ливі, так що цілком можете 
завести нових друзів. Ви 
будете легкі на підйом, але 
краще більшу частину часу 
присвятити завершенню не-
відкладних справ. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви будете схильні до са-

мокритицизму. З питань, що 
вас турбують, порадьтеся з 
друзями. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ви можете вразити ото-

чуючих своїми здібностями. 
Уміння слухати та чути вам 
знадобиться. Є передумо-
ви, щоб вдало змінити вид 
діяльності. На вас чекає 
нова робота, цікаві знайом-
ства та подорожі. 

09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.25, 16.50 Т/с “Брат за 
брата” 
13.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.45 Факти. День 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.20 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.20 Х/ф “Володар 
перснiв. Двi вежi” 

СТБ
06.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.50, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.45 “Все буде смачно!” 
09.40 Х/ф “З Новим роком, 
тато!”(1) 
11.20 Х/ф “Не пiдганяй 
кохання”(1) 
13.45 “Битва екстрасенсiв 13” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55 “Зваженi та щасливi - 4” 
22.45 “Зваженi та щасливi 
- 4. Фiнал. Оголошення 
переможця” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
10.50 Т/с “Щасливi разом” 
15.50, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
16.55, 21.00, 23.00 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.00 Абзац! 
19.00 Х/ф “Блакитна 
лагуна 3” 
01.05 Х/ф “Озброєний i 
небезпечний” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.25 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Приватний детектив 
Тетяна Iванова: бiс у ребро” 
12.00, 19.45 “Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” 
21.00 Т/с “Приватний 
детектив Тетяна Iванова: 
живемо тiльки раз” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Умiльцi” (2) 

2+2
07.35 “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 “Дума про 
Ковпака”. Третя серiя (1) 
11.20 Х/ф “Дума про 
Ковпака”. Четверта серiя (1) 
13.00 Д/п “Воїни свiту” 
13.55 Д/п “Ручний кулемет”
14.10 Д/п “Вiйськовi технологiї”  
15.10 Д/п “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Джокер” (1) 
22.00, 01.50 Х/ф 
“Смертельний удар” (2) 
00.00 Х/ф “Епiдемiя” (2) 

Адміністрація, профспілковий комітет та ко-
лектив працівників Чортківського державного 
медичного коледжу висловлюють щирі спів-
чуття викладачу коледжу Христині Ігорівні Ко-

зак із приводу тяжкої втрати – смерті дідуся.

Адміністрація, профспілковий комітет та ко-
лектив працівників Чортківського державного 
медичного коледжу висловлюють щирі співчуття 
викладачу коледжу Оксані Олегівні Гац з приводу 

тяжкої втрати – смерті батька.

Вважати недійсними:
диплом за № 073072 (реєстраційний номер 12383), виданий Українським поліграфічним 

інститутом ім. І.Федорова м. Львів 30 червня 1982 р. на ім`я: ЧеПигА Ярослав Кирилович.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-І за № 456700, 
категорії 4, видане 1 березня 1993 р. на ім`я: БеЗПАЛьКо галина Василівна.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії ВО за № 006427, видане 23 листопада 2010 
р. на ім`я: ТиХоЛАЗ Сергій Андрійович.

свідоцтво про право на спадщину за законами за № І-3571, видане Чортківською район-
ною державною нотаріальною конторою 11 грудня 2008 р. на ім`я: СТефАнЧишин Ігор 
федорович.

Колектив бичківської ЗОШ І – ІІ ступенів 
висловлює щирі співчуття вчителю Галині 
Романівні Драбинястій з приводу перед-
часної смерті її батька ТРАчА Богдана 

Васильовича.

Колективи Чортківської ЦКРЛ та інфек-
ційного відділу висловлюють щирі спів-
чуття родині ПокеЗи олега Юрійовича 
з приводу його смерті. Нехай земля йому 

буде пухом.
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Ринок праці

Кожен із нас у своєму житті стикався із 
ГРВІ чи грипом. І не дивно, адже ці хвороби 
супроводжують людство протягом всього 
його існування. 

Збудники цих захворювань – віруси. За-
раження здорових людей найчастіше від-
бувається безпосередньо з повітря, при 
контакті з хворою людиною. Частина вірусів 
осідає на руки та одяг хворого, посуд, яким 
він користується, предмети гігієни. Можна 
постаратись зменшити ймовірність зара-
ження грипом навіть під час епідемії, якщо 
дотримуватися кількох простих правил. 

