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   У випуску
        Як у Чорткові реалізу-

ється Програма              
  «Безпечне місто» 

Коротко про важливе

Рішення сесії та виконавчого 
комітету

У міській раді відбудуться 
громадські слухання

У Чорткові побудують нову 
станцію доочистки питної 

води

Ще два ОСББ Чорткова ско-
ристалися умовами вигідної 

програми від міської ради

У Чорткові таксі 
працюють нелегально

Люди, віддані професії:
Віктор Гордієнко

У Чорткові активно одружу-
ються за 24 години

Субсидії на літній період 
отримало на 75 % менше жи-

телів Чорткова

Дорога громадо Чорткова! 
Дорогі українці!

Щиро вітаю вас із національними святами нашої державності 
– Днем Державного Прапора та 

Днем Незалежності України!

   27 років тому ми ступили на шлях відновлення споконвічної мрії 
українців – незалежної і вільної держави, втілили прагнення бути 
господарями у власному домі та вільно жити у своїй суверенній 
державі.

   За ці 27 років ми змінилися! Ми навчилися цінувати свою неза-
лежність, хоч і дуже дорогою ціною.

      Сьогодні на нас з вами лежить величезна відповідальність перед усіма попередніми поколіннями, які мрія-
ли про вільну незалежну Україну, та тими, які за останні чотири роки, коли майже у всьому світі панує мир та 
демократія, віддали свої життя, захищаючи наші кордони від східного агресора! 

   Схиляємо голову перед пам’яттю чортківців, усіх українських воїнів-лицарів, волонтерів, мирних жителів, 
які своїм життям заплатили за нашу незалежність, зупинили ворога, небезпеку тероризму та сепаратизму.

   Родини загиблих Героїв, учасників АТО, вимушених переселенців, наша армія потребують особливої під-
тримки та турботи громади. Тож будемо з честю, любов’ю, щиро виконувати наш громадський і людський 
обов’язок.

   Ми – сильна духом нація, роки випробувань зробили нас витривалими і мудрими, у нас гарні перспективи 
і незламне бажання збудувати могутню Українську державу, де найвищою цінністю будуть права і свободи 
людини. 

   Щоб зберегти нашу державу, ми мусимо боротися, спільно відстоювати свою волю та свободу. Мусимо бути 
єдиними, щоб вижити, щоб зберегти нашу країну цілісною.

   Пізнавайте Україну! Говоріть українською! Пишайтеся Україною та дбайте про неї! Вона у нас – єдина!

   Здоров’я вам, радості, незламної віри в торжество добра та справедливості та нових перемог! Працюймо на 
благо розвитку нашого славного Чорткова та всієї України! Нехай впевненість у кращому майбутньому окри-
лює всіх нас на нові звершення  в ім’я Соборної Незалежної  України, в ім’я добробуту українського народу!

   З Днем Незалежності, рідна країно! З Днем Незалежності України, рідний Чорткове!

   З глибокою повагою
міський голова Володимир ШМАТЬКО

Як у Чорткові реалізується Програма «Безпечне місто» 
   З метою посилення безпеки гро-
мадян, захисту важливих об’єктів 
міста та комунального майна, 
підтримка нормальної життєді-
яльності міста, посилення безпеки 
дорожнього руху 23 грудня 2016 
року депутатами Чортківської 
міської ради прийнято програму 
«Безпечне місто  2017-2018 роки».

  Загальний обсяг фінансування з 
міського бюджету за Програмою:
- 2017р. - 135 026,20 грн.;
- січень-липень 2018 року – 214 
521,24 грн.

   У рамках реалізації Програми у 
місті створюється єдина мереж, 
завдяки якій можливо забезпечити 
скоординовану роботу усіх елемен-

тів системи безпеки міста.
   
   Так, за 2017-2018 роки у місті 
підключено 40 камер відеонагляду 
та побудовано волоконно-оптич-
ні лінії зв’язку (вул. Т. Шевченка, 
вул. Незалежності, вул. В. Велико-
го, вул. Ягільницька).

   Щоб підвищити безпеку жителів 
Чорткова у першу чергу камери 
почали встановлювати на пішо-
хідних переходах, дорожніх пере-
хрестях. Пізніше камери з’явили-
ся у Парку культури і відпочинку 
ім. І. Франка, в історичній частині 
міста, на водозаборах, очисних 
спорудах, автобусних зупинках та 
інших важливих об’єктах.

