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Виходить з 1939 року

Ресторатор

Урочисто

ВИГОТОВЛЯЄМО БЕТОННІ ВИРОБИ

Бруківка «Старе місто»,
«Цеголка»

Огорожа бетонна

Блоки 
будівельні

Цегла рвана 
(декоративна)

Стовпчики 
на сітку

Кільця 
на криницю

Кільця на септик 
(діаметр – 

1 м, 1,5 м, 2 м)

Звертатися за адресою: с. Горішня Вигнанка, 
вул. Івана Франка, 4 (ПП О.Підгірняк) 

або за тел.: 067-999-26-57, 066-353-29-43

Дашки та парапети й багато інших виробів
Надаємо послуги з доставки

Нещодавно на сторінках нашої газети ми вітали із визначною 
нагородою – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – завідувача Ягіль-
ницького народного музею історії села, позаштатного кореспон-
дента «Голосу народу» Степана Бубернака. Згідно із Указом 
Президента України за №18/2016 «Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня Соборності України» від 22 січня 
ц. р. нашого земляка нагороджено за значний особистий внесок 
у державне будівництво, соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу кон-
солідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю. 

Степан Іванович Бубернак – вчитель історії у Ягільницькій ЗОШ 
І – ІІІ ступенів. На уроках, у своїй роботі з учнями велику увагу 
приділяв краєзнавству. Протягом років викладання ним було зі-
брано чимало матеріалів краєзнавчого характеру та артефактів, 
що стало першопричиною для створення у с. Ягільниця музею іс-
торії села. У 1990 р. цьому краєзнавчому осередку надано статус 
народного.

Понад 38 років приймає цей заклад відвідувачів – жителів та 
гостей Ягільниці, а екскурсії незмінно проводить історик, краєзна-
вець, громадський діяч, заслужений працівник культури України – 
завідувач Ягільницького народного музею історії села пан Степан 
Бубернак. 

На минулому тижні, 10 лютого, на другому пленарному засідан-
ні другої сесії Тернопільської обласної ради голова облдержадмі-
ністрації Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук 
урочисто вручили заслужену нагороду нашому землякові. 

На цьому знімку народний обранець від Чортківщини Василь 
Градовий зафіксував урочистий момент: голова облдержадміні-
страції Степан Барна, орденоносець Степан Бубернак та депутат 
обласної ради від нашого краю Василь Вислоцький (зліва напра-
во).

Кримінал

Днями до Чортківського відділу поліції надійшло 
повідомлення від двох жителів с. Колиндяни про те, 

що їхній, як гадалося, майбутній зять виявився, так би 
мовити, стріляним вовком у шахрайстві.

За інформацією начальника відділу поліції Валентина Юрча-
ка (зі свідчень потерпілих) «підприємливий» 25-річний молодик 
(чортківець) вирішив підзаробити… 

Залицяючись до дівчини,  представився багатим нареченим 
– бізнесменом, який співпрацює з британськими партнерами. 
Втершись у довіру, запропонував родичам працевлаштування 
за кордоном. А ті й повелися на обіцянки-цяцянки – все ж таки 
«зять» майбутній. От і почали збирати кошти, що, за його сло-
вами, мали би піти на оплату за виготовлення відповідних доку-
ментів і відкриття віз (загалом – майже 40 тисяч гривень). Хто ж 
знав, що «оте» – пройдисвіт неабиякого ґатунку?! Ніхто й гадки 
не припускав, що молодик обведе всю родину довкола пальця. 
Адже такими «щирими й улесливими» були його залицяння до 
дівчини… 

(Закінчення на 11-й стор.)

Шахрайство з «любов’ю» 

На цій світлині, де зображено торгово-
відпочинковий центр, що у Заболотівці, важко 

упізнати колишню безмовну «пам’ятку» 
радянської кооперації, яка не один десяток 
літ відлякувала облупленою штукатуркою 
і чорнотою своїх вікон сільчан та гостей 

села. Сьогодні вона, мов той фенікс з попелу, 
воскреснула із небуття. Але не тільки 

воскреснула, а й розквітла у досі незвіданій для 
себе іпостасі. І ще нами було помічено певний 

символізм під час відкриття цього закладу 
(у день Св. Валентина, 14 лютого): подія 

мала місце у ЗАБОЛОТІВЦІ; власник закладу, 
котрий зважився у цей складний час вкласти 

у відновлення споруди чималі кошти, тим 
самим зробивши приємну послугу усій громаді 

– підприємець, директор ПАП «Березина» 
Володимир ЗАБОЛОТНИЙ (на знімку); посвячення відновленого приміщення відбувалося під орудою 
протосинкела Бучацької єпархії УГКЦ о. Володимира ЗАБОЛОТНОГО. Що не кажіть, а мабуть, таки 

зорі зійшлися того дня у небі над цим селом, адже відомо – нічого просто так не буває…

(Закінчення на 3-й стор.)

Мов Фенікс з попелу

«За заслуги» – заслужено
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На часі2
У районній раді

Думки з приводу

Дата

Було у колишньому Радянському Союзі таке свято, як День 
Радянської Армії і Військово-Морського флоту. Відзначали 
його 23 лютого і щоразу ця дата ставала приводом для того, 
щоб розповісти суспільству про «непереможність Червоної 
Армії». Десятиліттями покоління, що виростали у Радянсько-
му Союзі, чули, що ця дата встановлена на честь перемоги 
Червоної Армії над німецькими частинами під Нарвою і Пско-
вом у 1918 році в ході Першої світової війни.

Тільки після розпаду СРСР ми дізналися, що і близько не 
було таких перемог, якими ідеологічно обгрунтовувався цей 
день в радянській історії. Навпаки – була військова ганьба, 
обплутана брехнею і міфами комуністичної пропаганди. На-
справді було так. Коли 18 лютого 1918 року німецькі і австро-

угорські війська оголосили про припинення перемир`я і по-
чали наступати по всьому Східному фронту, новостворена 
«пролетарська» Червона гвардія практично не чинила їм 
жодного опору, залишаючи позиції і вдаючись до дезертир-
ства. Псков був взятий невеликим загоном німців на мотоци-
клах. А під Нарвою було так. «Болісно-ганебні повідомлення 
про відмову полків зберігати позиції, про відмову захищати 
навіть нарвську лінію, про невиконання наказу знищити все і 
вся при відступі, не говоримо вже про втечу, хаос, безрукість, 
безпорадність, нехлюйство (…) у Радянській республіці не-
має армії». Це писав не хто інший, як Ленін у статті «Важкий, 
але необхідний урок», опублікований в газеті «Правда» 25 
лютого 1918 року. (Uk. wikipedia.org)

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Чи 23 лютого?..

17 лютого ц. р. голова Чортківської районної ради 
Віктор Шепета провів виїзний прийом громадян у селах 

Кривеньке, Товстеньке та Пробіжна.

Селяни порушували цілу низку надзвичайно важливих і болю-
чих проблем, зокрема – щодо соціальних послуг.

Жителів Кривенького, до речі, як і в усіх інших візитованих 
селах, турбувало питання щодо нарахування та виплати жит-
лових субсидій, користування пільгами; порушувалася також 
незрозумілість процедури отримання компенсацій на придбан-
ня твердого палива. На сьогодні більшість сільських мешканців 
виокремлює проблему відсутності доріг або їхній незадовільний 
стан для комфортного переїзду чи переходу. Загалом мовилося, 
що підтримувати дороги в належному стані не так вже й склад-
но; необхідно лише вчасно привезти відсів і засипати хоча би 
ями. Вже доволі в’їдлива проблема – освітлення вулиць. Чи буде 
вона взагалі колись вирішена (?!), висувала сумнів громада. В 
часі зустрічі була закцентована скарга про невиконання службо-
вих обов’язків директором сільського будинку культури та образ-
ливого, зверхнього відношення його до молоді села.

У  Товстенькому висувалися запитання за аналогією почер-
говості попередніх, а ще – виділення матеріальної допомоги та 
медикаментозного забезпечення потребуючим. Попри все жите-
лі Товстенького зауважили на тому, що в сільській школі невід-
кладно слід здійснити перекриття даху, замінити вікна й двері, 
подбати про забезпечення комп’ютерною технікою класів та – 
найважливіше – харчування школярів.

Пробіжнянців теж не оминули проблеми сьогодення. Та перш 
за все просто, як-то кажуть, б’є в усі дзвони про допомогу багато-
дітна сім’я. Ілона Шипунова виховує 6-х дітей; у будинку, в якому 
лише дві кімнати, зареєстровано та проживає загалом 15 осіб. 
Більше житло вкрай необхідне.

Слід зазначити, певна частина назрілих проблем вирішена 
відразу ж на місці; на решта звернень районною радою безумов-
но буде відреаговано та направлено для вирішення у відповідні 
структурні підрозділи.

Радник голови районної ради  Мар’яна ГОДИНЮК

Поминальну панахиду відслужили священики – 
протосинкел Бучацької єпархії УГКЦ о. Володимир 
Заболотний, митрофорний протоієрей настоятель 
церкви Покрови УПЦ КП Михаїл Левкович та інші 
духовники. Голова райдержадміністрації Михайло 
Сташків вручив подячні грамоти та медалі з на-
годи 25-ї річниці виведення військ з Афганістану 
учасникам бойових дій на території інших держав. 
Комісар Чортківського ОМВК Леонід Підручний, теж 
у минулому – «афганець», побажав своїм побрати-
мам здоров`я, витримки, Божого благословення на 
многії літа. Меценат Зеновій Холоднюк також долу-
чився до щирих зичень, що прозвучали з уст пол-
ковника Леоніда Підручного. Теплі слова підтримки 
почули наші земляки, котрі воювали на афганській 
війні, від голови районної спілки воїнів-«афганців» 
Михайла Заблоцького.

Голова райдержадміністрації Михайло Сташків 
та голова райради Віктор Шепета, міський голова 
Володимир Шматько, їхні заступники Іван Віват, Пе-
тро Пушкар, керуючий справами райради Тетяна Яблонь, депутат 
обласної ради Володимир Заліщук та інші присутні поклали квіти 
та поминальні свічки до підніжжя пам`ятника. На честь полеглих 
на чужій землі солдатів військовослужбовці частини А1915 віддали 
військовий салют та вкрили меморіал вічнозеленою гірляндою.

Мітинг-реквієм «Афганістан болить в моїй душі» виповни-
ли скорботними піснями та ретельно дібраним художнім сло-
вом працівники районного комунального будинку культури ім. 
К.Рубчакової, міського відділу культури. 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Афганістан болить в моїй душі
15 лютого, коли святкується християнами одне із найголовніших дванадесятих церковних свят – 

Стрітення Господнє – згідно з Указом Президента від 2004 р. пошановується цей день також і як День 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього року чисельна громада чортківчан 
– колишніх воїнів, котрі брали участь у бойових діях в Афганістані, відзначала 27-у річницю виведення 

радянських військ з цієї східної країни. Разом з ними віддати шану полеглим та подякувати за непохитність 
обов`язку живим зібралася багатолюдна чортківська спільнота біля меморіалу воїнам-«афганцям».

Подяка
Голова районної спілки воїнів-«афганців» М.Заблоцький ви-

словлює глибоку вдячність від усіх своїх побратимів за розуміння, 
повсякчасну допомогу, бажання завжди підставити дружнє пле-
че усім, хто небайдужий до їхніх проблем: голові райдержадмі-
ністрації М.Сташківу, голові райради В.Шепеті, їх заступникам 
І.Вівату, П.Пушкареві, міському голові В.Шматьку, депутатам 
обласної ради Л.Білику, В.Градовому, В.Вислоцькому, В.Заліщуку, 
комісару Чортківського ОМВК Л.Підручному, командиру вій-

ськової частини А1915 А.Вівсяному, приватним підприємцям 
П.Бровку, М.Чорному, М.Гадз, В.Хом`яку, В.Бойчуку, директорам 
ПАП «Паросток» Є.Шкабару, КХП П.Стефаняку, Марилівського 
спиртозаводу І.Ольшаковському, лісгоспу В.Фреяку, педколеджу 
ім. О.Барвінського Р.Пахолку, «Чортківсир» А.Арутюняну, голо-
ві правління райСТ І.Заболотному, начальнику відділу культури 
РДА Г.Чайківській, директору РКБК ім. К.Рубчакової Й.Овод, ме-
ценатові З.Холоднюку, начальнику райвідділу поліції В.Юрчаку, 
начальнику УСЗН райдержадміністрації В.Цвєткову.

Трибуна депутата
Олег БАРНА: «Голосування за 

відставку уряду розкрило змову 
Яценюка і олігархів проти Президента»

 
Голосування за відставку уряду та прем’єра розкрило 

позакулісні, кулуарні ігри, які творяться в парламенті, 
та домовленості між Яценюком, регіоналами 

«Опоблоку», «Відродженням», «Укропом» і деякими 
позафракційними народними депутатами. Про це 

заявив народний депутат Олег Барна з парламентської 
трибуни у Верховній Раді.

 «Тепер ми побачили, що «Опоблок», регіонали, фракція 
«Відродження», «Укроп» і деякі позафракційні депутати не го-
лосували за відставку Яценюка і стало зрозуміло, що Яценюк, 
насправді, співпрацює із олігархами – Ахметовим та іншими, 
про що ми раніше просто здогадувалися, але тепер вже знали 
напевне. 

Він зазначив, що корупційні схеми, які були за Януковича, 
збереглися і при чинному уряді, тільки вони змінили свої облич-
чя. «Тому не дивно, що Яценюк був підтриманий такими ж зло-
діями, як він сам, а саме «Опоблоком» – нащадками від режиму 
Януковича. І коли хто має право критикувати уряд Яценюка, то, 
повірте, це не «Опоблок», тому що регіонали і Яценюк – це одне 
й те ж, тільки з різними масками. 

«Який сенс взагалі боротися з корупцією, якщо міністр МВС 
і Яценюк її очолюють?! Очевидно, що ніякого конструктивізму 
в діяльності з цим урядом і парламентом бути не може. А тим 
політиканам, які критикували весь рік уряд, а відмовилися голо-
сувати за його відставку, я просто хотів би сказати, що ви пово-
дитеся як ті політичні повії, які когось вчать цноти, а самі і далі 
продовжують продавати своє тіло, совість і гідність. Гадаю, що 
кінець цьому дерибану настане. І це зробить наш народ, але 
жорстко і швидко. Уряд і прем’єр з нульовою довірою народу не 
мають ні політичного, ні морального права очолювати виконав-
чу владу. Якщо Яценюк негайно не піде у відставку, то він є ще 
гіршим непотребом, аніж про нього думали до цього, таким собі 
українським різновидом «пуйла». Народ, який пройшов Май-
дан, АТО, терпіти свавілля і беззаконня не буде», – наголосив 
народний депутат Олег Барна у своєму виступі.