Слід уникати скупчень людей під час се-
зону грипу та ГРВІ, особливо в закритих 
приміщеннях – це дозволяє зменшити віро-
гідність контактів із хворими, тому що деякі 
з них можуть бути такими навіть до появи 
очевидних симптомів. Варто користувати-
ся за необхідності одноразовими масками, 
щоб захистити себе чи оточуючих від зара-
ження. Маска ефективна тільки тоді, якщо 
вона прикриває рот і ніс, тому що віруси до-
бре «приживаються» на слизовій оболонці 
носа. Важливо пам’ятати, що в будь-якому 
випадку маску потрібно змінювати кожні 3-4 
години або щойно вона стане вологою чи 
забрудниться. Використані маски ні в яко-
му разі не можна розкладати по кишенях 
чи сумках – їх потрібно одразу викидати у 
смітник. 

Потрібно регулярно провітрювати примі-
щення та робити вологе прибирання – як у 
помешканні, так і в робочих приміщеннях. Це 
дозволить знищити живі віруси та бактерії, 
що можуть залишатися активними впродовж 
декількох годин після перебування в примі-
щенні хворої людини. Слід мати чисті руки – 
інфекція потрапляє в організм через рот, ніс 
та очі, яких людина час від часу торкається 
руками, якими тримає гроші, дверні ручки, 
поручні в транспорті, на яких кілька годин 
віруси і бактерії, що залишились від дотиків 
рук інших людей, зберігаються в активному 
стані. Тому необхідно часто мити руки з ми-
лом або обробляти їх дезінфікуючим гелем 
зі вмістом спирту. Слід підвищувати опірну 
здатність організму – повноцінно харчува-

тися, висипатися, уникати перевтоми, 
стресів, займатися спортом, більше 
часу проводити на свіжому повітрі. Це 
збільшить шанси запобігти як зара-
женню, так і важким формам хвороби 
та її ускладненням. Рекомендовано 
споживати продукти, що містять у собі 
багато вітамінів, особливо С і Р –  час-
ник, цибулю, цитрусові, горіхи, чорну 
редьку, яблука, ківі, буряк, зелений 
горошок. Можливий додатковий при-
йом комплексу полівітамінів. У період 
епідемії грипу необхідно двічі на день 
мити передні відділи носа, полоскати 
ротову порожнину та промивати очі, 

щоб не допускати потрапляння вірусів на 
слизові оболонки носа, очей чи порожнини 
рота. Уникайте висихання слизових оболо-
нок носа, постійно закапуйте сольові розчи-
ни. Можна приготувати розчин самостійно 
(1 ч. л. звичайної солі на 1 л кип’яченої води) 
або купити в аптеці фізіологічний розчин чи 
готові сольові розчини для введення в но-
сові ходи. Потрібно користуватися тільки 
одноразовими паперовими серветками та 
рушниками – як після миття рук, так і для 
того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, 
чханні. Використані серветки необхідно од-
разу викидати у смітник, оскільки вони та-
кож можуть стати джерелом зараження. ба-
гаторазові серветки та рушники, особливо 

у громадських місцях, суттєво підвищують 
ризик зараження й широкого розповсю-
дження інфекції.

Якщо ви все ж так і не змогли вберегтися 
та відчули, що хвороба здолала вас, дотри-
муйтеся ще кількох нескладних вимог. За-
лишайтеся вдома при перших ознаках хво-
роби. Якщо захворіла дитина – не ведіть її 
до школи чи дитячого садочка. Обов’язково 
зверніться до лікаря. Ізолюйте хворого: ви-
діліть окрему кімнату та посуд, обмежте 
спілкування хворого з іншими членами сім’ї, 
особливо дітьми. Регулярно провітрюйте та 
проводьте вологе прибирання в квартирі. 
Дотримуйтеся ліжкового режиму протягом 
всього періоду підвищеної температури. 
Протягом дня випивати не менше 2 л ріди-
ни – чай з лимоном, малиновим варенням, 
узвари, лужні мінеральні води. Ефективні 
відвари трав: листя та плоди малини, кві-
ти ромашки, липи. Велика кількість рідини 
щодня прискорює виведення із організму 
токсинів, які утворилися в результаті життє-
діяльності вірусів.

Рекомендується проводити планову вакци-
націю проти грипу людям з груп ризику із хро-
нічними захворюваннями легень, серцево-
судинними та проблемами імунітету.

Зоряна ЛЕСЕЙКО, 
дільничний педіатр

Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

21 грудня ц. р. Чортківський районний 
центр зайнятості відзначатиме 24-у річницю 

з дня створення служби зайнятості.  
Наш центр отримав від держави високе 

повноваження – посередництво між робо-
тодавцями та безробітними, яке базуєть-
ся на комплексі активних дій, спрямованих 
на кінцевий результат – працевлаштуван-
ня. Цей напрямок взаємодії з державою 
з перших днів створення нашої служби в 
постійному розвитку. Життя змушує що-
денно шукати нові підходи до вирішення 
соціальних проблем, адже позитивний 
результат вирішення питань – це щоденна 
клопітка праця.

