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Виходить з 1939 року

Армія

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

компанії (офіційне працевлаштування, 
широкий соц. пакет, кар’єрний ріст), 

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

за телефонами:
0-800-508-708, 095-260-07-03, 067-670-35-20

resume@sebn.com
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Політика

Адреса центру: м. Тернопіль,  вул. Старий Ринок, 1, оф. 42 (поруч із готелем «Тернопіль») 
Тел.: 098-769-85-20,  050-257-20-74,  (0352) 40-48-49

Ти чуєш, але губишся поміж букв чи слів? Постійно перепитуєш? Удома тебе постійно 
просять зменшити гучність телевізора? А може, саме ти просиш про це своїх близьких? 
Все це є ознаками проблеми! Наш центр пропонує тобі перевірити слух на сучасному об-
ладнанні та з’ясувати, якого саме лікування ти потребуєш! Одним із шляхів лікування є 
підбір індивідуального слухового апарату, який компенсує слухову ваду. 

Ми запропонуємо тобі слуховий апарат із застосуванням сучасних слухових техно-
логій всіх моделей завушного та внутрішньовушного типу (більше 500 видів) від найкра-
щих виробників світу (Данія, Німеччина, Швейцарія, Америка, Канада). Слухові апара-
ти «Audio Servise», «Beltone», «Simens», «Interton», «Unitron», «GNReSound», «Phonak», 
«Widex», «Starkey»... безпосередньо від виробника за доступними цінами. Центр корек-
ції слуху працює у Тернополі, щоби дати можливість людям із поганим слухом почути 
навколишній світ. 

Тернопільський центр 
корекції слуху

Шевченківські дні у Чорткові
9 березня – мистецький захід, присвячений 202-й річ-

ниці з дня народження Т.Г.Шевченка, «Вогненне слово Коб-
заря».

Районний комунальний будинок культури імені 
К.Рубчакової. Поч. о 16-й год.

10 березня – літературні читання, приурочені 155-й 
річниці з дня смерті Т.Г.Шевченка, «Свіча, запалена від сер-
ця».

Площа Героїв Євромайдану. Поч. о 12-й год.
Оргкомітет

6 березня ц. р. у с. Заболотів-
ка біля погруддя Головнокоманду-
вачу УПА Р.Шухевичу відбудеться 
панахида-реквієм, приурочена 
66-й річниці з дня загибелі Героя. 
Поч. о 12-й год.

З Чорткова від військкомату об 
11-й год. буде організовано від-

правлення автобуса.
Оргкомітет

Шановні краяни!
Педагогічний та студентський колек-

тиви Чортківського гуманітарно-педа-
гогічного коледжу імені Олександра 
Барвінського запрошує вас на літера-
турно-мистецький вечір художніх ко-
лективів і майстрів мистецтв «Твоїм, 
Тарасе, подихом живем!», який відбу-
деться 11 березня ц. р. о 16-й год. в ак-
товій залі коледжу.

То є слова повстанського маршу «Гей, степами» (автор – С. Малюца-Пальчецький). Так закликали вступати у лави 
відважних захисників української землі ще сто років тому. Зараз країна знову потребує захисту. Вона вже другий рік 

воює зі східним підступним ворогом, обороняється, водночас військо її наливається новою силою, озброюється, 
укріплюється. І знову Україна устами сучасних козаків-захисників просить своїх синів: «Хто відважний – хай іде 

із нами, лицарями будьте, юнаки!». Мова навіть не про мобілізаційну хвилю, яких у нас уже було організовано шість, 
а службу за контрактом, спеціально для зацікавлення якою було значно покращено умови для контрактників. 

Про це і не тільки – у даній публікації про міні-екскурсію Чортківською військовою частиною.
(Читайте на 6-й стор.)

Хто відважний – хай іде із нами, 
лицарями будьте, юнаки!

Саме на цьому було акцентовано народним депутатом України 
Дмитром ЯРОШЕМ у часі його зустрічі з громадськістю Чорткова, 

що відбулася минулої неділі, 28 лютого, в районному будинку 
культури ім. К.Рубчакової.