Прес-служба народного депутата О.Барни

Виїздні прийоми громадян тривають 
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«Ми завжди підтримуємо ті громади, 
на землях яких ведемо господарську ді-
яльність. Програмою соціальної підтрим-
ки передбачено виділення 100 гривень 
допомоги на кожен гектар землі в обро-
бітку. А вже люди можуть на власний роз-
суд розпорядитися цими коштами та ви-
значити, на які соціальні проекти краще 
їх спрямувати. Нам повідомили, які по-
треби є у садочку. Тож ми перерахували 
кошти на енергозберігаючі вікна, шафу, 
комп’ютерну техніку і меблі для закла-
ду», – каже представник агрохолдингу 
«МРІЯ» Аліса Чегіль.

Минулого року на допомогу громаді 

села Угринь виділили 52 тис. грн. Остан-
нім надбанням садочку стали нові меблі 
для ігрової кімнати вартістю 19 600 гри-
вень. «Раніше у нас були лиш старі кріс-
ла у їдальні. Ми мали щоразу їх носити 
в ігрову кімнату і назад. А тепер маємо 
12 нових парт в ігровій кімнаті і 24 крісла. 
Ще шафу придбали. Тепер наша різнові-
кова група у садочку повністю укомплек-
тована. Можу лише додати, що ми дуже 
вдячні агрохолдингу «МРІЯ» за постійну 
підтримку», – зазначила завідувач садоч-
ка Марія Совяк. 

Прес-служба 
агрохолдингу «МРІЯ»

У селі Угринь Агрохолдинг «МРІЯ» оновив садок
Агрохолдинг «МРІЯ» продовжує вдосконалювати 

дитячий садок у селі Угринь Чортківського району. 
Навчальний заклад суттєво оновили за минулий рік. 

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Щойно переступивши прибраний святкови-
ми надувними кульками поріг закладу, усві-
домлюєш, що опинився не у віддаленому від 
«району» галицькому селі (попри те, воно має 
славну історію, адже в цих краях бував леген-
дарний Головнокомандувач УПА Роман Шухе-
вич, тут витає дух століть над однією з най-
давніших на Поділлі дерев`яною церквою), а 
немов десь у Європі. Долівка вимощена глазу-
рованою плиткою, оздоблені природними ма-
теріалами стіни,  велетенські  дзеркала, ковані 
люстри, вітражі під стелею додають особливої 
вишуканості та естетики приміщенню. Далі по-
трапляєш у простору бенкетну залу на двісті 
місць з прибраними  в біле столами і кріслами, 
що аж сяють чистотою та охайністю. Навпроти 
неї – критий танцювальний майданчик з підви-

щенням, де зручно проводити будь-які масові 
заходи для сільчан. Тим більше, зважаючи на 
те, що ні в Заболотівці, ні у навколишніх селах 
типового будинку культури фактично немає. 
Хто забажає усамітнитися в компанії – для 
цього на другому поверсі облаштовано кабін-
ки і трохи менший зал для нечисельних груп 
гостей. 

Невдовзі з`явиться і більярдний стіл – саме 
на завершенні ремонтні роботи, і в продоволь-
чий магазин-кафе уже завозиться різний крам. 
Пектимуть тут і домашній хліб та хлібобулочні 
вироби, і м`ясну продукцію виготовлятимуть – 
встановлюється необхідне обладнання. Отож  
місцеве господарство, славне насамперед 
своєю продукцією овочівництва, з усього ви-
дно, поступово розширює свою спеціалізацію. 
І саме трудівники ПАП «Березина», завітавши 
на свято уродин усім сімейством, разом із за-

прошеними гостями й стали першими почес-
ними відвідувачами закладу, скуштувавши 
смачних наїдків та напоїв, наготовлених міс-
цевими кухарями. Аякже, не в останню чергу 
саме завдяки їхній праці під умілим керівни-
цтвом вродженого менеджера Володимира 
Заболотного за п’ятнадцять з лишком літ 
місцеве господарство перетворилося з руїн 
колишнього КСП в одне з кращих на теренах 

Чортківщини. Ба більше, уже й на сусідніх 
Борщівщині та Заліщанщині орендує паї! Як 
то кажуть, побільше б у нас таких Заболотних, 
адже не в одному селі чекають на дбайливого 
господаря подібні занедбані «гіганти радян-
ської торгівлі».

Але в три ряди накритий святковий стіл і 
живі музики до ранку – то вже було згодом. На 
початку, як годиться, за давнім християнським 
звичаєм, усі присутні молилися до Всевиш-
нього, щоб зіслав своє благословення на цей 
торгово-відпочинковий заклад і була успішною 
праця. Подячний молебень очолили згаданий 
вище протосинкел Бучацької єпархії УГКЦ о. 

Володимир Заболотний, місцеві парохи о. Ігор 
Лесюк та о. Михайло Ковальчук, скропивши 
геть усі закутини свяченою водою. «Щоб Боже 
благословення зійшло не на одну молоду 
пару, яка тут скріплюватиме свої долі. Щоб це 
відпочинкове місце стало справжнім осердям 
нашої культури», – настановляли священнос-
лужителі. «Многая літа!» – підхопив церков-
ний хор, опісля чого в часі завершення різд-

вяних свят роздалося могутнім співом «Нова 
радість стала…».

Як-то кажуть, і ми там були, мед-пиво 
пили… Заодно й з вами ділимося своїми вра-
женнями. А хто захоче все побачити на власні 
очі – до Заболотівки не так далеко. Господар 
люб’язно запрошує. Шкода лишень – дорога 
кепська. Та це порівняно дрібниця. У всякому 
разі на День журналіста святковий столик собі 
уже забронювали…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ  

Ресторатор

Мов Фенікс з попелу
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Код 
бюджетної 
класифікації

Доходи
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Затверджено 
по бюджету на 
2015 рік з ура-
хуванням змін

Виконано 
за 2015 рік

З атв ерд же н о 
по бюджету на  
2015 рік з ура-
хуванням змін

Виконано 
з 2015 рік

Затверд жено 
по бюджету на  
2015 рік з ура-
хуванням змін

Виконано 
за   2015 рік

10000000 Податкові надходження 18143,0 19640,7 0,0 0,0 18143,0 19640,7

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 18141,1 19638,7 18141,1 19638,7

11020000 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1,9 2,0 1,9 2,0

13030000 Плата за користування надрами 0,0 0,0

18010000 Податок на майно 0,0 0,0

18040100 Збір за провадження торгівельної діяльності, нарахований до 1 січня 2015 р. 0,0 0,0

20000000 Неподаткові надходження 193,5 295,6 2545,7 2899,6 2739,2 3195,2

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету 0,6 0,6 0,6 0,6

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 0,8 0,0 0,8

24060000 Інші надходження 192,9 295,0 192,9 295,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2545,7 2898,8 2545,7 2898,8

30000000 Доходи від операції з капіталом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить АРК, та майна, що перебуває в комунальній власності 0,0 0,0

Разом доходів 18336,5 19936,3 2545,7 2899,6 20882,2 22835,9

40000000 Офіційні трансферти                                        213303,4 212712,9 150,0 150,0 204620,8 204243,8

41020000 Дотації  22090,2 22090,2 0,0 0,0 16365,6 16365,6

41020100 Базова дотація 16365,6 16365,6 16365,6 16365,6

41020600 Стабілізаційна дотація – додаткова дотація 5724,6 5724,6

41030000 Субвенції, одержані з Державного бюджету 191213,2 190622,7 150,0 150,0 188255,2 187878,2

41030600 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабез-
печеним сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

53122,8 53121,9 53122,8 53121,9

41030800 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

23938,5 23938,5 23938,5 23938,5

41030900 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодав-
ством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та 
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезу-
вання, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1003,9 877,1 1003,9 877,1

41031000 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населен-
ню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

418,4 418,3 418,4 418,3

41035800 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

836,0 586,8 836,0 586,8

41033900 Освітня субвенція 59166,7 59166,7 59166,7 59166,7

41034200 Медична субвенція 49768,9 49768,9 49768,9 49768,9

41035000 Інші субвенції 200,0 200,0 150,0 150,0 350,0 350,0

41037000 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів міських, селищних, 
сільських  голів

2758,0 2544,5

Всього доходів 231639,9 232649,2 2695,7 3049,6 225503,0 227079,7

Звіт про виконання загального фонду районного бюджету за 2015 рік 
тис. грн.

Код Видатки бюджету 
за функціональною структурою

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Виконано 
за 2015 рік

З а т в е р -
джено по 
б ю д ж е т у 
на 2015 рік 
з урахуван-
ням змін

Виконано за 
12 місяців 
2015 року

поточні 
(код 2000)

з них: 
оплата 
праці 

(код 2110)

о п л а т а 
комуналь-
них послуг 
та енерго-
носіїв (код 
2270)

капі-
тальні 
(код 

3000)

Кошторис-
ні призна-
чення на 
2015 рік 
з ураху-
ванням 

змін

Виконано 
за 12 

місяців 
2015 року

поточні 
(код 2000)

з них: 
оплата 
праці 
(код 
2110)

о п л а т а 
к о м у н а -
л ь н и х 
послуг та 
е н е р г о -
носіїв (код 
2270)

капі-
тальні 
(код 

3000)

010000 Державне управління 1553,5 1446,9 1446,9 798,0 130,2 - 1446,9

070000 Освіта 61450,3 60262,8 60262,8 37138,7 5404,8 - 4748,0 4580,9 394,9 158,2 3,1 4186,0 64843,7

080000 Охорона здоров'я 55294,1 54898,8 54898,8 31427,2 4767,1 - 2810,1 2745,7 1728,9 669,3 94,2 1016,8 57644,5

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83118,2 83051,9 83051,8 2891,9 240,0 - 500,0 490,2 490,3 - - 83542,1

110000 Культура і мистецтво 7272,2 7265,5 7265,6 4648,2 370,7 - 738,3 627,1 254,2 58,2 10,0 372,9 7892,6

120000 Засоби масової інформації 206,0 187,6 187,6 - - - - - - - - 187,6

130000 Фізична культура і спорт 1451,6 1449,1 1449,1 766,1 98,4 - 163,5 158,6 - - 158,6 1607,7

150000 Будівництво 225,4 225,0 225,0

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомуні-
кації та інформатика

648,9 563,9 563,9 - - - - - - - - 563,9

180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 27,2 15,9 15,9 - - - - - - - - 15,9

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та на-
слідків стихійного лиха

195,2 195,2 195,2 - - - 34,8 34,8 - - - 34,8 230,0

Разом видатків 211217,2   209337,6 209337,6 77670,1 11011,2 0,0 9220,1 8862,3 2868,3 885,7 107,3 5994,1 217974,9

250102 Резервний фонд 122,6

250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів

1160,5 1074,4 1074,4

250315 Інші  дотації 781,0 781,0 781,0

250316 Стабілізаційна дотація 1829,5 1829,5 1829,5

250380 Інші субвенції 12442,1 12125,6 12125,6 93,0 93,0 93,0 12218,6

250344 Субвенція з місцевого бюджету Державному бю-
джету на виконання програм соціально-культурного 
розвитку регіону

65,0 65,0 65,0 45,0

250388 Субвенція з Державного бюджету місцевим бю-
джетам на проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів

1609,8 1482,3 1482,3

Всього видатків 229227,7 226695,4 223383,6 77670,1 11011,2 0,0 9313,1 8955,3 2868,3 885,7 107,3 6087,1 233550,3

Керуючий справами районної ради                                                                        Т.ЯБЛОНЬ
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Спільнота

Точка зору

Про корумповано-толерантне насєлєніє, статусні 
«штучки», реХВорми та виховання

Саме п. Андрій (учасник бойових дій на схо-
ді України) люб’язно погодився бути нашим 
візаві у нещодавній розмові про прерогативи 
новоствореної організації.

– Пане Андрію, за ініціативою кого, коли 
та з якою метою була створена дана гро-
мадська організація? 

– Звичайно ж, за ініціативою наших краян – 
демобілізованих учасників антитерористичної 
операції на сході України. Адже ми, повернув-
шись додому, зіткнулися з цілою низкою про-
блем, які спільним загалом легше вирішувати. 
Створена наша організація в жовтні минуло-
го року з метою консолідації та координації 
зусиль учасників АТО, учасників і ветеранів 
АТО, бійців добровольчих формувань, осіб, 
які отримали інвалідність під час проведення 
АТО, членів сімей загиблих воїнів АТО, волон-
терів, їх об’єднання у справі ефективного ви-
користання наявних можливостей у забезпе-
ченні захисту своїх економічних, політичних, 
соціальних прав, надання оздоровчої, медич-
ної, психологічної, моральної та матеріальної 
допомоги, а також сприяння у вирішенні жит-
лових та побутових проблем членів громад-
ської організації, впровадження та реалізація 
основних прав, передбачених Конституцією 
України. Членство організації, на жаль, неве-
лике – всього 25 осіб. 

– Чому так, адже тих, хто має статус 
учасника АТО, на Чортківщині чимало? 

– Сподіваюсь, кількість представників ор-
ганізації дедалі зростатиме, мабуть, на це 
потрібен час. Прикро, що на сьогодні немає 

бажаної активності. Можливо тому, що все 
базується на громадських засадах, органі-
зація є неприбутковою. Та й окремого свого 
пристанища ми поки що не маємо (причина – 
відсутність фінансування). Відрадно сказати, 
Бучацька єпархія УГКЦ люб’язно приймає нас, 
так би мовити, під своє крило, за що – щира 
дяка. Завше надає приміщення для проведен-
ня зібрань, обговорення усякого роду питань 
діяльності. 

– З чого розпочалася діяльність органі-
зації? 

– Перш за все висловлю вдячність началь-
нику Чортківського міськрайонного управ-
ління юстиції в Тернопільській області Ірині 
Жигуновій за допомогу та сприяння щодо 
оформлення належної якості відповідної до-
кументації. А відтак, проблем для вирішення 
вистачає. Ось до прикладу: першочергове 
отримання учасниками АТО земельних діля-
нок (уже більше 50-ти звернень щодо цього). 
Та, як виявилося, ділянок для розподілу вже 
немає, все роздано, як-то кажуть, ще до нас. 
Абсурдна ситуація: генплан міста – в абстрак-
ції. Реалізовується явно не так, як декларуєть-
ся, і допоки що є багато «але»… Сподіваємося, 
в скорім часі все вирішиться належним чином. 

– Окрім названої проблеми наштовхува-
лися ще на кшталт цієї? 