Сьогодні вся робота служби зайнятос-
ті базується на дії нових законів, норма-
тивних і правових документів, які постій-
но йдуть в ногу із сучасністю. Вплив цих 
законодавчих документів на попит і про-
позицію ринку праці багатовекторний. 
Найсуттєвішим із векторів є той, що сти-
мулює роботодавців до створення нових 
робочих місць.

Із метою стимулювання праці грома-
дян, які неконкурентоспроможні на рин-
ку праці, та створення нових робочих 
місць суб’єктами малого підприємни-
цтва в пріоритетних видах економічної 
діяльності Законом України «Про зайня-
тість населення» передбачена щомісяч-

на компенсація роботодавцям фактич-
них витрат у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. Цим правом у нашому райо-
ні за січень-листопад цього року скорис-
талися 13 роботодавців, які працевлашту-
вали 32 безробітних громадянин, в тому 
числі 2 особи – на перше робоче місце. 

Ще одним важливим вектором дії за-
конів є підтримка людей, які мають стра-
ховий стаж не менше 15 років і втратили 
роботу вже в зрілому віці. Вони можуть 
отримати «ваучер» на навчання нової 
професії або підвищення кваліфікації із 
затвердженого переліку професій. Отри-
мати ваучер можуть як безробітні, так і 
працюючі громадяни. За 11 місяців цьо-
го року ваучери отримали п’ятеро осіб. 
Цим процесам передувала повсякденна 
інформаційно-роз’яснювальна робота на-
ших фахівців, зустрічі в трудових колекти-
вах, публікаційні виступи в засобах масо-
вої інформації. 

Одним із ключових питань сьогодення є 
надання соціальних послуг громадянам, 
які переміщені з тимчасово окупованих те-
риторій та районів проведення антитеро-
ристичної операції в інші регіони України.

Працівники центру зайнятості беруть 
активну участь у допомозі переселенцям 
зі східних областей України. Так, із 16 осіб, 

які звернулися в нашу службу, працевла-
штовано 3, призначена допомога із без-
робіття – 8, залучено 3 особи до участі в 
громадських і тимчасових роботах.

Важливим вектором нашої роботи є пра-
цевлаштування неконкурентоспроможних 
на ринку праці осіб. Цьому процесу пере-
дує щоденна навчально-роз’яснювальна 
робота як з роботодавцями, так і безро-
бітними. Постійно проводиться вивчення 
можливих перспектив працевлаштування. 
Так, упродовж січня-листопада цього року 
за сприянням служби зайнятості працев-
лаштовано 283 особи, котрі мають до-
даткові гарантії, в тому числі – 50 осіб із 
інвалідністю.

Упродовж одинадцяти місяців цього 
року надано 13959 профорієнтаційних по-
слуг 6114 особам. У результаті проведе-
ної роботи районним центром зайнятості 
спільно з соціальними партнерами пра-
цевлаштовано 2095 людей, у тому числі 
22 особи отримали одноразову допомогу 
на відкриття власної справи. 

Сучасний стан економіки досить важ-
кий, проте до якості робочої сили ставить 
підвищені вимоги. Тому одним із пріо-
ритетних напрямів актуальної політики 
зайнятості є професійна підготовка, пе-
репідготовка та підвищення кваліфікації 
безробітних відповідно до вимог ринку 

праці. Впродовж січня-листопада прохо-
дили профнавчання 369 безробітних гро-
мадян. До громадських і тимчасових робіт 
вдалось залучити 443 особи.

Впродовж звітного періоду виплачено 
з коштів фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на 
випадок безробіття 7824,4 тис. грн. – до-
помоги із безробіття, 225,9 тис. грн. – од-
норазової допомоги із безробіття на від-
криття власної справи, 12,7 тис. грн. – на 
громадські роботи та відшкодовано єди-
ного внеску в сумі – 146, 8 тис. грн.

Проблемних  питань у службі зайня-
тості на сьогодні дуже багато. Підґрунтям 
нашої роботи є економіка району. Тому 
працевлаштування, створення робото-
давцями нових робочих місць з гідними 
умовами праці – це болюче питання для 
всіх нас. Не завжди вдається вирішувати 
усі проблеми, з якими звертаються до нас 
клієнти, проте завдяки тісній співпраці з 
роботодавцями ми досягаємо хороших 
результатів. 

Служба зайнятості покликана бути по-
трібною кожному, хто звернеться до неї за 
соціальною допомогою, тому спеціаліс-
ти центру зайнятості з честю виконують 
свій професійний обов’язок, працюють з 
адресним підходом до кожного клієнта і 
на благо нашого народу.

Надія ШКАБАР, 
директор Чортківського районного 

центру зайнятості                                                           

Досить часто до служби зайнятості 
звертаються підприємці-фізичні особи 
та громадяни, які працюють за наймом, 

із одним запитанням: як юридично 
правильно оформити трудові відносини.