  Міський голова 
Володимир Шматько: 

«До 2017 року у місті Чорткові не 
було жодної міської камери віде-
оспостереження. 

(продовження на ст. 3)
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   У міській раді працюють над                                 
Стратегічним планом розвитку

   Працівники відділу муніципаль-
ного розвитку, інновацій та енерго-
ефективності Чортківської міської 
ради приступили до розробки 
Стратегічного плану розвитку 
Чортківської міської ради на 2019-
2026 роки. Зокрема, створено робо-
чу групу, до якої увійшли представ-
ники влади, бізнесу, громадських 
організацій, вищих навчальних 
закладів, установ та організації 
депутати, члени політичних партій, 
жителі міста.

   Щоб визначити головні існуючі 
проблеми у місті, а також перспек-
тиви розвитку Чорткова у майбут-
ньому, працівники вже згаданого 
відділу міської ради разом із во-
лонтерами провели анкетування 
жителів Чорткова.

   Підготовка Стратегічного плану 
здійснюється в рамках проекту 
«Польський досвід для розроб-
ки Стратегічного плану розвитку 
Чортківської міської ради Тер-
нопільської області на 2019-2026 
роки» за фінансової підтримки 
Польсько-Американського Фонду 
Свободи в рамках програми RITA – 
«Зміни в регіоні», що реалізується 
через Фонд «Освіта для демокра-
тії».

   На реалізацію проекту виділено 
кошти в розмірі 59 148 злотих (461 
335 грн).

     Використані лампи та бата-
рейки викидайте у спеціальні 

контейнери

    У рамках проведення Днів Ста-
лої Енергії Чортківською міською 
радою у 2018 році було закуплено 
2 контейнери для збору використа-
них ламп та батарейок, куди по-
трібно викидати таке сміття задля 
збереження навколишнього середо-
вища. Контейнери призначені лише 
для цих предметів, тому всі інші 
відходи просимо залишати в баках 
для загального збору сміття. Один 
контейнер розміщений на площі 
біля центрального входу до міської 
ради, а другий – на зупинці біля 
магазину “Європа”.

  На контейнері чітко вказані 
позначки відповідних отворів для 
кожного типу відходів. Енергозбе-
рігаючі лампи потрібно викидати 
лише в упаковці, або ж загорнути-
ми у папір, аби уникнути їх пошко-
дження.

   Експерти відзначають, що бата-
рейки та ртутні лампи віднесені до 
вкрай небезпечних відходів, оскіль-
ки містять свинець, ртуть, кадмій, 
нікель, марганець та інші хімічні 
елементи, які можуть дуже довгий 
час залишатися активними, мати 
шкідливий вплив на живі організ-
ми, в тому числі на людину, здатні 
накопичуватися в тканинах, викли-
каючи ряд захворювань (термін їх 
розкладання 200 років).

   Тільки усвідомлення людьми ре-
альної небезпеки для їхнього життя 
й здоров’я через неконтрольоване 
викидання небезпечних відходів 
допоможе вирішити цю проблему.

             Рішення сесії та виконавчого комітету
Затверджено Програму забезпе-

чення житлом окремих пільгових 
категорій осіб

   З метою покращення матеріаль-
но-побутового забезпечення окре-
мих пільгових категорій громадян 
на черговій 41 сесії міської ради 
депутати затвердили Програму 
забезпечення житлом окремих 
пільгових категорій осіб на умовах 
співфінансування на 2018 рік.
   Оскільки цільові державні про-
грами не можуть у повному обсязі 
вирішити проблеми забезпечення 
житлом окремих пільгових катего-
рій осіб, питання їх житлового за-
безпечення за допомогою бюджет-
них коштів місцевого рівня стало 
одним із пріоритетних завдань 
органів місцевого самоврядування, 
у тому числі, Чортківської міської 
ради.
   Реалізація цієї Програми здійс-
нюється шляхом придбання житла 
на умовах співфінансування для 
її учасників, які перебувають на 
квартирному обліку у місті Чорт-
кові.
   Однією з умов, прописаних в 
Програмі, є забезпечення співфі-
нансування претендентів 50-відсо-
ткової ринкової вартості житла за 
рахунок особистого внеску.
   Придбання житла зазначеними 
категоріями громадян на умовах 
співфінансування відбувається 
відповідно до списку учасників 
Програми, які перебувають на 
квартирному обліку у виконавчо-
му комітеті міської ради з ураху-
ванням дати взяття на пільговий 
квартирний облік.
      Фінансування Програми здійс-
нюватиметься за рахунок ко-
штів міського бюджету у сумі, що 
не перевищує 200 000 грн, інших не 
заборонених чинним законодав-
ством джерел та власних коштів 
громадян, які забезпечуються 
житлом на умовах співфінансу-
вання.
   Міський голова Володимир 
Шматько:
   «Цього року ми заклали невелику 
суму на реалізацію цієї Програми, 
відповідно до можливостей місь-
кого бюджету. Але з часом маємо 
намір збільшити фінансування 
подібних програм, щоб допомогти 
воїнам АТО, афганцям, родинам 
загиблих, які роками стоять на 
квартирній черзі для покращення 
житлових умов та сприяти вирі-
шенню цих проблем».