«Без наведення порядку в тилу ми 
не вирішимо військові питання і питання 

звільнення окупованих територій»…

Екс-лідер «Правого сектора» пре-
зентував свою нову патріотичну силу 
– Національний рух «Державницька 
ініціатива Яроша» (ДІЯ).

За словами Дмитра Яроша, ДІЯ ви-
конуватиме об`єднуючу функцію для 
низки патріотичних організацій; у цей 
надважкий для України час Національ-

ний рух зміг би втілити в життя ті ідеї, 
які не реалізує нинішнє чиновництво; 
наше суспільство дуже сильно радика-
лізується в зв’язку з бездіяльністю чи 
злочинною діяльністю владних струк-
тур, і цьому всьому слід протиставити 
дуже конструктивну позицію. 

(Закінчення на 4-й стор.)



4 березня. Тривалість дня – 11.12. Схід – 6.34. Захід – 17.46. Іменини святкують Микола, Фома, Ярослав

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2550 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366
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На часі2
Розпорядження голови районної ради

В усіх на устах

Із засідання колегії райдержадміністрації

Позиція

У своєму зверненні голова Аграрної партії України Віталій 
Скоцик вимагає негайної відставки уряду і Прем’єр-міністра 
Арсенія Яценюка через їх нездатність оцінити соціально-еко-
номічну ситуацію в країні та свідомі дії на руйнування еконо-
мічних основ української держави.

Аграрна партія вважає, що реалізація озвучених Арсені-
єм Яценюком 28 лютого пропозицій у прискореному режимі 
продати 1 мільйон гектарів державних земель веде до по-
дальшого грабунку народу України та різкої дестабілізації со-
ціально-економічної ситуації. Це приклад того, до чого може 
«докеруватися» уряд, котрий працює без реальної програми, 
якому висловлено недовіру, але залишено біля державного 
керма в силу кулуарних домовленостей.

Свою позицію з цього приводу 29 лютого також  висловила 
Тернопільська обласна організація Аграрної партії на поза-
черговому засіданні її виконавчого комітету. Зокрема було 
сказано, що продавати це загальнонаціональне багатство 
нині – означає позбавити землі тих, хто на ній споконвічно 
працював, тобто селян.

Обласні аграрні партійці вважають, що, мабуть, Яценюк у 
такий спосіб хоче утриматися на посаді, аби його підтримали 
олігархи, які «посадили» у крісло Прем’єра і врятували від 
нещодавної відставки. Якщо в Україні буде розпродано міль-
йон гектарів державних земель, місцеві громади втратять 
важелі для свого подальшого розвитку, оскільки земля для 
них є чи не єдиним можливим щляхом заробітку для соці-
ального облаштування територіальних громад. Швидше за 
все цю землю скуплять олігархи або покупці з інших держав, 
фінансові ресурси яких у сотні, а то й тисячі разів вищі за 
можливості українських сільгопвиробників. В умовах деваль-
вації гривні та падіння реальних прибутків для українців це 
буде справжня катастрофа. Вони можуть опинитися в ролі 
робочої сили, яка обслуговуватиме чужу свою землю. Тож 
для захисту української землі треба об’єднуватися всім, кому 
небайдужа доля України, – так  сказано у рішенні виконкому 
обласної організації Аграрної партії.

Аграрна партія України 
вимагає відставки уряду 
через спробу розпродажу 
мільйона гектарів землі

Про скликання четвертої сесії 
Чортківської районної ради VІІ скликання

1. Відповідно до п. 5 ст. 46, ч. 1 п. 6 ст. 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» скликати чет-
верту сесію Чортківської районної ради VІІ скликання 24 
березня 2016 р. о 10-й год. в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1. Про зміни до регламенту районної ради сьомого скли-

кання.
2.2. Про стан дотримання законності, боротьби зі злочин-

ністю неповнолітніми особами на території Чортківського ра-
йону.

2.3. Звіт голови райдержадміністрації про виконання деле-
гованих повноважень згідно з рішенням районної ради за № 
56 від 23 грудня 2015 року.

2.4. Звіт про виконання програми соціально-економічного 
та культурного розвитку району за 2015 рік.