Як підприємці та інші фізичні особи, які 
використовують найману працю, так і самі 
працівники повинні бути зацікавлені в на-
лежному оформленні трудових договорів 
відповідно до норм чинного законодав-
ства України. Люди, які зустрічаються з 
проблемами працевлаштування, повинні 
пам’ятати, що неоформлений роботодав-
цем у встановлений законом термін від-
повідний трудовий договір є грубим не-
хтуванням законодавства про працю. Це, 
в свою чергу, тягне за собою низку про-
блем і для самого працівника: невключен-
ня часу нелегальної роботи до трудового 
(страхового) стажу при виході на пенсію, 
втрату за цей період права на матеріаль-
не забезпечення у випадку безробіття та 
в разі часткової або повної втрати пра-
цездатності.

Протягом січня-листопада цього року 
в районному центрі зайнятості було за-
реєстровано 320 трудових договорів між 

суб’єктами підприємницької діяльності-
фізичними особами та найманими праців-
никами. 

Оформлення трудових відносин, 
які виникають між фізичною особою-
роботодавцем і найманим працівником, 
регламентовані  ст. 24-1 Кодексу законів 
про працю України та «Порядком реє-
страції трудового договору між працівни-
ком і фізичною особою, яка використовує 
найману працю», наказом Міністерства 
праці України, Міністерства юстиції Укра-
їни, затвердженого наказом Міністерства 
праці та соціальної політики від 8 червня 
2001 року за № 260. Згідно з вказаними 
документами, у разі укладання трудового 
договору між працівником і фізичною осо-
бою фізична особа-підприємець повинна 
у тижневий строк, з моменту фактичного 
допущення працівника до роботи, заре-
єструвати укладений в письмовій формі 
трудовий договір у службі зайнятості. У 
разі закінчення строку трудового дого-
вору чи припинення його дії достроково 
в трудовому договорі фізична особа-
підприємець робить запис про підстави 
його припинення з посиланням на відпо-

відні статті КЗпП України, про що сторони 
сповіщають центр зайнятості в день розі-
рвання трудового договору.

21 жовтня поточного року набрав сили 
спільний наказ Мін’юсту та Мінсоцполіти-
ки за № 661/1541/5 від 16 вересня ц. р., 
яким внесено зміни до Інструкції про по-
рядок ведення трудових книжок праців-
ників (щодо зняття з реєстрації трудових 
договорів). Окрім того, наказом Мінсоц-
політики України від 16 вересня 2014 р. 
за № 660 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства праці та соціальної політики 
України від 8 червня 2001 р. за № 260» 
затверджено нову форму трудового до-
говору.

Зміни внесені з метою своєчасної ре-
єстрації та зняття з реєстрації трудового 
договору між працівником і фізичною осо-
бою, яка використовує найману працю, в 
тому числі спрощено процедуру розірван-
ня трудового договору. Тепер зробле-
ні фізичною особою в трудових книжках 
записи підтверджуються підписом поса-
дової особи органу державної служби за-
йнятості незалежно від місця реєстрації 
трудового договору та засвідчуються пе-

чаткою центру зайнятості. 
Крім того, звертаємо увагу на те, що 

відповідно до чинного трудового законо-
давства сторони трудових відносин (ро-
ботодавець та найманий працівник) ма-
ють право вносити зміни й доповнення до 
вже укладеного трудового договору, але 
за умови, що зміни та доповнення не по-
гіршують становище працівників порівня-
но з чинним законодавством про працю, 
інакше згідно зі статтею 9 КЗпП України 
такі умови вважаються недійсними.

Зміни чи доповнення, внесені відповід-
ним додатком до вже зареєстрованого в 
центрі зайнятості трудового договору, є 
невід’ємною частиною цього договору та 
підлягають реєстрації в центрі зайнятості.

Консультації щодо реєстрації (зняття з 
реєстрації) трудових договорів  між при-
ватними підприємцями та найманими 
працівниками можна отримати в спеціа-
лістів Чортківського районного центру за-
йнятості.

Ірина ГРиГОРуК, 
 головний спеціаліст-юрисконсульт

 Чортківського районного центру 
зайнятості

Службі зайнятості – 24 роки

Трудовий договір – запорука дотримання трудового законодавства

Пост здоров`я

Про грип повинен знати кожен із нас



Подяка
Добрі справи не залишаються непоміченими – вони як маяки світять тим, хто чекає допомоги.
Приємним сюрпризом напередодні Дня святого Миколая стала благодійна допомога  від  медично-

го коледжу для нашої доньки Вікторії Ноги. Викладацький та студентський колективи, як той Миколай 
Чудотворець, прийшли на допомогу несподівано. Відрадно, що є люди, які з розумінням ставляться до 
людей з особливими потребами, особливо в складний для держави час.