Програму оптимізації систе-
ми теплопостачання міста        

Чорткова буде до фінансовано

   Зважаючи на необхідність опти-
мізації системи теплопостачання 
міста, скорочення споживання 
енергоносіїв, а також сприяння у 
поліпшенні соціально-побутових 
умов одиноких, малозабезпечених 
жителів міста, інвалідів та поси-
лення адресної допомоги шляхом 
надання цільової грошової допомо-
ги для встановлення індивідуаль-
ного опалення, електрообігрівачів 
до Програми оптимізації системи 
теплопостачання міста Чорткова на 
2018 рік внесено зміни. 

   Суть змін полягає у збільшенні 
фінансування витрат по цій Про-
грамі з 200 тис. грн. до 600 тис. 
грн.

   Згідно з порядком надання ці-
льової грошової допомоги малоза-
безпеченим жителям міста, після 
опрацювання звернення та відпо-
відного пакету документів рішення 
про надання допомоги приймаєть-
ся шляхом поіменного голосування 
членами комісії (склад комісії, як і 
саму Програму, затверджено рі-
шенням міської ради від 02 лютого 
2018 р. № 966).

   Після розгляду поданих доку-
ментів для призначення цільової 
грошової допомоги на індивідуаль-
не опалення та придбання побуто-
вих електрообігрівачів комісія має 
право визначити будь-яку суму або 
взагалі відмовити в наданні допо-
моги.

   Протягом 2018 року таку до-
помогу вже отримали 15 чоловік, 
на черзі ще близько 20 осіб, що її 
потребують.

У навчально-оздоровчому комп-
лексі (басейні) підвищили розмір 

місячної плати

   У зв’язку з постійним зростанням 
ціни на електроенергію, водо- та 
газопостачання розмір місячної 
плати за заняття в навчаль-
но-оздоровчому комплексі (басей-
ні) у 2018-2019 навчальному році 
становитиме 180 гривень для 
учнів закладів загальної серед-
ньої освіти та для груп плавання 
спільно з батьками (за одну осо-
бу), які є жителями Чорткова.

   Ці ж самі категорії осіб, які не 
проживають у місті Чорткові, 
платитимуть 250 гривень за одну 
особу на місяць.

   Діти-сироти та діти учасни-
ків АТО від плати за заняття у 
басейні звільняються.
   За словами директора Палацу 
дітей та юнацтва Руслана Пиро-
говського, у 2017 році заняття в 
басейні однієї дитини в місяць, 
враховуючи усі видатки на утри-
мання басейну та виплату заро-
бітної плати, обходилося у 440 
гривень. Тобто кошти, які сплачу-
ють батьки за заняття, аж ніяк не 
покривають витрат. Решту коштів 
виділяють з міського бюджету.

У Чорткові побудують нову станцію 
доочистки питної води

   Міський голова Володимир 
Шматько побував на засіданні 
комісії при Міністерстві регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ 
у Києві, де відбирали до фінансу-
вання місцеві проекти на державну 
програму «Питна вода України». 

   Проект, представлений мером, 
а саме будівництво будівництва 
станції доочистки питної води у 
місті Чорткові, успішно пройшов 
попередній відбір. 

   Вартість проекту – 4 925 767 грн. 
(за умови, що частина фінансу-
вання, а саме 15 %  буде виділена з 
міського бюджету).