– Проблематичним є на часі забезпечення 
учасників АТО путівками на санаторно-ку-
рортне лікування. Їх кількість – доволі мала. 
Та й повідомляють про їх наявність запізно. 
У людей же все сплановано наперед, тому 

здебільшого й слідує небажана відмова. Звер-
немося до Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
в якому чітко прописано:  стаття 12 п. 3 ч. 1 – 
безплатне щорічне забезпечення санаторно-
курортним лікуванням, а також компенсація (!) 
вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування;  п. 7 ч. 1 – безплатний проїзд усіма 
видами міського пасажирського транспорту, 
автомобільним транспортом загального ко-
ристування в сільській місцевості, а також за-
лізничним і водним транспортом приміського 
сполучення та автобусами приміських і між-
міських маршрутів, у тому числі внутрішньо-
районних, внутрішньо- та міжобласних неза-
лежно від відстані та місця проживання. А що 
маємо насправді? Питання пільгового проїзду в 
міському транспорті ще й досі в стадії набран-
ня прозорості. До нас доходять чутки, що самі 
ж водії відмовляють учасникам АТО в переве-
зенні навіть тоді, коли ті мають, так би мовити, 
нульовий квиток на руках. І на неприємний по-
див звучить до болю вражаюча фраза, яка ко-
лись (та й тепер) була спрямована в бік воїнів-
«афганців»: я тебе туди не посилав... Прикро, 
але такі факти мають місце в сьогоденні. Стат-
тя 17 вказаного закону – фінансування витрат  
здійснюється за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів. Підприємства i організації, 
які виділяють благодiйнi кошти на потреби соці-
ального захисту ветеранів війни, звільняються 
від оподаткування їх виробничої діяльності на 
суму цієї допомоги. Слід зауважити, 6 червня 
2015 р. був прийнятий і введений в дію закон, 
у якому внесено доповнення щодо пільг  про 
додаткову відпустку (тривалістю 14 календар-
них днів) – зі збереженням заробітної плати. На 
жаль, більшість пільг лише, скажімо, паперово 
декларовані, тобто не мають дієвої реальності, 
а про людський фактор годі й говорити.

– Більшість проблем на вирішенні дер-
жавного рівня. Та чи є співпраця з владою 
міською, районною, обласною? 

– Відрадно, сприяння у вирішенні проблем-
них питань учасників АТО на районному та 
місцевому рівнях – неабияке. До слова, нещо-
давно в Тернополі проходила так звана акція 
«Діалог учасників АТО з владою», учасника-
ми якої були й ми (чортківці), організована за 
сприяння військкомату, міської ради та рай-
держадміністрації. Піднімалося багато про-
блемних питань, проте деякі з них так і зали-
шилися без конструктивних відповідей. Як на 
мене, суттєвої конкретики не було. Хоча такі 
зібрання – це вже своєрідний позитив.

– Яке питання постає найактуальні-
шим серед ряду інших у сьогоденні?

– Одним із найважливіших і найактуаль-
ніших на сьогодні напрямків діяльності ГО 
«Чортківська спілка учасників АТО» є надан-
ня матеріальної допомоги бійцям АТО та їх 
сім’ям. Дякую благодійникам, які з розумінням 
віднеслися до створення нашої організації та 
вже надали матеріальну допомогу. Запрошу-
ємо всіх небайдужих долучатися до співпраці 
(мій контактний номер телефону: 095-170-71-
72) й висловлюємо прохання щодо надання 
благодійної фінансової допомоги на реаліза-
цію статутних завдань нашої організації. 

Кошти можна перераховувати за таки-
ми реквізитами:

Отримувач: Громадська організація 
«Чортківська спілка учасників АТО»

Рахунок: 26002001188912
Банк: ПАТ «КБ «Хрещатик» м. Київ, 

Чортківське відділення
МФО банку: 300670
ЄДРПОУ: 40088473

Призначення платежу: 
«Благодійна допомога». 

Заздалегідь щиро вдячні за будь-який вне-
сок і сприяння. 

Спілкувалася Тетяна ЛЯКУШ 

Життя потребує коректур
Сьогодення розставляє свої акценти, висуваючи пріоритети буття суспільства 
українського. Активно множаться угрупування благодійництва, волонтерства, 

вливаються в процес становлення майбуття й громадські організації, 
що згуртовують навколо себе небайдужих до нинішнього й прийдешнього. 

Так, на Чортківщині розпочала свою діяльність громадська організація 
«Чортківська спілка учасників АТО», 

головою якої обрано Андрія МАНЬОВСЬКОГО. 

Почну трохи здалеку, перш ніж говорити на 
тему, «задекларовану» мною у заголовку. 

У мене якесь двояке і неоднозначне став-
лення до тих людей в путінській Росії, які ме-
тою свого життя поставили виживання у будь-
який спосіб за «правилами», що встановила 
московська влада: нібито шкода їх, як жертв 
безальтернативного телезомбування, а з ін-
шого, і не шкода, бо не хочуть включити мізки і 
задуматись, що «щось прогнило в королівстві 
ВВПу» («something is rotten in the kingdom of 
Poo»), коли влада не дозволяє альтернатив-
ним телеканалам «виходити в люди». Та все 
ж то – Росія, чужа нам (надіюсь, що переваж-
ній більшості) країна, але нам жити в своїй. 
А в ній – свої проблеми, без вирішення яких 
цивілізовану і демократичну державу не по-
будуєш. Я, наприклад, не можу сказати, що 
все мені подобається в Україні. І не тому, що 
я все сам розумію чи є таким собі «пророком 
у своїй Вітчизні», а лише з однієї простої при-
чини: наші ЗМІ – на відміну від «їхніх» – навіть 
у такий непростий для країни час говорять або 
ж намагаються говорити правду і про наших 
«рукойводителів», і про корупцію серед них. 
А у нас є можливість не тільки аналізувати і 
робити висновки, а й виходити на вулиці і ви-
магати від влади реальних змін – не лише за-
ради змін, а змін на краще. Я вже давно мрію 
про той час, коли нарешті пробудиться наша 
провінція (та її еліта – інтелігенція) і влаштує 
у кожному місті свій місцевий Майдан проти 
аферистів-авантюристів і циніків-пофігістів, 
які окопались у владних кабінетах, «цвірінь-
кають» про патріотизм (очевидно, за відомим 
висловом М.Є.Салтикова-Щедріна, «десь 
щось вкрали») і безстрашно, і безкарно роз-
крадають бюджетні кошти своїх мовчазних 
громад (як вони – начХальники – це робили 
не лише впродовж «незалежних» 24 років, а 
й раніше – до 1991-го), які самі ж їх і обрали. 
Насправді ж, ані в нашому місті, ані деінде 
Громада жодним чином не контролює владу. 
Поки що – все з точністю до навпаки. Тому що 
її (Громади) НЕ-МА-Є! У мене на цей рахунок 
одне пояснення (про що я вже неодноразово 
писав): корумповані не лише ті, що наверху, 

а й ті, що внизу. І їх (і «верхніх», і «нижніх») 
таке «життя» влаштовує: корупція для них, 
як та пісня, «строить и жить помогает». Коли 
начХальство краде (= «бере»), то воно – для 
«вірменського балансу» – і своїм підлеглим 
дозволяє «брати». Щоправда, не забуває 
контролювати їх, щоб не «брали» (крали) біль-
ше… від контролюючого їх начХальства.

В Україні нерідко як приклад боротьби з ко-
рупцією вказують на позитивний у цьому від-
ношенні досвід Грузії. Та все ж такі «аналіти-
ки-політологи» чомусь забувають не лише про 
неспівставні з нашою країною розміри Грузії, 
не лише її історичний досвід, а й те, що там не 
було таких, як у нас, проблем з національною 
самосвідомістю, а тому й не було (і все ще, на 
жаль, немає) у нас єдності. А «во время люте» 
це дуже багато значить. У чому ми зараз і 
переконуємось... Достатньо лише згадати, 
як наші військовозобов’язані земляки (ті, що 
ще не так давно, розмахуючи національними 
прапорами, кричали «Схід і Захід – разом!») 
«косять» від мобілізації, тобто від захисту Ві-
тчизни на сході країни. Очевидно, навчальний 
предмет («Захист Вітчизни»), який вивчають в 
школах, якось не так назвали? Чи справжня 
проблема все ж в іншому? Чи нехай «данєц-
кіє» та «луганскіє» себе самі захищають? Во-
линяни – себе, слобожани – себе, галичани 
– себе? А хто ж тоді державу буде захищати? 
А може, її – держави – і немає? «Приїхали»… 
Совок переміг усіх і все? 

Чому ж так важко йдуть державотворчий, 
антикорупційний та інші демократичні процеси 
у нас? Є декілька причин і про це багато на-
писано людьми, які набагато краще від мене в 
цьому розібрались і розбираються. Для мене 
ж, одна з головних причин – це наша інерт-
ність («давайте надіятись на кращі часи!»), 
сподівання на якесь (?) диво та очікування 
«спасителя». Як там у Павла Тичини: «Жда-
ли ми героя, а встав свинопас. Хто ж так люто 
кинув на поталу нас?!». І так від виборів бо 
виборів… Відповідь же і складна, і проста, як 
отой общепітівський «суп з бурякового кореня 
по-російськи»: ми ж самі обираємо таких – і 
депутатів, і голів міст. Нам здається, що народ 

порозумнішав, став цивілізованим, а головне, 
мудрим. Але... Ми ж, насправді, не те що його 
– пересічного українця – погано, а й взагалі 
не знаємо, і лише тішимо себе ілюзіями, що 
він змінився після Євромайдану, як це було і 
після першого Майдану, коли ми (народ!) об-
рали свинопа…, пардон, пасічника, а не пре-
зидента. Хоча тоді він все ж був набагато 
меншим злом, ніж «золотобатонний» мародер 
і клептократ чивокуня. Та все ж... той же на-
род дав себе обдурити – і що найганебніше – і 
купити в 2010-му. Що з таким народом роби-
ти – не знаю! Очевидно, 350 років рабства і 
бездержав’я, а також промивання мізків «ідео-
логією» «русскаґо міра» (назви цієї «ідеології» 
в різні часи були різні – наприклад, «общерус-
ская», – та суть її не мінялась!) зробили свою 
«чорну справу» і витравили із свідомості укра-
їнців такі прості, але, водночас, важливі по-
няття, як політична нація, національна свідо-
мість, державність та державотворення. Як на 
мене, то вважаю, що значна провина в цьому 
нашої (після отримання, а не здобуття Неза-
лежності в 1991-му) безсистемної освіти, яка 
хоч давала і дає знання, але аж ніяк не вихо-
вує майбутнього громадянина. Про патріотич-
не виховання та патріотизм краще промовчу: 
на змосковщеному сході та півдні країни воно 
було відсутнє майже повністю, а тут, в Галичи-
ні – «українському п’ємонті» – було і все ще за-
лишиться здебільшого мітингово-декларатив-
ним. Неодноразово в цьому переконувався. 

Адже якщо тут населення толерує «патрі-
отичну корупцію», то там (на сході та півдні 
країни) толерують «непатріотичну». В чому 
різниця? Як на мене – жодної! Як приклад та-
кого «корумпованого патріота» – львівський 
(«свій» же – галичанин!) суддя-колядник Ігор 
Зварич. І це – лише один із сотень і навіть ти-
сяч прикладів так званої «патріотичної коруп-
ції». І хоча офіційної статистики щодо цього 
суспільно небезпечного явища немає, та все ж 
у кожному місті індустріалізованого південного 
сходу та містечку аграрного заходу люди зна-
ють, хто, скільки і де «бере» за «коляду» або 
на «поправлення здоров’я» на «скромних» 
Канарах, Майорці чи Мальдівах, на добудову 

«єврочвурачка», на нову «статусну» іномарку, 
або норкову – також не менш «статусну» – роз-
кіш. Для наших («вигодуваних» нами, як пле-
мінних бичків) держчиновників з «касти недо-
торканих», тобто, непересічних постсовкових 
обивателів «єврочвурачок» з «прибамбаса-
ми» – це не просто житлове приміщення для 
комфортного життя, а статус; дорога і зручна 
в обслуговуванні та експлуатації іномарка не 
просто засіб пересування, а статус, норкова 
шуба не просто предмет стильного і дорогого 
жіночого одягу, а статус; «Rolex» чи «Cаrtier» 
на зап’ястку не просто дорогий і якісний хро-
нометр, а статус; стильний костюм від «Brioni», 
«Gucci» чи «Versace» не просто зручний пред-
мет чоловічого одягу, а статус. Мабуть, в цьому 
нічого осудливого немає. Але цим «любителям 
статусних штучок» бракує того, що відрізняє 
нас, людей, від інших представників фауни 
на Землі: співчуття, співпереживання. А тому 
їздять на престижних автівках чи носять такі 
звичні для європейців речі наші статусні со-
вкожлоби так, щоб бачили всі: «Дивіться, лузе-
ри, хто – я, а хто – ви! Знайте своє місце!». Щоб 
добитись такого статусу в нашій найбіднішій (!) 
країні Європи держчиновнику (судді, прокуро-
ру, викладачу, лікарю, міністру, нардепу, меру 
міста, директору чи начальнику держустанови 
або держзакладу) без корупції не обійтись. Чи, 
можливо, хтось з вас, панове, знає якийсь ін-
ший (казковий?) спосіб отримати «все і одра-
зу»? Та все ж ми прекрасно знаємо і розуміємо, 
що сама собою вона – корупція – не з’явилась. 
Її регулярно і систематично підгодовують міс-
цеві обивателі, для яких такі високі поняття, як 
«Батьківщина» та «Державність» (не плутати з 
державним, переважно корумпованим  апара-
том) – порожні слова. Дехто пропонує просте 
вирішення проблеми – дати всім бюджетникам 
(викладачам, лікарям, суддям, військовикам, 
прокурорам, полі-міліціонерам…) адекватну (!) 
зарплату і корупція зникне-згине, «як роса на 
сонці». Як тії воріженьки. Але ж кажуть в на-
роді: «скільки вовка не годуй, все одно в ліс 
дивиться».

(Закінчення в наступному номері)
Олександр  КАЗЬВА
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Час місцевий

– До обов`язків селищного голови мені випало 
приступити від 1 квітня минулого року, коли повер-
нулася з декретної відпустки (до цього працювала 
секретарем селищної ради). Найактуальнішим на 
той час вже й стояло об`єднання територіальних 
громад. І згідно з перспективним планом йшла 
мова про те, що Заводське рано чи пізно приєдна-
ють до Чорткова. А ось про те, що ми можемо стати 
центром громади, мови зовсім не було.

– А чому все-таки ні? Бо близько до Чорт-
кова?

– Спочатку розглядалося, що в радіусі 20 км всі 
села мають приєднатися до найсильнішого центру. 
З позицій відстані й постало три реальних терито-
ріальних громади з центрами у Чорткові, Білобож-
ниці та Нагірянці. Та на сесії обласної ради не було 
затверджено перспективного плану. Перша, друга, 
третя наради... Спочатку голів запитували, куди б 
вони хотіли приєднатися, а хто хоче залишатися 
сам. Однак думка, схоже, не враховувалась. Після 
цього на сесії селищної ради депутати приймають 
ріщення про об`єднання і визначення за центр те-
риторіальної громади Заводське. Було утворено 
ініціативну групу, після чого ми й почали працю-
вати. Ця група об`їхала всі села, в принципі мож-
ливі для об`єднання, – Угринь, Пастуше, Залісся, 
Шманьківчики, Шманьківці. 

– Людмило Романівно, а чому громадська 
думка так різко пішла всупереч отому згада-
ному Вами перспективному плану?

– Бо наше рішення не суперечило діючому за-
конодавству з приводу децентралізації влади та 
існуючій методиці щодо організаційної відокрем-
леності: йдеться про кількість населення, бюджет, 
наявність відповідної інфраструктури і т. д. Ми “впи-
сувались” в ті параметри.