Шановний Любомире Степановичу, дозвольте засвідчити Вам свою повагу та висловити щиру вдяч-
ність за проведення Всеукраїнської благодійної акції «Назустріч мрії – ІІІ», яка проходила у Вашому 
навчальному закладі. Акція, що допомогла зібрати кошти для лікування та реабілітації онкохворих ді-
тей. Від всієї нашої сім’ї висловлюємо свою щиру подяку за надану грошову допомогу для тривалого 
лікування ск ладного захворювання та наступної реабілітації.

Бажаємо Вам, Любомире Степановичу, щоб Ваша діяльність завжди відгукувалась у людських 
серцях теплом та вдячністю. Велике, сердечне спасибі всьому педагогічному колективу та студент-
ській спільноті, а в особливий спосіб: заступнику директора з навчальної роботи І.А.Мирончук, за-
ступнику директора з виховної роботи В.Б.Панасюку, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи Р.В.Вербі, студентці 432-ї групи Н.Дерій, студентці 343-ї групи А.Рижевській, студенту 311-ї 
групи В.Дорошу, студенту 112-ї групи М.Скрипнику, всім, хто доторкнувся до цього, хто своїми 
власними руками творить прекрасне чудо, даруючи іншому радість. Шановні педагоги, нехай до-
бро, яке ви несете до своїх вихованців, подарує мир, злагоду та здоров’я вашим родинам!

Щиросердечно дякуємо всім вам, цим добрим, безкорисливим людям за радість, яку ви пода-
рували для нашої доньки. Нехай Всевишній дарує вам довгі і щасливі роки життя, міцне здоров’я, 
радість від кожного прожитого з користю для людини дня. Нехай ваші благородні справи й надалі 
примножують добро на Землі!

з повагою – батьки Вікторії НОГИ

СУПеРМАРкеТ «НАШ кРАЙ» 
(м. чортків, вул. коновальця, 6)

ЗАПРоШУЄ НА РоБоТУ 
працівників на посади: директор магазину, 
категорійний менеджер, касир, продавець.

офіційне працевлаштування, соцпакет.
Звертатись за тел.: 095-612-25-37, 098-785-21-70.

№ 53 (8495), 19 грудня 2014 року

оголошення, повідомлення 11

транспорт

будинки
ПРОДАЮТЬСЯ квартири

Інформує Дмс

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.

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

приватизований будинок у с. Горішня Вигнан-
ка. Загальна площа – 120 кв. м. Централізована 
вода, газ поруч, новобудова, 24 сотих. Розглянемо 
всі варіанти.  тел. 067-373-15-86. 

терміново будинок у с. Переходи (недо-
рого) по вул. Сонячній, 8. Є земельна ділянка 
49 сотих, великий сад, вся земля приватизо-
вана. Є гараж, хлів. Будинок газифікований. 
Ціна договірна. 

тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86. 

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 ви-
гідних 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.

1-кімнатна квартира по вул. Незалежності, на 
6-му поверсі 9-поверхового будинку, загальна площа 
– 39 кв. м. 

тел.: 3-31-37, 098-784-86-25, 050-626-44-09.

 терміново 4-кімнатна квартира на друго-
му поверсі. Загальна площа – 75 кв. м, житло-
ва – 50 кв. м. Автономне опалення, євроремонт. 
Ціна договірна. тел. 095-926-58-53.

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.

куплю
плити дорожні, демонтаж, самовивіз.
тел. 067-137-00-22

У грудні в приміщенні Управління ДМС 
у Тернопільській області було встановлено 
обладнання для виготовлення біометрич-
них паспортів. Також вже проведено на-
вчання з працівниками, здійснено тестові 
випробування системи. У другій половині 
січня 2015 року на території області буде 
встановлено ще 6 комплексів обладнання.

Сьогодні можна впевнено сказати, що 
оформлення біометричних паспортів в облас-
ті буде розпочато з 5 січня. Однак спочатку 
буде діяти лише один комплекс. Ускладнює 
ситуацію й те, що в січні-лютому традиційно 
спостерігається й „сезонне” зростання кіль-
кості бажаючих виготовити закордонний пас-
порт. Це пов’язано з тим, що багато наших 
співвітчизників, які працюють за кордоном, 

на різдвяні свята повертаються додому. Цей 
короткий період перебування в Україні вони 
намагаються використати для приведення 
до порядку документів. Найімовірніше, цьо-
горічні святкові дні не стануть винятком.

Відтак, з метою запобігання утворення 
великих черг, в міграційній службі просять 
громадян, за можливістю, відтермінувати 
свої звернення за оформленням біоме-
тричних паспортів до кінця січня – початку 
лютого. Саме тоді в області запрацюють 
ще 6 комплексів і документи можна буде 
оформити без зайвого очікування.