   За словами начальника КП 
«Чортківське ВУВКГ» станція до-

очистки води буде побудована на 
насосній станції «Хлораторна», яка 
забезпечує питною водою 16100 
мешканців м. Чорткова. 
    
  Реалізація проекту забезпечить 
очистку води від механічних 
домішок, завислих речовин  та 
окислених форм заліза, які надають 
воді мутності та можуть засмічу-
вати і пошкоджувати в господар-
сько-питному використанні води.
        
   Проектом передбачена установ-
ка двох механічних фільтрів, які 
призначені для очистки води від 
механічних домішок та 16 фільтрів 
мультимедійної очистки, встанов-
лення станції дозування  гіпохло-
риду, що дасть змогу довести якість 
води до санітарних норм.

У міській раді 
відбудуться 

громадські слухання
 30 серпня 2018 р. о 17 год в примі-
щенні Чортківської міської ради 
відбудуться громадські слухання 
з таких питань:

  1) Про надання дозволу ПП «Со-
нячне плюс 2018» на розміщення 
сонячних панелей на території 
Західної промислової зони міста 
Чорткова;
   2) Про затвердження детального 
плану території для будівництва та 
обслуговування житлового будин-
ку, господарських будівель та спо-
руд по вул. Дачна,36 в м. Чорткові 
Тернопільської області;
   3) Про затвердження детального 
плану території для будівництва 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Дачна,40 
в м. Чортків Тернопільської облас-
ті;
   4) Про затвердження детального 
плану території для будівництва 
індивідуального гаража по вул. 
Млинарській в м. Чорткові Терно-
пільської області;
   5) Про затвердження детального 
плану території для будівництва 
індивідуального гаража по вул. 
Незалежності в м. Чорткові Терно 
пільської області;
   6) Про затвердження детального 
плану території для будівництва 
індивідуального гаража по вул. 
Фредеріка Шопена в м. Чорткові 
Тернопільської області;
   7) Про затвердження детального 
плану території для індивідуально-
го гаражного будівництва по вул. 
Білецькій в м. Чорткові Тернопіль-
ської області;
   8) Про затвердження детального 
плану території житлової забудови 
по вул. Ягільницька в м. Чорткові;
   9) Про затвердження змін до 
детального плану території бага-
токвартирної житлової та громад-
ської забудови по вул. Залізничній 
в м.Чорткові Тернопільської облас-
ті.

   Ознайомитися з матеріалами 
громадських слухань можна у при-
міщенні міської ради, кабінет № 19 
(відділ земельних ресурсів та охо-
рони навколишнього середовища) 
– з 16.08.2018 року по 30.08.2018 
року, з понеділка по п’ятницю з 
14.00 до 16.00 год.
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Як у Чорткові реалізується Програма      

    «Безпечне місто» 
(продовження)

   «Окрім тих 40 камер, що вже 
встановлені, у майбутньому ми 
плануємо підключити до системи 
відеоспостереження і школи, і са-
дочки, усі водозабори, каналізаці-
йні насосні станції та інші об’єк-
ти. - зазначає очільник міста.

   Що стосується міської ради, то 
перші камери відеоспостереження 
встановили у перші місяці моєї 
роботи. Відкритість та прозорість 
– перш за все».

   Іншим корисним аспектом камер 
відеонагляду є допомога правоохо-
ронним органам при розслідуванні 
кримінальних справ. Дуже часто 
саме записи з камер стають ос-
новним доказом. 
    
   До слова, завдяки камері віде-
оспотереження, яка встановлена 

на розі вулиць Т. Шевченка та 
Млинарської, вдалось відстежи-
ти рух вантажного автомобіля, 
який вчинив резонансне ДТП 1 
серпня, що призвело до смерті 
дитини.

  Висловлюємо щирі співчуття 
родині загиблої дівчинки Анже-
ліки Томашевської! Розділяємо 
разом з вами смуток та горе!

Ще два ОСББ Чорткова скористалися умовами 
вигідної програми від міської ради

  
 Два ОСББ нашого міста – «ДЕ-
НИСА СІЧИНСЬКОГО №3» та 
«ЛЮБИСТОК 9» – скористалися 
Програмою підтримки та сти-
мулювання створення ефектив-
них ОСББ у місті Чорткові на 
2018-2020 роки.