– І тому сказали рішуче “так”.
– Задля цього мінімум двічі в кожному зі згада-

них сіл проводились зініційовані нами збори. Ми 
розповідали людям про очікувані перспективи, про 
те, що надходження збільшуватимуться саме в 
об`єднаних громадах. Щоправда, це ми побачили 
з 1 січня ц. р. – у зв’язку з об’єднанням вдалося 
утричі збільшити бюджет. А тоді в принципі згоду на 
об`єднання дали три села: Залісся, Шманьківчики 
та Угринь. Але на вибори пішов тільки Угринь. Лю-
дей можна зрозуміти: перемогла зневіра.

– Одначе в перспективі, десь згодом, як га-
даєте, доєднаються?

– Коли ми приїжджали лише з голими обіцян-
ками, то тепер, ініціюючи такі об`єднання в тому 
самому Заліссі чи Шманьківчиках, можемо вже 
навести хоча б елементарні факти. Стосовно того 
ж зрослого бюджету – адже це набагато (!) більші 
надходження, ніж були в сільських чи селищній 
радах. На перспективу, щоб люди хотіли приєд-
натися, треба показати їм якийсь результат. Тобто 
покращити інфраструктуру, чого не було досі, – до-
роги, заклади культури тощо оновити, наповнити 
новим змістом або і “вдихнути життя”.

– Знаєте, в друкованих та електронних 
ЗМІ за означення мети утворення об`єднаних 
територіальних громад слугує типове: на-
ближення не лише влади до її джерела й носія 
– народу, а й власне результатів цієї влади – 
публічних послуг.   

– Так, про це й веду мову. Зараз для громад є 
різні гранди, проекти, наприклад – державний Фонд 
регіонального розвитку, Фонд розвитку інфраструк-
тури громади. Є й різні європейські програми, які 
саме громадам пропонують взяти участь і виграти. 
Як наша держава, так і Європа зацікавлені поспри-
яти в розвитку громад з тим, щоб показати резуль-
тат, що реформа працює, поліпшує життя. Тобто 

метою реформи є покращення якісних послуг на-
селенню.

– Ваша громада на тлі тих трьох, які утво-
рено в районі, перебуває в найбільш виграшно-
му становищі – адже ви маєте таких потуж-
них “донорів”, як Чортківське виробництво 
ТзОВ “Радехівський цукор” та ТзОВ “Агропо-
ліс”. 

– Справді, максимально сприяє нам, допомагає 
у всьому, з чим звертаємось, Олег Кулич, заступник 
виконавчого директора ТзОВ “Радехівський цукор”. 
Нещодавно, в грудні, ми попросили холодильник 
для Заводського дитсадка – і отримали. На суму 
13 тис. грн. було влаштовано подарунків на св. Ми-
колая для вихованців і Заводського, й Угринського 
дитсадків. За потреби маємо допомогу і з тран-
спортом, і т. д. До “Агрополісу” в статусі об`єднаної 
громади нам поки що не випадало звертатися, од-
нак надходження від них двох досить немалі: від-
рахування (ПДФО) йдуть до бюджету. Крім того, 
передбачається укладення угоди на оренду землі 
– це теж хороші надходження. Словом, ми вийшли 
на відповідний рівень спілкування та взаєморозу-
міння.

– У Заводському “прописано” немало пред-
ставників малого й середнього бізнесу, адже 
так?

– Так, присутня діяльність десь від 25-ти до 30-
ти приватних підприємців. Завдання громад – то 
також і сприяння малому та середньому бізнесу 
для того, щоб створювати їм нормальні умови для 
функціонування. Бо й від цього залежатимуть наші 
доходи. Тому стараємось сприяти і допомагати 
одне одному. Крім того, в Угрині присутні два агро-
підприємства – ПАП “Дзвін” та агрохолдинг “Мрія”. 
Вони також наші “донори” і вже надавали різні види 
допомоги. 

– Ви ось наголошуєте, що люди мають 
зрозуміти переваги та позитив об`єднаної 
територальної громади. Як вважаєте, за цей 
термін вашої дії є така спромога і в чому вона 
полягає?

– Практично два місяці, відколи ми стартували. 
Суттєво відчути ще не встигли, однак перші кроки 
вже є.

– Пані Людмило, ми вже згадували про на-
ближення до народу публічних послуг. Задля 
їх забезпечення наразі у вас створюються 
структури, що функціонуватимуть автоном-
но?

– Загалом структура апарату ради помінялась 
кардинально, діставши ухил ближче до органів ви-
конавчої влади. Як юридичні особи зареєстровані 
фінансове управління, відділ освіти (з 4 січня ц. 
р. на громаду передано Заводську ЗОШ І – ІІІ ст. і 
Угринську І – ІІ ст.) та гуманітарний відділ. Крім того, 
має бути зареєстрований відділ охорони здоров`я. 
У нас створений свій комунальний центр первин-
ної медичної і медико-санітарної допомоги, туди 
входить наша амбулаторія первинної медицини 
та Угринський ФАП. Тобто, на перспективу, якщо 
розширюватимемося, до згаданого центру вхо-
дитимуть всі ФАПи у приєднуваних селах. Маємо 
утворити центр з надання адміністративних по-
слуг (ЦНАП), це приблизно на квітень-травень. З 1 
серпня маємо повністю забрати УСЗН. Крім того, 
матимемо свого державного реєстратора, який ре-
єструватиме як фізичних, юридичних осіб, так і не-
рухоме майно. Коли запрацюють всі ці підрозділи, 
тоді люди й відчують переваги об`єднаної громади.

– Згадаймо прописне й банальне: кадри ви-
рішують все. У вас вже створена команда?

– У нас команда сильна по всіх відділах, які утво-
рені. Результатами натепер, можна сказати, задо-

волена. Бо від команди залежить результат роботи.
– Одне з найболючіших питань чи й не в 

кожній самоврядній структурі – рівень, стан 
комунальної служби. Та при в`їзді на вулиці 
Заводського ремонтується відтинок дороги, 
обрізаються дерева. Скажете щось про це?

– Там, на тому відтинку завдовжки півтора кі-
лометра передбачено капітальний ремонт: всте-
лятиметься “подушка”, запроектовано відведення 
стоків. А вже за температурного режиму понад 15 
градусів вище нуля встелятиметься асфальт. А від-
носно комунальних проблем загалом – вони, зви-
чайно ж, присутні і в нас. Одна з умов об`єднаних 
громад – створення комунального підприємства. 
Добре, що у нас воно вже функціонувало – ПП 
“Заводське-2010”. Працює непогано: стихійних 
сміттєзвалищ немає, врегульовано вивіз сміття з 
Угриня. До переліку послуг нашого комунгоспу тре-
ба включити водопостачання та водовідведення. 
Зараз триває перехідний процес передачі води і він 
трохи затягнувся. Тому що забирати нам свердло-
вини, що в Білій, немає сенсу – вони дуже збиткові. 
Тому буритимемо свої – зараз в процесі розробки 
проектно-кошторисна документація, попередньо 
погоджена з науковцями в Тернополі. Приблизно 
3-4 свердловини нам потрібно, це вигідніше. Укла-
дено і тристоронню угоду між Заводською селищ-
ною радою, Чортківським водоканалом та Чортків-
ським виробництвом ТзОВ “Радехівський цукор” 
про безкоштовне приймання стоків щомісяця на 
суму 30-35 тис. грн. До речі, на область є тільки 
сім громад, що повністю взяли на себе всі повно-
важення – і освіту, і медицину, і т. д. Небагато таких 
сміливців.

– Дозвольте трішки провокаційне запитан-
ня. Ви ось згадали про вивіз сміття з Угриня. 
Угринці вже відчули, що вони ваші, як гадає-
те? Чи йдуть напряму до вас, минаючи свою 
сільську раду, тобто її правонаступника?

– Йдуть і до нас. Хоча як такої системи видачі 
довідок ще немає. Якщо старості надати такі повно-
важення, їй треба буде печатку, а цього поки що не 
передбачено. Але, думаю, в процесі роботи всі ці 
питання вирішаться. Щодо вивезення сміття, то це 
було рішення виконкому нашої громади. Вже здій-
снено першу поїздку до Угриня, пробну. Хоча ми ще 
до виборів вирішували проблемні моменти, завез-
ли підсипочний матеріал на дорогу. Привезли й до 
садочка дрова, що були необхідні. До речі, ялинка 
була зібрана в Угрині на 1 січня, яку до цього часу 
ніхто не збирав. На перспективу є багато планів, 
щоб люди відчули: громада – це краще. 

– Ви згадали про статус старости. Що за 
ним?

– Коли я йшла на вибори, мала відповідну про-
граму дій, багато чого людям обіцялось. І одне 
з того – вибори старости. Люди так хотіли, їх не 
влаштовувало щось інше – ні в. о., ніщо, щоб було 
чесно і справедливо. На другій сесії першого слу-
хання мною було проініційовано вибори старости. 
Депутати підтримали, прийняли таке рішення і при-
значили вибори на 15 березня ц. р. 

– Які у Вас глобальні проблеми по Завод-
ському?

– Наприклад, в будинку культури одна з осно-

вних проблем – опалення, зараз воно зовсім від-
сутнє. На сесії прийнято рішення про об`єднання 
школи естетичного виховання і будинку культури 
в одну структуру. Бо і школа підпорядкована гу-
манітарному відділу Заводської селищної ради, 
і будинок культури. Створюватимемо центр на-
родної творчості. Минулого тижня на практично-
му семінарі в Теребовлі за участю голів обласної 
ради та ОДА мені випало почути, що там планують 
об`єднати всі клубні установи 11-ти сіл в центр до-
звілля. А ми схожий етап вже подолали, вирішивши 
створити центр народної творчості. Проблема, що 
в Заводському немає бібліотеки, наповненої сучас-

ним змістом, бо і в час комп`ютеризації вона по-
трібна. На перспективу плануємо відновити теніс-
ний корт. Можна звільнити котельню під спортивний 
комплекс і культивувати різні його види. Це був би 
великий плюс.  

– У рамках рубрики “Влада в особах” – роз-
кажіть трішки про себе.

– Родом я зі Шманьківців, 1983 р. н. Батько пра-
цював водієм у Колиндянському лісництві, мама 
– у колгоспі “Маяк”. До Заводського перебралися 
вже разом з чоловіком 2003 року, поселившись з 
його батьками в отриманій ними селищній квартирі. 
Відтоді я заводчанка. Навчалася в Гусятинському 
коледжі, потому мала практику в ТзОВ “Агрополіс”, 
через рік вступила до Тернопільського інституту 
економіки підприємництва. Маю дві спеціальності: 
організація виробництва, менеджмент та фінан-
сист-економіст. Зараз надходять пропозиції щодо 
здобуття післядипломної освіти в рамках держав-
ної програми для фахівців місцевого самовряду-
вання. Навички, здобуті в “Агрополісі”, дуже мені 
згодилися. Я така людина, що не можу стояти на 
місці, постійно прагну рухатися вперед, дізнаватися 
нове.

– Людмило Романівно, цікаво, яким відсо-
тком голосів було підтримано Вашу кандида-
туру в крісло голови громади?

– У селищі проголосувало “за” 97 відсотків ви-
борців, разом в громаді – 90 відсотків.

– Ще одне запитання з розряду провока-
ційних: наразі відчуваєте якийсь спротив в 
роботі? У владних кабінетах, від вчорашніх 
опонентів, з котрими доводиться працюва-
ти обіруч?

– Трохи є. І в районі, і в області. Під час вибор-
чої кампанії відчувала. Я не знаю, чи вони впли-
вають на щось. Тобто, я цим не цікавлюся, це не 
моє! (Сміється.) Справді, не в кожному відділі чи 
управлінні, куди доводиться входити, не у всіх ка-
бінетах бачу, чую підтримку. На нарадах йде мова 
про максимальне сприяння об`єднаним громадам, 
а насправді... Трапляються і палиці в колеса. Через 
що це все? Бо багато керівників дивляться лише 
в сьогоднішній день, а не на перспективу. А реалії 
які? У Швайківцях, наприклад, на лютий вже немає 
коштів і на зарплату, і на енергоносії. Для чого ж 
тоді та сільська рада? Як вона може працювати са-
мостійно? Значить, для того, щоб переламати зне-
віру і хибне мислення, потрібен час і наші впевнені 
кроки.

– У чому вони сьогодні?
– Зараз я займаюся проектно-кошторисною до-

кументацією, бо вірю, що ми все ж таки виграємо 
якусь суму в Державного фонду регіонального 
розвитку. Кошти на співфінансування у нас також 
є. Тому на конкурс подано два проекти: на капі-
тальний ремонт дороги по вул. Галицькій – це вся 
центральна дорога, орієнтовно на 8 млн. грн., а ще 
– проект енергозбереження в дитсадку “Казка”, що 
передбачає заміну вікон, дверей тощо.  

– Успіхів Вам!
– Дякую. І всім нам на шляху оновлення.

Розмову вела Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Чуття єдиної родини
Селище міського типу Заводське, відколи й воно, всякчас зоставалось не першим, одначе й не другим населеним пунктом на 

мапі Чортківщини. Найперше, звісно, завдяки присутності на його теренах велетня цукрової промисловості не лише краю, а й 
цілої України – тамтешнього заводу. Але не тільки це вигідно різнить Заводське й заводчан. Там панує своєрідна, неповторна 
аура, свій мікроклімат – насамперед спільного дому, спаяності у вирішенні визрілих проблем, котрі й долаються теж гуртом. 
Нині ж, здається, заводчани одержимі наміром поширити ту ауру й на мешканців навколишніх територій, прихистивши їх під 

спільне крило. Звідсіля – й винесений в заголовок цього інтерв`ю відомий фразеологізм. В ідеалі він, здається, мав би слугувати 
за меседж нової формації, утвореної внаслідок децентралізації влади, – об`єднаної територіальної громади. 

Чи ж так воно є насправді, а чи ні – про це зацікавлено розповідає 
голова територіальної громади з центром у смт Заводське Людмила ПАВЛІНСЬКА.



24 лютого. Тривалість дня – 10.38. Схід – 6.53. Захід – 17.31.  Іменини святкують Всеволод, Димитрій, Феодора

№ 7 (8555), 19 лютого 2016 року
7Суспільство

Відразу нам припав до ока ошатний дво-
рик, де поміж вічнозелених хвойних красунь 
порозбігалися і наче на мить притихли карли-
ки-грибочки, зроджені фантазією дорослих. 
Це – переддвер’я казки, яка вже виглядала нас 
новими очима-євровікнами (які, до речі, спон-
сорувала минулого року селищна рада) двопо-
верхової будівлі. Не дарма помешкання дітвори 
називається «Казка», адже тут все створено ча-
рівністю, де господарюють малі (а їх – аж 141) й 
дорослі (38 наставників) казкарі. Та й кожна ди-
тяча група носить ймення казкових персонажів 
– «Курочка Ряба», «Червона Шапочка» й т. д. 