Ілір`ян СвАРиЧЕвСЬКиЙ, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМС України 
в Тернопільській області

У період з 10 грудня ц. р. по 1 лютого 2015 
р. службою у справах дітей райдержадміні-
страції, РЦССДМ, сектором КМСД район-
ного відділу ВСУ МВСУ в Тернопільській 
області у Чортківському районі прово-
диться комплексна державно-громадська 
операція «Підліток. Зима. Канікули» та інші 
попереджувально-профілактичні заходи з 
метою захисту прав та законних інтересів 
дітей, посилення відповідальності за вико-
нання вимог законодавства у сфері охорони 
дитинства, підвищення ефективності робо-
ти державних органів та органів місцевого 
самоврядування із запобігання соціальному 
сирітству, усунення ймовірних причин та об-
ставин, що можуть спонукати неповнолітніх 

вчиняти протиправні дії, забезпечення зни-
ження рівня дитячої злочинності, мінімізації 
злочинного впливу на дітей, протидії ре-
цидивній злочинності, участі усіх суб’єктів 
профілактичної правовиховної роботи, гро-
мадськості в процесі реабілітації дітей та 
молоді, що перебувають у конфлікті з за-
коном або виявляють девіантну поведінку, 
попередження негативних проявів, покра-
щення профілактичної правовиховної ро-
боти у дитячому та молодіжному середови-
щі, запобігання випадкам загрози життю та 
здоров’ю дітей в період зимових канікул.

василь КОРНАК, 
начальник служби у справах дітей РДА

З січня міграційна служба розпочне 
оформлення біометричних паспортів

З перших робочих днів січня 2015 року на Тернопільщині буде розпочато 
процес оформлення і видачі паспорта громадянина україни для виїзду за кордон 
з безконтактним електронним носієм, так званих біометричних паспортів. Про це 

повідомили в управлінні Державної міграційної служби україни в області.

Пріоритети

Підліток. Зима. Канікули

План
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2015 році 

чортківської районної державної адміністрації

№ п/п Вид (закон,
постанова,

наказ, рішення
тощо)

Назва проекту
регуляторного

акту

Обгрунтування
необхідності

прийняття

Строк
підготовки

Підрозділ,
відповідальний

за розробку

1. Розпорядження 
голови
Чортківської
районної
державної
адміністрації.

Про 
затвердження

переліку
адміністратив-

них
послуг, які
надаються 

через
Центр надання
адміністратив-

них
послуг

Чортківської
районної

державної
адміністрації.

Регуляторний акт, 
спрямований на під-
вищення рівня захис-
ту  інтересів суб’єктів 
звернень за наданням 
адміністративних
послуг. Визначення 
чіткого переліку адмі-
ністративних послуг, 
що надаватимуться 
через Центр, дозво-
лить належним чином 
організувати їх надан-
ня мешканцям району 
та забезпечить прозо-
рість у їх наданні.

2015
рік

Центр на-
дання адмі-
ністративних 
послуг рай-
д е р ж а д м і н і -
страції. Юри-
дичний сектор 
апарату ра-
йонної дер-
жавної адміні-
страції.

ПОМ`ЯНІМО
20 грудня минає 40 днів світлої пам`яті 

нашого сина і брата
ЗАхАРОВА Олега Петровича.

40 днів тому він несподівано, на 43-му році пішов із жит-
тя. І хоч жив у м. Ульяновськ Російської Федерації, з малою 
батьківщиною, рідним Чортковом, де народився і закінчив 
ЗОШ № 7, його пов`язувало дуже багато. Тут, у церкві Успін-
ня Пресвятої Богородиці, свого часу брав шлюб зі своєю 
дружиною Світланою, а потім хрестив свого сина Дмитра.

Пом`янути Олега на 9-й день по смерті зібрався 
увесь їх дружній клас 1989 р. в., зорганізований одно-
класницею, нинішнім завучем школи з виховної роботи 

Галиною Криницькою (Мерв`як).
Все життя він присвятив право-

охоронній роботі, завершив службу 
в званні майора.

Обірвалися всі мрії, надії, спо-
дівання. Одного з осінніх днів його 
душа полетіла до Бога.

Сумуємо, молимось і просимо 
про щиру молитву за душу покійного 
всіх, хто знав і любив, цінував його 
дружбу і кому тепер бракує його 
присутності на цій землі, як і нам.

Опечалені батьки, брат славик, бабуся.



Продавати та купувати товари через всесвітню мережу Інтер-
нет зручно, проте не завжди безпечно. У цьому нещодавно пе-
реконалися 30-річна тернополянка та 27-річна жителька Чорт-
кова. Обидві жінки стали жертвами Інтернет-шахраїв. Замість 
заробити, мешканка обласного центру втратила 500 гривень. 
Як розповіла потерпіла правоохоронцям, через мережу Інтер-
нет вона продавала дитячі товари. Оголошення з пропозиціями 
розміщувала на різних сайтах. Таким підробітком займалася вже 
декілька місяців. Асортимент товару був великий, а головне – 
доступні ціни. Тож покупців не бракувало. 