   Згідно з цією Програмою міська 
рада співфінансує проведення робіт 
із впровадженням заходів з енерго-
ефективності на 50 відсотків.

   Обидва ОСББ, що за адресою: вул. 
Д. Січинського, 3 та вул. Незалеж-
ності, 86, звернулись із відповідни-
ми заявами до міської ради щодо 
співфінансування за Програмою 
заміни вікон загального корис-
тування та дверей до під’їздів та 
підвальних приміщень.

   Оскільки представники правління 
ОСББ подали протокол загальних 
зборів, відповідно до якого 2/3 
членів дають згоду на заміну вікон 
та дверей, кошторис запланованих 
робіт, а також довідку, яка засвідчує 
те, що на рахунку ОСББ є відповід-
на сума коштів, а саме 50 відсотків 
від кошторису запланованих робіт, 
саме ці ОСББ були включені до 
співфінансування за Програмою.

   Загалом у будинку, що за адресою: 
вул. Незалежності, 86, замінено 192 
вікна та 1 двері (вартість за кошто-
рисом – 202 тисячі гривень).

   У будинку, що за адресою: 
вул. Д. Січинського, 3, замінено 
на енергозберігаючі 4 дверей до 

підвальних приміщень, 7 дверей 
до під’їздів та 34 вікна (вартість за 
кошторисом – 205 тисяч гривень).

  Та це ще не все! Мешканці будин-
ків, які скористалися вигідною про-
грамою від міської ради, отримали 
ще й «теплі кредити» від держави. 
Згідно з цією програмою держава 
відшкодовує від 40 до 70 відсотків 
тіла кредиту на впровадження 
енергозберігаючих технологій. Варі-
ативність у відсотках визначається 
кількістю отримувачів субсидій у 
відповідному багатоквартирному 
будинку: чим більше мешканців 
отримують 
субсидії, 
тим більший 
відсоток за 
кредитом 
оплатить 
держава.
   Окрім 
міської та 
державної 
програми, 
якою можуть 
скориста-
тися жителі 
нашого міста, 
існує ще й обласна – від Тернопіль-
ської обласної ради, мета якої – 
виплата відсотків по кредиту. Тобто, 
якщо ОСББ взяло кредит на впро-
вадження енергозберігаючих тех-
нологій у банку під 16 відсотків, то 
12 відсотків буде повернено згідно з 
вищезгаданою програмою.

   Таким чином, за допомогою місь-
кої Програми підтримки та сти-
мулювання створення ефективних 
ОСББ у місті Чорткові на 2018-2020 
роки та державного «теплого кре-
диту» мешканцям вище згаданих 
ОСББ заміна вікон та дверей загаль-
ного користування обійшлася не 
те, щоб у 50 відсотків від загальної 
суми, а значно менше.

   Звертаємо вашу увагу на те, що 
у місті Чорткові ще 84 багатоквар-
тирних будинки досі залишаються 
на балансі КП «Чортків дім». Ско-
ристатися вже згаданими міською 
та обласною програмами мешканці 
таких будинків не зможуть, адже у 
програмах чітко прописано, що у 
будинку має бути створене ОСББ.

У Чорткові таксі працюють 
нелегально

   У зв’язку з тим, що у Чорткові 
легкові автомобілі і буси, які на-
дають послуги таксі, працюють 
нелегально, тобто без необхідних 
дозвільних документів, на вулицях 
міста працювали представники 
Державної служби України з безпе-
ки на транспорті.

   Упродовж двох днів працівника-
ми цієї служби разом із представ-
никами відділу поліції складено 6 
протоколів на водіїв таксі, які не 
мали дозвільних документів на 
перевезення. Максимальна сума 
штрафу за таке порушення – 17 
тисяч гривень.

   За словами начальника відділу 
житлово-комунального господар-
ства, благоустрою та інфраструк-
тури міської ради Василя Воці-
ховського до 2017 року у Чорткові 
офіційно працювали дві служби 
таксі – «Круїз» та «Наше місто». 
Однак документально вони припи-
нили свою діяльність більше року 
тому.

   Однак, як зауважили декотрі з 
водіїв таксі, на котрих складали 
протоколи про правопорушення, 
вони все таки працюють на службу 
«Круїз», котра сьогодні є ПП «Сме-
река» і налічує  тільки 6! найманих 
осіб. 
 