А головна господиня – Оксана Полюга, наче 
добра фея, клопочеться за все й про все, щоби 
світ дитинства щомиті повнився добром. Саме з 
пані Оксаною ми й помандрували лабіринтами 
казковості, споглядаючи кожен закуток (створе-
ний умілістю вихователів, дбайливістю батьків, 
обдарованістю малюків та й загалом усіх тих, 
хто певною мірою причетний до цієї оселі) з не-
абиякою захопленістю. Зупинився погляд на 
фотогалереї, де на кожному знімку впіймано 
сонячні усмішки малечі. Ці фото власноручно 
зроблені й подаровані селищним війтом Люд-
милою РоманівноюПавлінською.  

Із перших кроків потрапляємо в актову залу, 
прикрашену декораціями до феєричного дій-
ства свята Стрітення Господнього. 

А далі: бабусина світлиця (де проходять за-

няття з народознавства) усміхається 
національним українським вишиттям, 
і, як у давні часи, гойдається колиска 
з дитятком-малятком у білосніжних 
пеленах; і стара бабина скриня, і 
бамбетель та ще й всяка всячина си-
вої давнини. А поруч – справжнісінь-
кий господарський дворик у квітко-
вому обрамленні з усякою живністю 
(іграшковою). 

Виокремлюються дивовижністю 
театральна лялькова зала та кімната 
казок, де наче за легким помахом ча-
рівної палички вихователя-режисера 
оживають казкові герої. 

Серед спортивного інвентаря в залі 
для фізичного розвитку веселий по-
див викликали м’ячики, розфарбовані 
в справжні кавуни. Ото потіха для ді-
твори з ними забавлятися! 

Все створено для всебічного розви-
тку наших діток. Тут вони торують ази 
англійської мови, навчитель – Тетяна 

Притула; відвідують заняття практичного пси-
холога Уляни Гнатюк. А у методичному кабінеті 
владарює Оксана Савіцька.

Кімната-музей – де виставлені дивовижні ви-
роби (в’язання, аплікації, орігамі), над якими 
чаклувала дітвора під управним керівництвом 
своїх вихователів, та й батьківських творінь тут 
безліч. 

Заглянули ми й до кожної групи, щоправда – 
у пору опісляобідньої тихої години. Сон-дрімота 
оповив маленьких пташеняток, які, мабуть, уже 
тріпочуть крильцями-рученятами в чарівній 
країні сновидінь, і в унісон посопують дитячі 
носики… 

Усюди створений домашній затишок і панує 
аура благоденства. 

– Чи відчули, – запитуємо в Оксани Михай-
лівни, – що ви вже одна з повноцінних краплин 
у вируючому плині об’єднаної самостійної гро-
мади? 

– Мабуть, для більшої відчутності, – відпо-
відає, – потрібен час. Та, направду, тішимося. 
Перші поступи зроблено, більше уваги нам при-
діляє керівництво громади. Ось і новий холо-
дильник уже маємо. Плануємо оновити фасад 
дитсадка. Потреб багато, гадаю, все почергово 
вирішуватиметься на благо нашої громади. А 
ми – дружний, творчий, креативний колектив 
садка – прикладатимемо всіх зусиль, щоби ма-
люки й надалі мали казкове дитинство. 

Полишивши іграшки, подо-
рослішавши, дітвора пірнає 
в незвідані глибини різних 
наук, збагачуючись логіч-
ним мисленням, набуваючи 
певного досвіду для само-
вдосконалення вже тут – у 
аlma-mater школярській, яку 
очолює Василь Богданович 
Кушнір. 

Директор люб’язно пого-
дився провести невеличкий 
екскурс своїм дітищем. Хоч 
керманичем цього навчаль-
ного закладу пан Кушнір є 
трохи більше десятка років, 
проте поправу називає школу 
– «моє дітище», адже багато 
зроблено за його керівни-
цтва, багато здобуто, не одну 
вершину підкорено й безліч 
чималих клопотів подолано. 

Провів нас класними кімнатами… Біль-
шість вікон вже поміняно на нові (65 вікон і 
всі класні двері – це заслуга та доброчинність 
батьків). «Взагалі-то, – з відрадністю мовить 
Василь Богданович, – співпраця з батьками 
дуже тісна, є взаєморозуміння, допомога від 
батьківства посильна. Завдяки їхнім старан-
ням, надбанню ми й маємо оновлені класи». 
Проте бідкається пан директор: «Кілька ро-
ків мали надзвичайно серйозну проблему – 
протікав дах (адже рубероїдне покриття не 
є надійним). Стіни в багатьох приміщеннях 
не те що замокали, а по них текли струмки 
води. Від того все покривалося цвіллю, стіни 
на очах, направду, руйнувалися. Ситуація не 
сумна, а плачевна! Та ось тепер маємо вті-
ху – за сприяння ще районного відділу осві-
ти маємо шатрове покриття. Більша частина 
даху вже перекрита, тільки-но блисне соне-
чко, доробиться все до решти». 

Слово за словом, крок за кроком і Ва-
силь Богданович приводить нас до їдальні – 
скромно, але затишно й чисто. І знову наш гід 
озвучує (можливо, на загал через пресу, аби 
зачуло очільництво новоствореної громади) 
своє бажання як дбайливого ґазди: «Нам би 
ще ось тут плитку (показує на стару потріска-
ну облицювальну – Авт.) поміняти… Витяжку 
в кухні відремонтувати… До речі, харчоблок 
зданий в оренду, тож орендарі мали би й по-
дбати про справність витяжки. Власними зу-
силлями ми просто не спроможні цього зро-
бити». 

Заглянули й у бібліотеку, що з фондом у 13 
тисяч художньої та наукової літератури за-
вжди до послуг не лише учнів (а їх у школі – 
344), вчителів, а й всіх мешканців Заводсько-

го, бажаючих почерпнути щось нове й цікаве 
саме з книг. Слід зазначити, ремонтні роботи 
на часі проводяться й в актовій залі. 

Однією з родзинок школи, якої, до слова, 
немає в жодному загальноосвітньому закла-
ді, є власна пасіка (12 вуликів із сім’ями), де 
залюбки поглинають таїнства медотворення 
школярі; а ще – дендропарк із декоративни-
ми рідкісними деревами.

Аналогічне запитання, до поставленого 
завідуючій дошкільним навчальним закла-
дом, ми задали й директорові школи: «Чи 
відчутне вже те, що ви у складі інфраструк-
тури об’єднаної територіальної громади?». 
На що й отримали відповідь, до речі, знову 
ж таки аналогічну: «Для цього потрібен час. 
Механізм запущено, сподіваємося лише на 
покращення. Багато що потрібно довести до 
належного пуття». 

Хоч втрапили ми до навчального закладу 
вже далеко за полудень, коли сьогоденний 
навчальний процес уже завершився, та в 
спортивній залі ще тренувалися старшо-
класники, а десь неподалік у класній кімнаті 
метушилася дітвора, не поспішала додому…  
І все ж аlma-mater школярська потроху вже 
вступала в стан спокою й затишшя, поли-
шаючи позаду галасливість учнівську, впус-
каючи до класів лише сонячних зайчиків, які 
грайливо перестрибували з парти на парту. 
Та це ненадовго, лише на вихідні, а після 
них знову до праці, праці учнівської – гриз-
ти, як-то кажуть, граніт науки, щоби творити 
достойне майбуття для себе та прийдешніх 
поколінь своєї громади та всього українства. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

У складі інфраструктури Заводської об’єднаної територіальної громади є і своя гуманітарна доволі обширна галузь, яку виповнюють: два дитячі садочки (смт Заводське 
й села Угринь), дві школи (дев`ятирічна Угринська й одинадцятирічна Заводська), два будинки культури (доречно зауважити, хоч в Угрині він збудований ще за радянських 

часів, проте дбайливо збережений і, як-то кажуть, завжди готовий до вжитку), Заводська школа мистецтв, Угринська сільська бібліотека та два лікувальні заклади. 
З огляду лише на культуральну галузь можна вималювати добротне майбутнє об’єднаної громади при вмілому, по-господарськи скерованому владарюванні. 

Отож, ми – «голосонародівці» – в часі свого перебування на Заводському перш 
завітали до дитячого садка «Казка». Доречно зауважити, йому цьогоріч – 40 літ (!), 

це доволі поважний ювілей на противагу людському вікові.

«Казка», в якій мешкають малята Alma-mater школярська

Із дитсадком межує загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів. Гармонійна 
поступовість (чи не так?) – від світу казковості лише крок 

до джерела знань вищих матерій. 



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.50 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.10 Уряд на зв`язку з 
громадянами 
09.50 Нацiональний вiдбiр 
до ПКЄ 2016. Фiнал 
13.10 Вiкно в Америку 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.10 Фiльм-концерт 
«Тельнюк: Наш Шевченко» 
15.20 Х/ф «Залiзна сотня» 
17.00 Книга ua 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Д/ф «Гостини у 
Вакербарта» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 9» 
12.30 «Мiняю жiнку» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «Секретные 
материалы - 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
06.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Х/ф «Iгри 
дорослих дiвчат» (1) 
12.45, 14.20 «Страх у 
твоєму домi» 
15.00, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте в 
осенi» 
22.50 Т/с «Мiсто мрiї 2» 
00.55 Х/ф «Джон Рабе» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 18.30 «Не перший 
погляд» 
13.30 «Мамина школа» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.20 «7 природних чудес 
України» 
16.00 «100 шедеврiв» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Азбука смаку» 
18.00 «Золота провiнцiя» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Вивчаємо 
англiйську разом» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Унiкальна 
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УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.25 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хто в домi господар? 
14.15 Мультфiльми 
15.05 На гостину до Iвана 
Поповича 
15.45 Гра долi 
16.20 Д/ф «Зiрка у формi 
квадрата» 
16.55 Д/ф «Вiзит до Кореї» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» (2) 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.40 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00 Пiдсумки 
23.20 Щоденник II зимових 
Юнацьких Олiмпiйських iгор 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Одруження наослiп 2» 
00.00 Комедiя «Прибульцi» 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.05, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» 
13.35, 14.20 «Страх у 
твоєму домi» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.55 Т/с «Мiсто мрiї 2» 
01.00 Х/ф «Двоє» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вони прославили 
наш край» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40, 18.30 «Не перший 
погляд» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.30 «Європа очима 
українця» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Дiловий ритм» 
18.00 «Косачi в 
Колодяжному» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Фiлософiя життя» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00, 02.30 «Onuka», 
концерт у Києвi 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Заручники честi» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Думки сторiн» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 20.20 Секретний 
фронт 
12.05, 13.20 Т/с 
«Розвiдники. Останнiй 
бiй» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Куляста 
блискавка» 
16.30 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
23.25 Х/ф «Операцiя 
«Арго» (2) 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
13.20 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 5» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
12.05 Т/с «Молодята» 
16.50 Аферисти в мережах
18.00, Абзац! 
19.00 Т/с «Iкс-файли» (2) 
21.10 Х/ф «Залiзна 
сутичка» (2) 
23.00 Т/с «Бiблiотекарi» (2) 
 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15 Т/с «Дочекатися 
кохання» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. «Динамо» 
- «Манчестер Сiтi» 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «Виверження» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
01.15 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2) 
02.05 Х/ф «Пострiл в 
трунi» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
10.25 Вiкно в Америку 
10.50 Дорога до Рiо-2016 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.30 Спогади 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.10 Свiтло 
16.50 Д/ф «Вiтрильник iз 
запахом свiтла. Михайло 
Драгоманов, Леся Українка» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.25 Т/с «Мафiоза» (2) 
20.25 Д/ф «Курс на 
Баварiю. Майбутнє для 
молодих iспанцiв» 
21.30 Новини. Спорт 
21.40 З перших вуст 
22.15 5 баксiв.net 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу 2016» 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.05, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» 
13.35, 14.20 «Страх у 
твоєму домi» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.55 Т/с «Мiсто мрiї 2» 
00.55 Х/ф «Кращий 
захист» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Фiлософiя життя» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 18.00 «Не перший 
погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «На часi» 
14.30 «Косачi в 
Колодяжному» 
15.30 «Спадщина» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Сумщина 
IHKOGNITО» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 

Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Європа у фокусi 
12.40 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Небилицi про Iвана» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Отаннiй круїз» (2) 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Труба мiстера Сосиски 
11.00 Без гальм! 
11.35 М i Ж 
11.55 Дивитись усiм! 
12.15, 13.20 Х/ф «Лiцензiя 
на вбивство» 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.25, 16.20 Х/ф «Троя» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.05 Х/ф «Легiон» (3) 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 Х/ф «Дружина за 
контрактом» (1) 
10.30 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 01.15 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
23.35 «Один за всiх сезон 5» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «Друзi» 
08.05 Суперiнтуїцiя 
10.45 Т/с «Смугасте щастя» 
13.30 Х/ф «Пiсля нашої ери» (2) 
15.35 Х/ф «Елiзiум: Рай не 
на Землi» (2) 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.55 Страстi за ревiзором 
00.05 Т/с «Бiблiотекарi» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.20 Реальна мiстика 
13.20, 15.30 Т/с «Батько 
одинак» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Х/ф «Роман 
у листах» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Морський 
бiй» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35 «Облом.UA.» 
09.00 «Українськi 
сенсацiї» 
10.00, 00.20 Д/п «Помста 
природи» 
12.45 Т/с «Дюна» (2) 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф 
«Американець» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2) 
02.05 Х/ф «Чорна 
Рада» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 Д/ф «Гостини у 
Вакербарта» 
10.25 XX Мiжнародний 
турнiр з боротьби 
12.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Мультфiльми 
15.05 Фольк-music 
16.10 Путiвник прочанина 
16.35 Подорожнi 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Чотири весiлля 5» 
00.00 Комедiя «Жандарм i 
жандарметки» 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.05, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» 
13.35, 14.20 «Страх у 
твоєму домi» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.55 Т/с «Мiсто мрiї 2» 
00.55 Х/ф «А життя 
продовжується» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.30 «Iноземна для дiтей» 
12.40, 17.35 «Не перший 
погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Золота провiнцiя» 
14.00 «Творчий портрет» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15 «Гра долi» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «Храми Подiлля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Живе багатство 
України 
18.15 «Спiває дует 
«Писанка» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

город, квiтник» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Останнiй 
миливець» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Радiо Вест» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
12.00, 13.20 Т/с 
«Розвiдники. Останнiй 
бiй» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Голдфiнгер» 
15.35, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
23.20 Х/ф «Мовчання 
ягнят» (3) 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде добре!» 
08.55 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
13.10 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Врятуйте 
нашу сiм’ю - 5» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
16.55 Аферисти в мережах 
18.00 Абзац! 
19.00 Т/с «Iкс-файли» (2) 
21.10 Х/ф «Фiлософи: 
Уроки виживання» (2) 
23.20 Т/с «Бiблiотекарi» (2) 
01.25 Х/ф «Оселя зла 5» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15 Т/с «Дочекатися 
кохання» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти справедливостi 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Х/ф «Наречений» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «Новi Робiнзони» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.20 Х/ф «Закон 
доблестi» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2) 
02.05 Х/ф «Вiдьма» 
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УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.35, 23.50 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
09.45 Д/с «Мости мiж свiтами» 
11.35 Чоловiчий клуб 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.30 Театральнi сезони 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.10 Д/ф «Олександр 
Богомолець. В опозицiї до 
смертi» 
16.40 Д/ф «Канадськi 
лiсоруби» 
17.40 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.00, 21.25 Спецпроект 
«Кримське питання» 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.45 «Свiтське життя» 
23.45 Х/ф «Омен» 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Запитайте в осенi» 
13.35, 14.20 «Страх у 
твоєму домi» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Iнтуїцiя» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.30 «Mortimer. Inglish Club» 
12.45 «Тема дня» 
13.30 «Що робити?» 
15.30 «Сумщина 
IHKOGNITО» 
16.15 «Чудесний канал» 
18.00 «Arte, viva!» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Катастрофа» 
17.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Листи вбивцi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.00, 13.20, 21.25 Т/с «Пiд 
зливою куль» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Вид на вбивство» 
16.30 Патруль. Самооборона 
16.55 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
23.25 Х/ф «Чорний яструб» (2) 