Одного дня до жінки зателефонував невідомий. Чоловік по-
цікавився гуртовим придбанням товару. Коли зійшлися в ціні, 
покупець попросив так звану продавчиню продиктувати йому 
номер її банківської картки, аби якнайшвидше здійснити оплату. 
Зрадівши успішній пропозиції, жінка й не подумала, що насправ-

ді дані електронного гаманця цікавлять не добросовісного по-
купця, а шахрая. Що потрапила у тенета пройдисвіта, зрозуміла 
лише тоді, коли на мобільний надійшло повідомлення про зняття 
коштів з її особового рахунку.

У неприємну ситуацію потрапила й чортківчанка. Панянка хоті-
ла придбати через мережу Інтернет одяг. Перерахувавши гроші, 
товару так і не отримала. За допомогою звернулася до право-
охоронців.

Аби не потрапляти у подібні ситуації, міліціонери радять бути 
дуже уважними, обережними та прискіпливими, здійснюючи 
віртуальні розрахунки: в жодному разі не зберігайте всі заоща-
дження на одній банківській картці; заведіть спеціальну карт-
ку для Інтернет-розрахунків; нікому не повідомляйте пароль, 
який дозволяє розпоряджатися вашими коштами (до прикладу, 
Інтернет-банку чи електронного гаманця); регулярно перевіряй-
те рахунок як у платіжній системі, так і на картці. Скористайтеся 
послугою смс-повідомлень, адже це найшвидший спосіб отри-
мати інформацію, що робиться з вашим рахунком. У жодному 
випадку, коли вас просять надіслати пароль або інші дані осо-
бової банківської картки, не робіть цього.

Але якщо вже й трапилася подібна неприємність, не зволікаю-
чи, одразу ж звертайтеся до правоохоронних органів.

Чортківський Рв уМвС україни в Тернопільській області
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Вітання, ракурс12

+1 ... +6

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
20 грудня

+2 ... +3

НЕДІЛЯ
21 грудня

+1 ... +4

ПОНЕДІЛОК
22 грудня

+4 ... +6

ВІВТОРОК
23 грудня

+5 ... +7

СЕРЕДА
24 грудня

+1 ... +5

чЕТВЕР
25 грудня

-1 ... +3

П`ЯТНИЦЯ
26 грудня

Вільна боротьба

19 грудня святкує свій День народження 
і День Ангела лікар-стоматолог 

Чортківської стоматологічної комунальної 
поліклініки і стоматологічного кабінету 

(що біля “Європи”)
Микола Вікторович ГлЕк.

Шановний Миколо Вікторовичу, Ви щас-
лива людина, адже народилися в одне з 
найулюбленіших свят дітей і дорослих – 
День святого Миколая. Господь подарував 
Вам різні таланти, але найцінніший дар від 
Бога – бути Лікарем одночасно: профе-
сійну майстерність, скромність, повагу до 
людей, співчуття до людського болю, про-
стоту у спілкуванні, високу культуру і інте-
легентність. Я, мої рідні, мої знайомі, котрі 
лікувалися у вас, щиро вітаємо з подвійним 
святом і дякуємо Богу, що Ви такий є.

Бажаємо  міцного здоров`я, особисто-
го щастя, нехай не змінюють Вас роки, а 
здоров`я і приємна усмішка завжди  зу-

стрічає своїх пацієнтів. 
З роси й води і з Божих Ласк!

з повагою – О.В.Жаркова.

На турнір з`їхалося 320 учасників – борців із вільного сти-
лю з 28-ми міст України, Польщі та Словаччини. Чортківський 
район через фінансову скруту представляло всього четверо 
спортсменів. Призером турніру у ваговій категорії 42 кг став 
учень Горішньовигнанської ЗОШ Володимир Сем`янків 2003 
р. н. – він дістався Кубка, медалі, Грамоти та грошової вина-
городи.

Трохи не пощастило учневі білівської ЗОШ Петру Садляку, 
який у півфіналі поступився місцем за вихід у фінал господа-
рю турніру і посів заслужене п`яте місце у ваговій категорії 
50 кг.

Висловлюємо вдячність нашим меценатам – приватним 
підприємцям Тетяні Гуменюк, Михайлові Сандуляку, Наталії 
байрак, Василю батрину та батькам учасників цих змагань, 
які своїм коштом посприяли відділенню вільної боротьби, за-
безпечивши участь у турнірі наших борців.