   Варто зазначити, що неле-
гальними є як легкові автомобілі 
таксі, так і так звані «бусики», 
що курсують з центру на Кадуб і 
Заводське. 

   Ці буси не мають права їздити за 
маршрутом, однак фактично пере-
возять значну частину тих пасажи-
рів, які мали б користуватись місь-
ким громадським транспортом.

   Сьогодні за різними підрахун-
ками у Чорткові послуги таксі 
надає близько 200 машин. Та за 
інформацією Державної подат-
кової інспекції у Чортківському 
районі тільки 3 власники автомо-
білів таксі є приватними підпри-
ємцями та мають ліцензію на 
право здійснювати перевезення. 
Решту ж працюють нелегально, без 
ліцензії, не сплачуючи ні копійки 
доходів до місцевого бюджету, при 
тому не дбають про безпеку своїх 
пасажирів.

вень на місяць внеску до Пенсійно-
го фонду.

   Якщо ж водія наймає служба 
таксі, то за кожного найманого 
працівника підприємство має 
сплатити близько 1700 гривень 
(подохідний податок, пенсійний 
та військовий).

   Позиція таксистів така – сума 
податку є завеликою. Сплативши 
усі внески, їхня робота буде еконо-
мічно невигідною. 

   Про суми податків можна спере-
чатися довго, та все таки всі ми в 
майбутньому хочемо отримувати 
пенсію, їздити хорошими дорога-
ми. А з чого? 

   У Чортківській міській раді 
неодноразово організовували зу-
стрічі з водіями таксі і так званих 
«бусиків», аби досягнути певних 
домовленостей. Але, крім того, що 
приходили на такий діалог дуже 
мало водіїв, жодного компромісу 
знайдено не було.

   Про яку ж таку суму подат-
ку йдеться? Водію, щоб стати 
таксистом, потрібно стати 
фізичною особою-підприємцем і 
сплачувати 745 гривень на місяць 
єдиного податку (зараховується 
до міського бюджету) і  820 гри-

   Усіх жителів міста Чорткова 
закликаємо поставитися з розу-
мінням до ситуації, що склалася. 
Влада не має нічого проти таксі, 
як послуги, але у всьому потрібно 
наводити лад. Міський бюджет 
мусить мати джерела фінансу-
вання. Від цього залежить наш 
благоустрій, освіта, і загалом, 
якість життя!

  Міський голова Володимир 
Шматько:

   «Збитки від того, що 200 ма-
шин таксі у Чорткові працюють 
нелегально, складають близько 2 
мільйонів гривень у рік.

  Мене глибоко обурює така діяль-
ність чи то бездіяльність таксистів. 
За які кошти тоді будувати дороги, 

перекладати бруківку, 
утримувати дитячі са-
дочки чи ремонтувати 
водопровідні мережі?!

   Для прикладу, ка-
пітальний ремонт 
вулиці Б. Лепкого, зро-
блений цього року кош-
тував близько 1,5 млн. 
гривень. Тобто більше, 
ніж 1 капітальний ре-
монт вулиці ми кожно-
го року втрачаємо. 

   Платити податки – це нормально. 
Будь-хто, незалежно від виду своєї 
діяльності, має їх сплачувати. У 
цілому цивілізованому світі люди 
чемно сплачують податки, Це так 
звана культура і першочергове пра-
вило існування громадян правової 
держави».
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працівників.
   
   У першу чергу, ми хочемо відмови-
тись повністю від поверхневих вод, 
подавати тільки підземні. Для цього 
ми розконсервовуємо свердлови-
ни, замінюємо насоси. Звичайно, 
необхідно замінювати мережі. Що 
ми за можливості і робимо. Адже 
через їхню зношеність часто відбу-
ваються аварії. Окремі будинки, а то 
й вулиці і райони залишаються без 
води. Однак все і зразу зробити не 
вдається.