СТБ
05.50, 18.30, 00.25 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.05 «Зiркове життя. У 
полонi прокляття» 
08.00 Х/ф «Мама 
мимоволi» (1) 
10.35 Х/ф «Холодне серце» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00 Х/ф «Нiколи не 
забуду тебе» (1) 
22.35 Х/ф «Мама 
напрокат» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.07 Т/с «Друзi» 
08.00 Серця трьох 
16.55 Аферисти в мережах
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Згадати все» (2) 
21.35 Х/ф «Пандорум» (2) 
23.45 Т/с «Бiблiотекарi» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15 Х/ф «Наречений» 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Х/ф «Я його злiпила» (2) 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Знищенi за 
мить» 
10.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «Онг Бак» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Кiкбоксер - 3» (2) 
21.15 Х/ф «Осине гнiздо» (2) 
23.15 Х/ф «Пейнтбол» (2) 
01.00 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2) 
01.55 Х/ф 
«Назар Беркут» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.25 У просторi буття 
07.05 Вертикаль влади 
08.20 Свiт on line 
09.30 Хочу бути 
09.50 Хто в домi хазяїн? 
10.20 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
12.00 5 баксiв.net 
13.15 Х/ф «П’ять днiв у Римi» 
15.25 Д/ф «Фiлiп Петен» 
16.25 Чоловiчий клуб 
16.55, 02.20 Баскетбол. 
Кубок України. Фiнал 
19.00, 21.25 Всесвiтня 
серiя боксу. Україна - Куба 
21.00 Новини 
22.00 Д/ф «Поверни менi iм’я» 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 
23.20 День Янгола 

1+1
06.00 «ГРОШI» 
06.50, 19.30 ТСН
07.50 «Свiтське життя» 
08.50 Т/с «Хазяйка» 
13.00 «Вечiрнiй Київ» 
15.40, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35 «Розсмiши комiка» 
18.30 «Розсмiши комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 Х/ф «Хоробре серце» 

ІНТЕР
08.00 Х/ф «Добрi намiри» (1) 
09.30 Т/с «Два капiтани» (1) 
18.25, 20.30 Т/с «Повернешся 
- поговоримо» (1) 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Х/ф «Гувернантка» (2) 
00.50 Х/ф «Про нього» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.35 «Музеями Тернопiлля» 
11.00 «Спiває Валерiй Кириченко» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «Mortimer. Inglish Club» 
12.35 «Столицi свiту» 
12.50 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
13.30 «На часi» 
14.30 «Слiд» 
15.00 «Бачу серцем» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Учнiвський 
щоденник» 
17.30 «Мiй квiтучий краю» 
18.00 «Не перший погляд» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «У країнi гурманiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Мавпа» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 23.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30 Х/ф 
«Ледi-казка» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Принц за семи морями» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 

18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Концерт «Даха Браха» 
22.00 Х/ф «Мiй дикий Захiд» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.45 Секретний фронт 
09.40 Антизомбi 
10.35 Дiстало! 
11.35 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Живi вогнi» 
16.05 Х/ф «Чорний яструб» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Гра в iмiтацiю» (2) 
22.15 Х/ф «Володар бурi» (2) 
00.45 Х/ф «Крамер проти 
Крамера» 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.10 Х/ф «Нiколи не 
забуду тебе» (1) 
12.10 Х/ф «Мама напрокат» (1) 
14.05 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! 
Дiти» 
21.40 Х/ф «Кохання пiд 
наглядом» (2) 
23.35 Т/с «Коли 
ми вдома» (1) 
02.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.45 Служба розшуку 
дiтей 
03.50 Зона ночi 
05.15, 07.10 Kids Time 
05.17 Х/ф «Зачарована 
Елла» 
07.12 Аферисти 
в мережах 
09.15 Ревiзор 
12.15 Страстi 
за ревiзором 
14.25 Т/с «Iкс-файли» 
20.00 Х/ф «Iнопланетне 
вторгнення: Битва за Лос-
Анджелес» (2) 
22.15 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилася» 
00.15 Х/ф «Пандорум» (2) 
02.20 Україна чудес 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 03.20 
Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00, 21.15 Х/ф 
«Сонцестояння» (2) 
12.10, 15.20 Т/с 
«Процес» 
16.45, 19.40 Т/с «Щоб 
побачити веселку» 
23.25 Реальна мiстика 
04.00 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 
05.30 Агенти 
справедливостi 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 13.00 «Облом.UA» 
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
15.40, 22.35 Т/с 
«МЕК 8» (2) 
17.00 Х/ф «Онг Бак» (2) 
18.55 Х/ф «Виворiт мiста» (2) 
20.35 Х/ф 
«Без зброї» (2) 
00.00 Х/ф «Пейнтбол» (2) 
01.45 Х/ф 
«Лiсова пiсня» 

УТ-1 
06.35 Крок до зiрок 
07.40 Свiт on line 
08.40 Тепло.Ua 
09.15 Гра долi 
09.50 Мистецькi iсторiї 
10.50 Твiй дiм 
11.50 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
13.55 Фольк-music 
15.30 Гандбол. Лiга 
чемпiонiв. ГК «Ла Рiоха» 
(Iспанiя) - ГК «Мотор 
Запорiжжя» (Україна) 
17.25 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.30 Дорога до Рiо-2016 
18.55 Український корт 
19.25 Д/ф «Останнi ковбої 
Тоскани» 
20.25 Театральнi сезони 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Книга ua 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00, 12.05 «Свiт 
навиворiт - 5: Iндонезiя» 
13.05 «Одруження наослiп 2» 
14.25 «Чотири весiлля 5» 
15.45 «Мультибарбара» 
17.35 Комедiя «Джунглi» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
23.10 Х/ф «Швидкiсть - 2: 
Круїз пiд контролем» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Т/с «Повернешся - 
поговоримо» (1) 
15.20, 21.40 Т/с «Острiв 
непотрiбних людей» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Врятувати i 
зберегти» 
23.30 Т/с «Правдива iсторiя 
про Червонi вiтрила» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi меридiани» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «Mortimer. Inglish Club» 
12.40, 18.30 «Не перший погляд» 
13.00 «Поклик таланту» 
14.30 «У країнi гурманiв» 
15.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Тетерiв» 
17.30 «Запрошує Оксана» 
18.00 «Назбиране» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «М-хвиля. Квiтка 
Цiсик» 

TV-4
06.00 Х/ф «Мавпа» 
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 

УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Принц за семи морями» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Селестiна» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.20 Зiрка YouTube 
10.20 Дивитись усiм! 
11.50 Без гальм 
12.25 М i Ж 
12.45 Факти. День 
13.05 Труба мiстера 
Сосиски 
13.55 Х/ф «Володар бурi» (2) 
16.25 Х/ф «Гра в iмiтацiю» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Капiтан Фiлiпс» (2) 
22.50 Х/ф «Вовк з Волл-
стрiт» (3) 

СТБ
06.00 «ВусоЛапоХвiст» 
07.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.10 «Караоке на Майданi» 
12.10 «Україна має талант! Дiти» 
15.00, 21.55 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
17.00, 00.20 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
23.15 «Детектор брехнi 9» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.07 Х/ф «Згадати все» (2) 
09.45 Т/с «Пригоди Мерлiна» 
13.15 Х/ф «Iнопланетне 
вторгнення: Битва за Лос-
Анджелес» (2) 
15.45 Суперiнтуїцiя 
17.05 Музична премiя «Юна» 
19.10 Х/ф «Все можу» (2) 
21.00 Х/ф «Тварина» 
22.35 Х/ф «Факультет» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.45 Т/с «Щоб побачити 
веселку» 
13.35, 20.00 Т/с «Умови 
контракту» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-
мiнiстром України 
22.45 Х/ф «Я його злiпила» (2) 
00.45 Зоряний шлях 

2+2
08.25 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
10.00 «Легенди 
кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. Спецпроект» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 «Українськi сенсацiї» 
15.40 Х/ф «Без зброї» (2) 
17.30 Х/ф «Виворiт мiста» (2) 
19.00 Х/ф «Осине гнiздо» (2) 
21.00 Х/ф «В тилу ворога» (2) 
23.05 Х/ф «На старт, увага, 
оммммм!» (2) 
01.00 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 
02.30 Х/ф 
«Камiнна душа» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Гарний час для змін. 

Може сприятливо скластися 
кар’єрне питання, але про 
свої успіхи краще навколиш-
нім поки не розповідати. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви багато чого досягнете і на-

віть встигнете реалізувати прак-
тично всі намічені плани, тільки 
намагайтеся не метушитися і ві-
рити у власні сили. У спілкуванні 

з близькими людьми постарай-
теся уникати саркастичних ви-
словлень і різкості, бережіть свої 
і чужі нерви. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Може надійти маса ко-
рисної інформації. Успіх 
очікує при нетрадиційному і 
творчому підході до рішен-
ня будь-яких проблем. 

РАК (22.06-23.07)
Ставтеся до всього про-

стіше і спокійніше, не беріть 
на себе рішення всіх завдань, 
які перед вами виникають. Вам 
необхідно виявити завидне 
терпіння, інакше ваші ділові 
партнери можуть спровокува-
ти конфліктну ситуацію. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вдалий цей час для тих, 

кому в роботі необхідно на-
тхнення. Вам удасться зна-
йти нестандартне рішення в 

складній справі, придумати 
щось оригінальне, що викли-
че схвалення навколишніх. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ви будете змушені доводи-

ти до завершення практично 
всі початі справи. Приплив 
сил дозволить вам перевер-
нути гори, можуть втілитися в 
життя навіть нездійсненні мрії. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Бажано порівнювати свої 

бажання з можливостями, і 
не обіцяти того, чого ви не 
зможете зробити. Можливі 
проблеми і непорозуміння в 
тих, хто не схильний думати 
про наслідки своїх дій.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На вас чекає пристойна 

винагорода за вашу працю. 
Багатьох цілей ви доможе-
теся з легкістю. На роботі 
вас цінують і поважають. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Виявіть наполегливість і 

активність у справах. Само-
відданість і допомога своїм 
близьким людям дадуть за-
ряд позитивних емоцій. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ситуація на роботі досить 

заплутана, тому повноцінний 
відпочинок вам явно не сві-
тить. Намагайтеся тримати 
свої справи під контролем.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Важливо зрозуміти, що 

будь-яка упущена дрібниця 
може привести до неперед-
бачених наслідків.

РИБИ (20.02-20.03)
Ваш авторитет у колективі 

зміцнюється, що створює гар-
ний заділ на майбутнє. Багато 
буде цікавої та різноманітної 
роботи, але виконувати її кра-
ще в команді, а не поодинці. 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Мою дружину 
звуть Морiс» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Повiр менi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.00 Т/с «Розвiдники. 
Останнiй бiй» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.05 Х/ф «Тiльки для 
твоїх очей» (2) 
15.35, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.55 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Пiд зливою куль» (2) 
23.25 Х/ф «12 рокiв рабства» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.45 «Зiркове життя. 
Жорстокий роман» 
09.40 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 5» 
12.55 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
17.00 Аферисти в мережах 
18.00 Абзац! 
19.00 Т/с «Iкс-файли» (2) 
21.10 Х/ф «Факультет» (2) 
23.10 Т/с «Бiблiотекарi» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 
13.15 Х/ф «Роман у листах» 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00, 04.35 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
19.45 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. «Шальке» - «Шахтар» 
21.55 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. «Порту» - «Борусiя» 
00.00 Подiї дня 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 18.10, 19.20 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/ф «Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
13.55 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
21.20 Х/ф «Кiкбоксер - 3» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт» (2) 
02.05 Х/ф «Захар Беркут» 



№ 7 (8555), 19 лютого 2016 року
10 Калейдоскоп

Футзал

Це цікаво

Чи любите ви наш Чортків? Я запитую, чи 
любите ви наше місто так, як у нього закохані 
наші фотографи? Проаналізуйте їхні фотогра-
фії Чорткова та околиць – і побачите, скільки 
тепла, краси та зачудування рідним краєм 
там охоплено. От нещодавно у соцмережах 
появилися знімки нашого Чорткова з висоти 
пташиного польоту. Це роботи чортківського 
фотографа, члена НСЖУ, кандидата у члени 
НСФХУ, нашого позаштатного кореспондента 
Володимира Тиховича. Скільки переглядів, 
скільки оцінок найвищого гатунку, захоплених 
відгуків отримав автор за свої знімки! Як роз-
повідає пан Тихович, фотографіями, зробле-
ними з безпілотника, він марив уже давно, 
переглянувши подібні з інших міст в Інтернеті. 
Хотів завдяки цьому апарату показати і наше 
місто з висоти пташиного польоту, бо, зану-
рившись у буденні проблеми, які, мов скалка 
крижаного дзеркала з відомої казки, частень-
ко заважають нам роздивитися красу, що нас 
оточує, не помічаємо принад в звиклому ото-
ченні.

Придбавши омріяний безпілотник типу dji 
phantom 2 vision+ v3.0 та зробивши декілька 
пробних польотів своїм «підопічним», пан Во-
лодимир приступив до зйомок міста з висоти 

пташиного польоту. Першим об`єктом для твор-
чості у стилі «вище землі» послужив катедраль-
ний собор Верхоапостольних Петра і Павла та 
центральний міський майдан. Згодом чортків-
чани мали змогу помилуватися (й здивувати-
ся, бо аж дух перехоплювало від побаченого) 
будівлею колишнього монастиря, де зараз роз-
міщені Бучацька єпархія, Карітас та церква Не-
порочного Зачаття Пречистої Діви Марії. Ця ве-
лична споруда, як виявилося, зведена у формі 
правильного чотирикутника – квадрата. Згодом 
таке ж здивування опанувало чортківчанами, 
коли вони завдяки знову-таки фотографіям Во-
лодимира Тиховича любувалися відомою окра-
сою Чорткова – римо-католицьким костелом св. 
Станіслава: перебудований нашими предками 
на початку ХХ століття, цей храм має форму 
хреста, оздобленого вишивкою. В розробці – 
фотоогляд  чортківської церкви Покрови, та вже 
зараз можна оглянути декілька світлин, знятих 
за допомогою безпілотника.