юрій ГЕРАвС, 
тренер із вільної боротьби Чортківської РК ДЮСШ

У ці зимові передноворічні дні свої 
іменини, а згодом і День народження 
святкуватиме щедрої душі людина, 

шановна наша сусідка 
Ганна Іванівна НОВОсЕльська

із с. Колиндяни.
В цей день святковий хочемо побажати
Всього найкращого, що є на цій землі,
Аби здоров`я мали Ви багато,
Щоби були щасливі усі дні.
В житті буває все – і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде 
                   найменше кривди,
А більше гарних, 
                    сонячних хвилин.
Хай сили Небесні Вас бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,

Попросить у Бога щасливі 
             і довгі літа.

з найкращими 
побажаннями – хлопецькі.

До уваги пасажирів!
У зв’язку з ростом вартості паливо-мастильних матеріалів, 

на основі розпорядження голови обласної державної адмі-
ністрації від 7 липня ц. р. за № 262-од “Про зміну тарифної 
вартості проїзду на міжміських та приміських маршрутах” 
ТОВ “Чортківське АТП-16142” з 22 грудня цього року вводить 
нові тарифні ставки (грн./пас.км) на проїзд в міжміському 
сполученні в розмірі 0,333 грн.

У ставку тарифу не включено податок на додану вартість 
та страховий збір.

ТОв “Чортківське АТП-16142” 

21 грудня святкуватиме свій 
ваговитий 60-річний ювілей люблячий 
чоловік, турботливий батько і дідусь

Василь Миколайович пОхОдНя
з м. Чортків.

Сьогодні ювілейну 
 стоптано стежину,
Та спокою нема 
    для Ваших ніг,
Бо пройдено 
     життя частину,
Попереду багато 
           ще доріг.
Бажаємо Вам 
    ще 60 прожити,
Здоров`я доброго 

                                    на всю півсотню літ
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:

Любов, здоров`я, щастя
Та вічно не старіюча душа.

з повагою та любов̀ ю – 
дружина, діти, внуки.

Сьогодні загостили в парі День Ангела 
і День уродин до нашого 
дорогого чоловіка, батька, 

сина, онука, брата
Миколи БаБІя,

а через тиждень, 26 грудня, 
святкуватиме свій 10-й День 

народження його донечка, 
улюблениця родини

анастасійка.

Сьогодні День народження у вас 
І ми вітаєм від душі. 
І віримо, що прийде Ангел з неба 
І принесе з собою три ключі. 
Перший ключик – від любові, 
Любові до Бога й рідні. 
І вірим ми, що дуже скоро 
Ви матимете сотню цих ключів. 
А другий ключик – є від щастя. 
І хоч воно не кожному дано, 
Та скільки б не було багатства, 
А щастя треба все одно. 
А третій ключик – найдорожчий. 
Його до серця ніжно пригорніть, 
Бо третій ключик – від здоров’я, 
Його найбільше бережіть.
Хай Матір Божа вас охороняє,
Від горя оберігає молитва свята, 
Хай Бог здоров’я й сили посилає
На довгий вік і благії літа. 
з любов̀ ю та щирими побажаннями 

– дружина й мама Оля, 
мами й бабусі Галина 

і Надія, брат Міша з 
братовою Марійкою, брат 

Ігорко, бабуся 
і прабабуся Марія, дідусі 

і вся велика родина.

17 грудня відсвяткувала 
свій поважний ювілей

найдорожча нам людина –
дружина, мама і бабуся

Віра Максимівна ВОВчук.
Матусю рідненька, 
  бабусенько мила,
О... скільки за вік Ти 
   всього пережила.
Дорога життєва не
     легко лягала, 
Всі наші турботи 
 на себе Ти брала.
Ти дім збудувала 
    і сад посадила,
І внуків чудових у люди зростила.
За все щиро вдячні,
Вклоняємось низько, живи, дорогенька, до 100!
Коли ні, то хоч близько.

з любов̀ ю – діти, онуки, 
чоловік.

Вітаємо з ювілеєм дорогу нам людину
семена пилиповича даНчука

із с. Кривеньке,
який 20 грудня святкуватиме 80-річчя.

Злетіли птицями літа, 
На крилах 
молодість забрали 
І ось уже й вісімдесят 
Сьогодні на порозі 
              стали. 
Хай зачекає осінь 
     сумовита
І не впліта в волосся 
           сивину,
Живіть любов’ю 

                                        нашою зігріті, 
Хай кожен день дарує Вам весну. 
Спасибі Вам за те, що нас зростили, 
За щирість сердечну, турботу про нас 
Уклін посилаєм і Бога благаєм 

Про ласки Господні 
         для Вас повсякчас.

з повагою – діти, онуки, 
правнуки, сваха.

Не пасли задніх
упродовж двох днів, 12-14 грудня, в Кам`янці-

Подільському відбувався ХІ всеукраїнський турнір 
із вільної боротьби пам`яті тренера в.Алексійчука. 

Турнір проходив у спорткомплексі 
військового училища.

Засторога

Купівля-продаж через Інтернет: 
як не зазнати втрат…