- Чи планується найближчим ча-
сом заміна водопровідних мереж? 
Наскільки ці роботи 
дороговартісні?
- У Чорткові загальна протяжність 
мереж - 104 км. Сьогодні ми ма-
ємо проекти на заміну найбільш 
критичних та важливих мереж. Це 
проекти реконструкцій водопро-
воду вулиць Монастирська, Неза-
лежності, Т. Шевченка, С. Бандери, 
Д. Січинського та інші сукупною 
протяжністю близько 9 км. Проте 
їх вартість надто висока. Для при-
кладу, кошторисна вартість проекту 
«Реконструкція водопроводу від 
водозабору «Біла Камінна» до ТОВ 
«СУ Бортнетце-Україна  м. Чорткові 
Тернопільської обл.» - 3 394 966 грн. 
Я підкреслюю, тільки одного проек-
ту.  

- Які у Вас плани на майбутнє? Як 
працюватиме КП «Чортківське 
ВУВКГ»?
- Докладатиму усіх зусиль, аби 
використовувати водозабір на 
повну, розконсервувати усі наявні 
свердловини та, звичайно, працю-
вати над вдосконаленням мереж та 
покращенням якості води. Цього 
року мають бути завершені роботи 
над будівництвом нових очисних 
споруд. Для Чорткова це великий 
прогрес!

- Успіхів Вас у роботі! Дякуємо за 
сумлінну працю!

Субсидії на літній період 
отримало на 75 % менше 

жителів Чорткова
   У 2018 році субсидії на літній 
період отримали 800 домогоспо-
дарств міста Чорткова на загальну 
суму 581, 5 тис. грн. Для порів-
няння, у 2017 році таких домогос-
подарств було близько 3100 (на 
загальну суму 3 млн. 995 тис. грн.), 
що складає близько 25 %.

   Причиною стала Постанова Ка-
бінету Міністрів України № 329 від 
27 квітня 2018 року. 

   Цією Постановою затверджено 
нову редакцію «Положення про 
порядок призначення та надання 
населенню субсидій для відшко-
дування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рід-
кого пічного побутового палива», 
яке тепер має назву «Положення 
про порядок надання житлових 
субсидій».

   

   Встановлено, що у складі до-
могосподарства при визначенні 
права на субсидію, та обчисленні 
доходів при розрахунку субсидії 
враховуються також члени сім’ї 
особи із складу домогосподарства 
(д/г). Тобто, якщо чоловік/дружина 
особи із складу домогосподарства 
зареєстровані за іншою адресою, 
їхнє майно (транспортні засоби) 
та доходи також враховуються при 
призначенні субсидії.

   Визначено, кому не призначаєть-
ся субсидія:

 - якщо загальна площа квартири 
перевищує 120 кв.м, а житлового 
будинку - 200 кв.м.;

 - якщо будь-хто із складу д/г або 
член сім’ї особи із складу д/г має 
у своєму володінні транспортний 
засіб, з дати випуску якого минуло 
менше п’яти років (крім мопедів);

 - у складі д/г або у складі сім’ї чле-
на д/г є особи, що досягли 18-річ-
ного віку, і у них відсутні доходи, 
або середньомісячний сукупний 
дохід менший, ніж розмір міні-
мальної заробітної плати, або вони 
не сплатили ЄСВ у розмірі, не мен-
шому ніж мінімальний, сумарно 
протягом трьох місяців періоду за 
який враховуються доходи;

 - будь-хто зі складу д/г або член 
сім’ї особи із складу д/г протягом 
12 місяців перед призначенням 
житлової субсидії здійснив купів-
лю або оплатив послуги на суму, 
яка перевищує 50 тис. гривень.

У Чорткові активно одружуються за 24 години

   Посада: начальник КП “Чортків-
ське виробниче управління водо-
провідно-каналізаційного господар-
ства”
   Вік: 31 рік
   Освіта: вища (Чортківський на-
вчально-науковий інститут підпри-
ємництва і бізнесу ТНЕУ)
Життєве кредо: «Той, хто хоче щось 
зробити, шукає засіб, а хто не хоче, 
шукає причину»

- Віктор Михайлович, скільки вже 
працюєте начальником комуналь-
ного підприємства «Чортківське 
ВУВКГ»? Що вас підштовхнуло до 
такої діяльності? Адже до того 
часу Ви були приватним підприєм-
цем?
- Я очолив це підприємство у 
жовтні 2016 року. Досі питаю себе, 
навіщо це мені було потрібно (смі-
ється). Хотів бути якимось чином 
корисним для свого міста.