 Окрім фоторобіт, пан Володимир продукує 
і відеоролики про Чортків та околиці, задо-
кументовує на плівку різноманітні події, що 
відбуваються у місті й районі. У цьому йому 
активно допомагає оператор Павло Цвєтков. 
Так, хлопці зняли невеличкий фільм про від-
значення Дня Святого Миколая на парафії 
церкви Вознесіння Господнього, святкування 
Маланки у с. Улашківці й ін. 

Так, подивившись на звиклі для ока речі під 
іншим кутом зору, можна здійснити нові відкрит-
тя у, здавалося б, давно знаному й вивченому. 
Нове для нас у місті, в якому живемо, відкри-
ває своїми майстерними фотографіями Воло-
димир Тихович. Фраза у заголовку публікації 
– це те, про що промовисто запитує зі власних 
знімків чортківський фотограф. І спонукає: спо-
глядайте, милуйтеся, любіть свою землю, свій 
край, свою батьківщину так, як люблю її я.

Оксана СВИСТУН
Фото Володимира ТИХОВИЧА

Чи любите ви наш Чортків так, як люблю його я?

Вербовими котиками намалював 
примхливий лютий золотий ювілей для 
доброї людини, гарної жінки та вмілої 

господині – Милівецького сільського голови
Марії Богданівни ПОВОРОЗНИК.

Нехай рікою 
   щастя ллється,
В родині гарно 
       все ведеться,
І серце хай 
      не знає болю 
На довгий вік 
     і світлу долю.
А ще любові 
          щиро зичим,
Тепла, здоров`я, 
                       доброти,
І літ щасливих до сторіччя,
Усіх гараздів від Бога та людей.
З води, з роси на добру сотню літ
Людського щастя, благ земних багато.
Все, що більше треба, 
Нехай Господь дає із неба 
На довгу сотню літ.

З повагою – колектив 
ПАП «ДОВІРА» та пайовики 

відділку «Милівецький».

У ці лютневі, по-весняному теплі дні 
святкує свій зрілий ювілей 
директор Милівецької школи 
Богдан Львович СКРИНИК.

Колектив ПАП «ДОВІРА» 
у день ювілею вітає Вас, ювіляре, 

та дарує такі побажання:
Молоді роки 
пройшли, 
      промайнули, 
Наче птахи, 
  промчали літа,
Не помітили Ви,
      не збагнули, 
Як прийшла 
   ювілейна пора.
Сумувати за цим 
        не годиться,
Хай здоров`я вони і добро принесуть,
А задумане все хай здійсниться.
З роси, з води – на добру сотню літ
Людського щастя, благ земних багато,
Здоров`я шлем міцного, як граніт,
І щоб життя у Вас було завжди, як свято. 
Хай Мати Божа Вас охороняє,
В сім`ї панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає 
На довгий вік, на многії літа.

З шаною і повагою – 
дирекція ПАП «ДОВІРА» 

та пайовики відділку 
«Милівецький».

Своєю присутністю учасників змагань по-
шанували народний депутат України О.Барна, 
голова райдержадміністрації М.Сташків та 
його заступник І.Віват, голова районної ради 
В.Шепета, побажавши юним даруванням чес-
ної та безкомпромісної гри і вдарувавши ви-
хованцям Чортківської РК ДЮСШ комплект 
футбольних м’ячів. Окрилені цим щедрим по-
дарунком, відмінно виступили юні чорткічани 
(перша команда ДЮСШ, на знімку), вихованці 
тренера В.Данилишина, відомого у минулому 
футбольного майстра, котрий захищав честь 
чортківського «Кристала» й примножував сла-
ву українського футболу в далекому Казахста-
ні. Протягом всієї турнірної дистанції вони не 
знали гіркоти поразок і лише у фіналі в серії 
післяматчевих пенальті поступилися теребов-
лянцям (основний час закінчився з рахунком 
– 3:3). А найкращим гравцем турніру було ви-
знано чортківчанина Олега Яковищака.

Кубки, грамоти та медалі переможцям та 
призерам від організаторів турніру, що обіцяє 
в майбутньому стати традиційним, вручали 
начальник відділу молоді та спорту райдер-
жадміністрації О.Галущак та директор Чорт-
ківської РК ДЮСШ В.Градовий.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Вітаємо з Днем народження 
дорогих Назарчика, 

якому  17 лютого 
виповнилося 7 рочків, 

та Соломійку, 
якій 18 лютого 

виповнилося 3 рочки,
ЦЕПЛИХ

зі с. Бичківці.

Весело смійтесь, 
            бешкетно гуляйте,
Гарненькі, веселі скоріш 
                    підростайте.
Хай вам сонечко 
                  щиро сміється,
Тільки до щастя 
              стежечка в`ється,
У хороводі казка кружляє
І усмішка на устах сяє.
У небеснім просторі, 
           де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня 
                 зі Своїм Синочком

Несе вам щастя земне.
З любов̀ ю – мама, 

тато, бабуся Галя, дідусь 
Михайло, хресні батьки 

та вся родина.

Під знаком Соборності
Міжобласний дитячий турнір з футзалу з нагоди Дня Соборності України відбувся минулих 

вихідних у чортківському спорткомплексі «Економіст» серед юнаків 2003-2004 р. н., участь 
у якому взяло понад десять команд – дві чортківські, три з нашого обласного центру, 

з Бучача, Монастириської, Теребовлі, Копичинців, Калинівки Вінницької області та 
Кам`янця-Подільського. Учасників могло бути значно більше, однак через карантин він був 
зміщений у термінах і деякі з команд заздалегідь запланували всій виступ в інших турнірах.
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Вважати недійсними:

Легка атлетика

Кримінал

ТзОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПРАЦІВНИКІВ 
на посади: налагоджувальник 

устаткування у харчовій 
промисловості та укладальник 

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

ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

квартири
2-кімнатна квартира в смт Заводське на 

5-му поверсі. Зроблено євроремонт, все нове. 
Ціна договірна. Тел. 095-098-22-61.

Конкурс

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

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

Тел. 096-163-60-07.  

Великому українському 
видавництву потрібні 

співпрацівники 
з власним легковим авто 

Комунікабельність обов’язкова 
Заробітна плата від 4 тис. грн. 

Тел.: 067-684-68-72, 
099-196-80-20

тимчасове посвідчення, видане взамін вій-
ськового квитка Чортківським РВК на ім`я: КУЦІЙ 
Алла Іванівна. 

свідоцтво на право власності на квартиру № 2 
по вул. Підгірна, 21, видане Чортківським міжра-
йонним бюро технічної інвентаризації 10 серпня 
1994 р. на ім`я: ЦЕПІНА Марія Іванівна та ЛА-
БИНЦЕВА Вікторія Євгенівна.

державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯА за № 557164, виданий на підставі 
розпорядження Чортківської районної держадміні-
страції від 19 вересня 2003 р. за № 398 Чортківським 
районним відділом земельних ресурсів 20 січня 2006 
р. на ім`я: БОРОВСЬКИЙ Петро Антонович.

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

Тел.: (03552) 3-37-17, 097-029-93-75.

маєток в с. Ягільниця, будинок (9 х 10) зі 
всіма зручностями, з господарських будівель є 
літня кухня, гараж, комори, сарай, криниця, го-
род 0,18 га, молодий сад. Будівлі, сад огороже-
ні, зручне сполучення з м. Чортків, Тернопіль, 
Чернівці. Тел. 097-230-67-15.

Управління соціального захисту населення 
Чортківської районної державної адміністрації 
19 лютого поточного року оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад 
державного службовця:

– провідного спеціаліста відділу прийому 
громадян;

– провідного спеціаліста відділу опрацю-
вання документів і контролю;

– провідного спеціаліста відділу обслуго-
вування пільгових категорій населення.

Умови конкурсу:
– громадянство України;
– знання державної мови;
– освіта вища відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста, магістра;

– знання комп’ютерної техніки;
– стаж роботи за фахом на державній службі 

на посаді спеціаліста І або II категорії не менше 
року або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше 2 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника із встанов-
леними законодавством обмеженнями щодо 
прийняття на державну службу та проходження 
державної служби;

– заповнену особову картку (форма П2-ДС) з 
відповідними додатками; 

– дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
– копії документів про освіту, підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, прису-
дження наукового ступеня; 

– декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий 
рік за формою, передбаченою законодавством;

– копію документа, який посвідчує особу;
– копію військового квитка (для військово-

зобов’язаних);
– письмову згоду на обробку персональних 

даних.
Документи для участі у конкурсі приймаються 

протягом 30 календарних днів з дня оголошен-
ня про проведення конкурсу за адресою: 48500 
м. Чортків, вул. Шевченка, 34, II поверх, каб. 
5. 

Додаткові відомості про умови конкурсу, з пи-
тань основних функціональних обов’язків, роз-
міру та умов оплати праці можна отримати за 
телефоном 2-12-82.

Чистимо замулені криниці 
за новою технологією, 

викачуємо мул до твердого дна
Тел.: 096-201-84-22, 

099-208-10-25

16 лютого минуло 40 днів 
відтоді, як відійшла у вічність 

добра, сонячна людина, щирий друг, 
мила жінка, колега по роботі

ПАЛИЦЯ 
Наталія Володимирівна.

Вона  багато ро-
ків віддала своїй 
улюбленій справі, 
але невблаганна 
смерть забрала 
її життя. Вічний 
спочинок нехай 
дасть їй Господь. 
Нехай пухом буде 
їй земля. Поділяємо біль непоправної 
втрати з чоловіком покійної Олегом, 
донькою Оксаною, всією родиною. 
Помолімося щиро за спокій її душі у 
Царстві Небесному.

Опечалений колектив  
ЦПЗ № 6 ТД УДППЗ «Укрпошта».

ОГОЛОШЕННЯ 
про здачу в оренду приміщень

Орендодавець: Чортківська центральна ко-
мунальна районна лікарня (48500, Тернопіль-
ська обл., м. Чортків, вул. Д.Пігута, 31 Б).

Об’єкти оренди: 16 об’єктів, з них: 1) осно-
вна площа (далі – оп) 19,1 кв. м та доля площ 
спільного користування (далі – дпск) 6,15 кв. 
м; 2) оп 21,2 кв. м та дпск 17,4 кв. м; 3) оп 101,5 
кв. м; 4) оп 11,9 кв. м та дпск 6,7 кв. м; 5) оп 
25,2 кв. м та дпск 5,6 кв. м; 6) оп 4,0 кв. м та 
дпск 2,0 кв. м; 7) оп 2,0 кв. м та дпск 2,0 кв. м; 
8) оп 4,0 кв. м та дпск 2,0 кв. м; 9) оп 26,8 кв. м 
та дпск 5,8 кв. м; 10) оп 19,0 кв. м та дпск 9,2 
кв. м; 11) оп 18,3 кв. м та дпск 6,6 кв. м; 12) оп 
12,7 кв. м та дпск 3,1 кв. м; 13) оп 38,6 кв. м; 14) 
оп 51,7 кв. м та дпск 12,6 кв. м; 15) оп 13,3 кв. м 
та дпск 6,2 кв. м; 16) оп 48,9 кв. м та дпск 7,3 кв. 
м (детальніше на сайті http://hospital.worldmags.
net в розділі “організаційні заходи”).

Вартість об’єктів за незалежною оцінкою 
майна: 1) 75215 грн. без ПДВ; 2) 88915 грн. без 
ПДВ; 3) 54431 грн. без ПДВ; 4) 53314 грн. без 
ПДВ; 5) 93580 грн. без ПДВ; 6)17354 грн. без 
ПДВ; 7) 10926 грн. без ПДВ; 8) 17354 грн. без 
ПДВ; 9) 99172 грн. без ПДВ; 10) 81755 грн. без 
ПДВ; 11) 61052 грн. без ПДВ; 12) 47787 грн. 
без ПДВ; 13) 93104 грн. без ПДВ; 14) 194489 

грн. без ПДВ; 15) 56688 грн. без ПДВ; 16) 
173569 грн. без ПДВ.

Адреси об’єктів: 16 об’єктів, з них: три – за 
адресою: м. Чортків, вул. Д.Пігута, буд. 31 Б; 
десять – за адресою: м. Чортків, вул. Й. Сліпо-
го, буд. 1; один – за адресою: м. Чортків, вул.
Монастирська, буд. 9; два – за адресою: Чорт-
ківський р-н, смт Заводське, вул. Д. Галицько-
го, буд. 7 (детальніше на сайті).

Напрям використання майна: 16 об’єктів, з 
них: 5 під аптечні пункти (один із яких з функці-
єю відпуску пільгових рецептів); 4 під кабінети 
для приватної медичної практики (один з яких 
для здійснення томографії); один під склад; 
один під заклад для громадського харчування 
(буфет); один під пункт забору крові; один під 
РРЛ мобільного зв’язку; один для розміщен-
ня кавового та снекового апаратів; один для 
розміщення кавового апарату “Комбіснек” та 
апарату з продажу бахіл; один для розміщен-
ня терміналу самообслуговування та прийому 
платежів (детальніше на сайті).

Стартовий розмір місячної орендної пла-
ти: 1) 501,43 грн. без ПДВ; 2) 148,19 грн. без 
ПДВ; 3) 680,39 грн. без ПДВ; 4) 74,05 грн. без 
ПДВ; 5) 129,97 грн. без ПДВ; 6) 130,16 грн. без 
ПДВ; 7) 136,58 грн. без ПДВ; 8) 260,31 грн. без 
ПДВ; 9) 661,15 грн. без ПДВ; 10) 545,03 грн. 

без ПДВ; 11) 407,01 грн. без ПДВ; 12) 132,74 
грн. без ПДВ; 13) 3103,47 грн. без ПДВ; 14) 
972,45 грн. без ПДВ; 15) 78,73 грн. без ПДВ; 
16) 2892,82 грн. без ПДВ.

Термін, на який будуть укладатись догово-
ра оренди: 2 роки 11 місяців.

Дата, час і місце проведення можливих 
конкурсів: об’єкти 1-4, 9-12, 14, 16 – 7 березня 
ц. р. о 15-й год.; об’єкт 13 – 15 березня ц. р. о 
15-й год.; об’єкти 5-8, 15 – 5 квітня ц. р. о 15-й 
год. (для всіх об’єктів місце – м. Чортків, вул. 
Й.Сліпого, 1, каб. головного бухгалтера).

Кінцевий термін прийняття заявок: 
об’єкти 1-4, 9-12, 14, 16 – 4 березня ц. р. о 15-й 
год.; об’єкт 13 – 14 березня ц. р. о 15-й год.; 
об’єкти 5-8, 15 – 4 квітня ц. р. о 15-й год. (для 
всіх об’єктів місце – м. Чортків, вул. Й. Сліпого, 
1, каб. головного бухгалтера), умова – при на-
явності 2-х і більше заявок на об’єкти оренди 
буде проведено конкурс).

Умови можливого конкурсу: за найвищою 
ціною орендної плати та переможець відшко-
довує вартість незалежної оцінки майна та 
оголошень в газеті (детальніше на сайті).