- Як Ви оцінюєте стан підприєм-
ства на той час?
- Стан підприємства був критич-
ний. Та й сьогодні він не ідеаль-
ний. І не буде таким ніколи. Так, 
я реаліст. Однак зробити вдалося 
чимало. Сьогодні водопостачання 
міста відбувається із 13 свердловин. 
Колись працювало тільки 6. Решта 
були законсервовані. Через те, що 
не було резервних насосів, а також 
економили електроенергію, у бага-
тьох районах Чорткова воду відклю-
чали кожного дня.
   Іншою, глобальнішою пробле-
мою водоканалу, та й цілого міста 
загалом, була відсутність очисних 
споруд.  Весь каналізаційний бруд 
потрапляв безпосередньо в річку. 
Внаслідок таких діянь Господар-
ський суд Тернополя  виніс судові 
накази підприємству про грошові 
стягнення у розмірі майже 4 млн. 
грн. 
      Так, кожного місяця ми сплачу-
ємо 35 тис. грн. боргу. Він розтягне-
ний на 5 років.
      Однак, те, що у Чорткові мину-

лого року стартувало будівництво 
очисних споруд, на котрі поетапно 
виділили більше 35 млн. грн. пе-
реважно з державного бюджету, є 
значним досягненням. Для цього 
максимум зусиль приклав міський 
голова Володимир Шматько та мі-
ністр екології та природних ресурсів 
України Остап Семерак.
   Я розумію, що споживачі не надто 
переймаються будівництвом очис-
них. Як правило, їм потрібна наоч-
ність. Але за такі роботи нам колись 
скаже «дякую» молодше покоління. 
Про екологію треба пам’ятати завж-
ди!»

 - Які нагальні проблеми має водо-
канал сьогодні? Над чим працюєте 
у першу чергу?
- Сьогодні найбільші проблеми 
Чортківського водоканалу – це ста-
рі, дуже зношені мережі і, звичайно, 
невиплата боргів користувачами.  
  Так, окремі жителі Чорткова бор-
гують підприємству за водопоста-
чання та водовідведення близько 1,2 
млн. грн. Деякі абоненти мають по 
1 тисячі, 5, 8, і навіть по 22 тисячі 
гривень заборгованості. Тільки за 
кошти боржників вдалось би вико-
нати багато нагальних робіт. Також 
дуже не вистачає кваліфікованих 

   Пілотний проект «Шлюб за 24 
години», який спрямований на 
запровадження швидкої та зруч-
ної процедури реєстрації шлюбу, 
у Чорткові стартував на початку 
травня цього року. За організацію 
і проведення усіх необхідних про-
цедур відповідальне комунальне 
підприємство «Чортків дім».

   За словами начальника цього 
підприємства Галини Олійник, 
попит на швидке укладення шлюбу 
чималий. За трішки більше, ніж 3 
місяці, укладено 61 шлюб. Цікаво, 
що одружили за цей час 5 військо-
вослужбовців та 13 іноземців.

   Коштує така послуга у робочі дні 
1400 грн., у святкові – 2000 грн., а 
для учасників АТО – безкоштовно.
За цей період КП «Чортків дім» от-
римало за надані послуги одружен-
ня 89 200 гривень. 

   «Найчастіше молодята обирають 
Парк культури і відпочинку ім. І. 
Франка як локацію для урочистого 
проведення церемонії одруження. 
– зазначає Галина Олійник. - Та був 
і випадок, коли наречені укладали 
шлюб у кабінеті міського голови. 
      
Для багатьох офіційна церемонія є 
непотрібною. Те, що шлюб можна 

укласти не за місяць, а упродовж 
доби, є дуже зручно. Особливо для 
військовослужбовців, які приїжд-
жають додому на короткий час».

  Для того, аби не чекати 30 днів і 
оформити шлюб вже наступного 
дня, або через декілька днів, наре-
ченим потрібно звернутися до КП 
«Чортків дім» або Чортківського 
міськрайонного відділу РАЦС, пода-
ти заяву та заключити договір про 
проведення шлюбу у письмовій фор-
мі. При собі слід мати паспорт або 
паспортні документи; документ, 
що посвідчує законність перебуван-
ня іноземця на території України. 
Для громадян, які раніше перебували 
у шлюбі, необхідно мати рішення 
суду про розірвання шлюбу, свідо-
цтво про смерть одного з подружжя 
чи інші документи про підтвер-
дження припинення шлюбу.