Довідки: за тел. 2-37-62, 2-37-43 (про 
перелік документів заявників (або диви-
тись на сайті).

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Час спливав, а «зятьок» і не поспішав із вико-
нанням обіцяного. Тільки-но родичі «майбутньої 
нареченої» почали розпитувати молодика про 
деталі поїздки на заробітки і чи не пора пакувати 
речі в дорогу, як його мов вітром здуло. А разом 
із ним і грошам слід простиг. Без найменших по-
яснень залишив «закоханий» шахрай навіть ту, 
котра мріяла з ним побратися.

Ну справжнісінький детектив із драмою… 
Вже від поліцейських потерпілі дізналися, 

з ким насправді мали справу. Хитрюгу-зали-
цяльника затримано; відкрито кримінальне 

провадження; дії шахрая кваліфіковано ч. 2 
ст. 190 ККУ; справу передано до суду. 

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ
(за інформацією Чортківського 

відділу поліції)

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК 
13 лютого ц. р. вже за 10-ту годину вечора до 

Чортківської центральної комунальної районної лі-
карні було госпіталізовано трирічну дівчинку-чорт-
ківчанку з діагнозом – «Термічні опіки кип’ятком об-
личчя І-ІІ ступенів». Травми малятко отримало за 
місцем проживання внаслідок необережності бать-
ків. На дівчинку чекає тривале і болісне лікування.

Насамперед слід відзначити учня Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 7 Назарія Равліва, котрий чер-
говими перемогами у секторі стрибків у висоту 
та бігу на 60 м (а ще в його активі «бронза» у 
стрибках у довжину) підтвердив, що недарма 
за підсумками минулорічного легкоатлетичного 
сезону увійшов до плеяди кращих легкоатле-
тів року Чортківщини. У цій же віковій категорії 
(2002-2003 р. н.) учениця міської ЗОШ І – ІІІ ст. 
№ 5 Юлія Король здобула перемогу у стрибках 
у довжину серед дівчат та третє місце на «ви-
сотці».

Не забарилися з перемогами і молодші за ві-
ком вихованці нашої ДЮСШ – 2004-2005 р. н. Так, 
Данило Василів (ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 м. Чорткова) 
здобув «золото» серед стрибунів у висоту. А білів-
чанці Ілоні Кульбі двічі підкорилася «срібна» вер-
шина у бігу на 60 м та у секторі стрибків у довжину.

Насамкінець слід відзначити, що шліфують 
свою майстерність наші юні легкоатлети в 
уславленого дитячого тренера-педагога Ва-
лерія Большакова, котрий виховав не одного 
переможця та призера всеукраїнських і навіть 
колишніх союзних першостей. 

послуги
шукаю жінку по догляду за людьми похило-

го віку. Тел.: 099-255-02-31, 096-850-31-00.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 р. за за № 221 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів щодо психологічної реабілітації постраж-
далих учасників антитерористичної операції», 
враховуючи  необхідність забезпечення безпе-
рервності надання послуг з психологічної реабілі-
тації та продовження дії зазначеної вище бюджет-
ної програми в 2016 році, керуючись статтею 40 
Закону України «Про здійснення державних закупі-
вель», укладені відповідні додаткові угоди з реабі-
літаційними установами про продовження строку 
дії договорів на закупівлю послуг з психологічної 
реабілітації до 30 квітня поточного року включно.

Таким чином, на сьогодні послуги з психологіч-
ної реабілітації постраждалим учасникам антите-
рористичної операції можуть надаватися чотирма 
реабілітаційними установами, а саме: ТОВ «Сана-
торій «Феофанія», Менський санаторій «Остреч», 
дочірнє підприємство «Південь-Курорт-Сервіс» на 
базі санаторію «Орізонт» та дочірнє підприємство 
«Клінічний санаторій «Курорт Березівські міне-
ральні води».

За детальнішою інформацією стосовно умов 
проведення заходів з психологічної реабілітації 
реабілітаційними установами просимо звертатися 
до виконавців послуг:

– ТОВ «Санаторій «Феофанія» – 03143, м. Київ, 
Голосіївський район, вул. Академіка Лебедєва, 27 
тел. (044) 469-56-71, 526-71-12;

– Менський санаторій «Остреч» – 15600, Черні-
гівська обл., Менський р-н, м. Мена, урочище Ост-
реч,. тел. (04644) 2-14-12, факс (04644) 2-14-00»

– дочірнє підприємство «Південь-Курорт-Сер-
віс» на базі санаторію «Орізонт» – 67780, Одесь-
ка обл., смт Сергіївка, м. Білгород-Дністровський, 
вул. Гагаріна, 1 а, тел. (04849) 48-8-41, (050) 316-
99-54, Шевченко Олег Петрович;

– дочірнє підприємство «Клінічний санаторій 
«Курорт Березівські мінеральні води» – 62363, 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Березів-
ське, тел. (057) 700-33-16, (067) 571-11-86, Сердюк 
Олександр Іванович.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління соціального захисту 

населення РДА

Перемоги не забарилися
Ще року не минуло, як у Чортківській РК ДЮСШ з`явилися поролонові мати, 

а вже наші юні «висотники» стали підкоряти вершини на різних представницьких 
турнірах, як це мало місце на нещодавніх обласних змаганнях з легкої атлетики 

у Тернополі минулих вихідних.

Соцзахист інформує
Щодо організації направлення 

учасників антитерористичної операції 
на психологічну реабілітацію

Шахрайство з «любов’ю» 

Районна федерація футболу та вся 
футбольна спільнота Чортківщини 
глибоко сумують з приводу раптової 
передчасної смерті колишнього фут-

боліста-аматора, ветерана і мецената 
любительського спорту ПШЕНИЧНОГО 
Дмитра Богдановича та висловлюють 
найщиріші співчуття рідним і близьким по-
кійного. Нехай земля буде йому пухом!
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20 лютого святкуватиме свій День 
народження коханий чоловік, люблячий 

татусь, дорогий син, брат
Сергій Михайлович ДРОЗДЯК.

Прийми у цей день 
  вітання найкращі, 
Бажаємо миру, 
  здоров’я і щастя. 
Щоб лихо й хвороби 
    Тебе обминали, 
Зозуля сто років 
  життя накувала. 
Хай легко 
прощається, 
      добре живеться, 

Все вміється, все удається. 
Чистого неба, радості в хаті.
Будь завжди веселий, 
                      щирий й багатий. 
Хай Бог здоров’я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З повагою і любов’ю – дружина 
Оля, донька Таня, син Ігор, 

мама Тамара, теща Дана, 
сестра Наталя з сім’єю 

та вся родина.

20 лютого відзначатиме 
свій ювілей 

Милівецький сільський голова 
 Марія Богданівна 

ПОВОРОЗНИК.
Настав лютий 
        календарний, 
А для Тебе – 
         ювілейний. 
Скільки літ – 
  секретом буде, 
Скажем 
ми і скажуть люди, 
Не вгадаєте? 
       Шкода,
Гарна, 
         мудра, молода.
Хоч в житті всяке бувало,
Сил Тобі 
            не бракувало. 
Десять літ – 
                       яка снага 
Віддавати для села.
Зичимо здоров’я, 
                          щастя, 
Все задумане       
                     хай вдасться. 
Миру, радості, добра –
Все для Тебе, дорога.

З повагою – 
колектив сільської ради.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
директора 

Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів
Богдана Львовича СКРИНИКА.

У цю прекрасну 
   ювілейну днину 
Вітання щирі 
   Ви прийміть 
               від нас.
Хай доля шле 
     лише добро
           і щастя,
Міцне здоров`я, 
  море благ земних.
Хай множиться 
             удача в хаті,
Сідає радість 
            за столом,
Хай буде сила 
                 і завзяття,
Хай серце повниться 
                   добром.
Хай Матінка Божа 
                     Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос 
            з небес благословляє
На щедрі щастям 
                     многії літа!

З повагою – працівники 
Милівецької сільської ради.

20 лютого святкуватиме 
свій 60-річний ювілей

Марія Василівна ГРИНЧИШИН 
зі с. Звиняч.

Спинити час ніхто не взмозі, 
І грає ліс, і квітне сад... 
На Вашім сонячнім порозі 
З’явилось мудрих 60. 
Ваш ювілей – 
                поважна дата. 
Про це нагадувать не слід, 
А краще щиро побажати 
Здоров’я, щастя 
                  й довгих літ. 
Щоб завжди 
           Ви жили у мирі 
В колі рідної сім’ї, 
Хай пісні веселі й щирі 
Вам співають солов’ї.

 
З найкращими 

вітаннями – похресниця 
Тетяна з сім’єю та сім’я 

Школьних.

Щиро вітаємо з Днем народження 
сестру костелу Святого Станіслава 

МАРЦЕЛІНУ.
Мабуть, ще слів 
таких ніхто 
 і не придумав, 
Щоб в них 
           вмістити 
щиро все 
            про Вас.
Ви – доброта, 
порядність, 
            мудрість, 
Ми дуже любимо 

                                       й шануєм Вас.
Тож нехай доля 
                 щедро нагородить
Здоров’ям, радістю, 
                  натхненням,
Щоб жили Ви ще довго і щасливо 
Під Божим і людським 

         благословенням.
З молитвою, вдячністю 
та любов’ю – діти та їх 
батьки школи катехези 

при монастирі сестер 
домініканок.

Букет пахучих квітів і найщиріших 
побажань в День народження 

надсилаємо чарівній, милі жінці, 
донечці, мамусі

Людмилі Михайлівні ГУЦАЛ.
Хай буде світлою 
доля, як сонце
             в небі,
Життя чарівне,
  як калина в лузі,
Будуть завжди 
 поруч рідні 
           і друзі.
Хай в житті Твоєму 
   горя не буває,
На устах усмішка 
                  щораз розквітає.
Хай віра й любов завжди 
                  поряд крокують,
Хай завжди веселістю 
                    повниться хата,
Щоб все життя 
              була здорова й багата.
Довіку в світі щасливо жилося,
Достаток, удача в домі велися.
Хай Сили Небесні 
                 Тебе бережуть,
Ангели щастя 
                 на крилах несуть.
Щоб допомагала молитва свята,
Господь хай дарує довгі, 
                         щасливі літа.

З любов`ю – чоловік 
Микола, донечка 

Вікторія, мама, тато, 
бабуся і дідусь.

Днями відзначив свій День 
народження син і тато

Сергій Володимирович ЛИТВИН
зі с. Шманьківці,

який зараз служить в зоні АТО.
Наш славний 
і рідний, 
 найкращий у світі,
З Тобою нам 
завжди затишно 
                  і світло,
Ти – люблячий 
 син 
      і тато чудовий,
Даруєш турботу 
        і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров`я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.

З любов`ю – донечка 
Анастасія, мама Люба, 

тато Володимир.

21 лютого святкуватиме свій 55-річний 
ювілей кохана дружина, турботлива мама, 

найкраща в світі бабуся
Любомира Євгенівна 

СТЕФАНСЬКА
з м. Чортків.

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Твоїх ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг.
Нехай душа у Тебе ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Тебе завжди сонце гріє, 
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба 
Та вічно не старіюча душа.
Смійся більше та менше сумуй,
Щораз багатій, ще краще ґаздуй.
Хай руки ніколи спочину не знають, 
Хай легко, мов крила, внучат пригортають. 
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живи до ста років на поміч всім людям. 
Здоров’я міцного Тобі зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра 
На многії і щасливії літа.

З найкращими вітаннями – чоловік Роман, 
донька Таня з чоловіком 

Володимиром, донька Христя, 
внуки Назарчик, Володя та вся 

родина.

21 лютого святкуватиме свій День 
народження добра, розумна людина, 

дбайливий господар, людина з великої 
букви, директор ПАП «Березина»

Володимир Євгенович ЗАБОЛОТНИЙ
з м. Чорткова.

В зимову пору Ви 
прийшли на світ,
Тож квітами хай 
пахне привітання,
Хай місяць лютий 
принесе Вам 
              100 літ.
Прийміть від нас 
найкращі 
            побажання.
Ми Вас вітаєм

                                          із цим гарним 
                                                  святом,
Від душі бажаєм радості багато,
Хай у Вашому житті горя не буває,
На устах усмішка завжди розквітає,
Хай рідні люди дарують тепло,
Міцним здоров`я у Вас все було,
Хай Сили Небесні Вас бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Від смутку рятує Молитва Свята,
А Господь дарує Вам довгі літа.
Бажаєм надалі зберігати 
                                 молодий запал,
Нестримне бажання рухатись вперед.
Нехай у Вашій оселі панують любов,
Спокій, добробут, 
               міцне здоров`я і щастя
Не покидають Вас і Ваших рідних,
А вогник, що тепло сяє у Вашій душі,
Нехай зігріє та освітить шлях
Ще багатьом людям, 
             котрі горнуться до Вас.
Нехай кожен день буде переповнений 

тільки світлими емоціями, радістю, нови-
ми досягненнями й перемогами.
З подякою і повагою до Вас – 

пайовики с. Капустинці.

22 лютого святкуватиме своє 70-річчя 
коханий чоловік, люблячий батько, 

найкращий у світі дідусь, дорогий сват
Ярослав Євстахійович БЕГА. 

Ваш ювілей – 
   щаслива дата
І сумніватись тут 
             не слід. 
Нехай сьогодні 
   наші привітання
У серці Вашому 
   залишать 
        добрий слід.
Отож, прийміть
 найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти 
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

З любов`ю та повагою – 
дружина Євгенія, доньки 

Оксана та Ірина, зять 
Віталій, внуки Вадим та 

Владислав, сваха Броніслава.

Колектив Капустинської 
ЗОШ І ступеня вітає з козацьким 

ювілеєм мудрого наставника, людину 
щирої душі – директора Милівецької 

школи І – ІІ ступенів
Богдана Львовича СКРИНИКА.

Ювілей – це роки 
         Ваші зрілі, 
Мудрий досвід 
 у кожному ділі.
Хай все буде 
   успішно 
        й надійно, 
Хай у всьому 
    щастить 
         неодмінно.
Хай Господь Ваші 
            літа благословляє,
Продовжить вік, примножить 
                              Божих ласк. 
Нехай здоров’я з неба посилає 
Сьогодні, завтра, повсякчас.
Ми вдячні Вам 
                 за мудрість літ,
Поради щирі батьківські 
                   у слові чи у ділі.
Літа проти Вас 
                    хай будуть безсилі.
Нехай зозуленька кує 

                       Вам щоліта
Многая, многая, 
                многая літа!

Керівництво та депутатський корпус  
Чортківської районної ради

 щиро вітають з Днем народження 
депутата районної ради

Івана Ярославовича 
КАЛАКАЙЛА.

Нехай душа 
у Вас ніколи 
           не старіє,
На білій скатертині 
     будуть 
       хліб і сіль.
Своїм теплом 
Вас завжди
            сонце гріє,
Слова вітання 
 линуть 

                                            звідусіль.
Нехай у Вас все буде, 
                        що потрібно,
Без чого не складається 
                                  життя,

Здоров`я, 
                щастя та повага,
І вічно не старіюча душа.