2.5. Про програму соціально-економічного та культурного 
розвитку району на 2016 рік.

2.6. Інші питання поточної роботи ради.
3.  На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, голову та заступника голови районної дер-
жавної адміністрації, керівників управлінь та відділів рай-
держадміністрації, міського, селищного та сільських голів, 
керівників підприємств, установ та організацій (за списком), 
керівників політичних партій та громадських організацій, 
представників засобів масової інформації.

1 березня 2016 р.                                                          № 12

Голова 
районної ради                                       В.ШЕПЕТА

Містяни занепокоєні, Чортковом ширяться чутки: мова ведеть-
ся про приватизацію вказаного аптечного закладу (на підозру 
наштовхує гіркий досвід щодо сумнозвісної приватизації філіалу 
даної аптеки, який знаходився на вул. Ринок). З приводу цього 
роз’яснення надав голова Чортківської районної ради Віктор 
ШЕПЕТА:

 – Очолювана першим заступником голови Тернопільської об-
ласної ради Василем Деревляним комісія, в складі якої: ново-
призначений генеральний директор Тернопільського обласного 
виробничо-торгового аптечного об’єднання Наталія Марків; на-
чальник юридичного відділу, представники різних структур облра-
ди, податкової інспекції, фінансової та поліції, проводила пере-
вірку з метою вивчення стану справ комунальних аптек. Акцентую 
увагу на тому, що процес приватизації комунальних аптечних за-
кладів зупинено. Адже комунальні аптеки – це перш за все влас-
ність громади, а не голови обласної ради чи завідуючого. Вони є 
підзвітними та підконтрольними органу, який виражає волю гро-
мадськості. Тому мова йде про збереження аптек у комунальній 
формі власності й аж ніяк не про їх закриття. Запевняю, жоден із 
таких закладів приватизовуватися не буде. Вивчається ситуація 
щодо необхідності дотування комунальних аптек, які підпорядко-
вуватимуться одному аптечному управлінню, що здійснюватиме 
закупівлю медикаментів. Відповідно – дешевші ліки. Логічна по-

слідовність: закупівля, забезпечення ліками за безкоштовними 
рецептами населення пільгових категорій; та й бюджетні кошти 
йтимуть на комунальні аптеки. Як виявилося, стан у аптеці № 
143, так би сказати, невеселий, на жаль… Поряд із мережею при-
ватних аптек комунальні переживають збитковість. Тому постав-
лено чітке завдання: вивчити, проаналізувати і привести в належ-
ну діяльність; а також – відновити комунальні аптечні заклади в 
районі (а вони були, до прикладу, в Косові, Ягільниці). 

Принагідно ми, кореспонденти районки, поспілкувалися і з ге-
неральним директором Наталією МАРКІВ. 

 – Відновлення мережі комунальних аптек у районах, – за-
певняє  п. Наталія, – наш найперший обов’язок. Відбудова та-
кої мережі вкрай необхідна області. Обласна рада як платник 
комунальних аптечних закладів ставить за мету вияснити, чому 
ці аптеки банкротують, приміщення продаються; тому й створена 
комісія. Наше подальше бачення: комунальні аптеки – як єдине 
сильне комунальне підприємство облради; їх відновлення, збе-
реження, осучаснення. Адже комунальні аптечні заклади викону-
ють насамперед соціальну функцію, тому підсилення цієї функції 
– надважливе. Перевірки проводяться для того, щоби, скажімо, 
бачити на чому ми стоїмо, планувати подальший розвиток і роз-
ширення мережі комунальних аптек, тобто – йти в ногу з часом. 

 Спілкувалася Тетяна ЛЯКУШ

Основному доповідачу по цих програмах – в. о. начальника 
управління економічного розвитку та торгівлі РДА О.Стахів до-
велося довго перебувати за трибуною, адже питання були надто 
об`ємні за змістом і є фактично планом життєдіяльності нашого 
району протягом річного періоду. Акцентувати увагу на підсумках 
виконання минулорічного документа не будемо, адже читача на-
самперед цікавить день завтрашній, а не вчорашній. Наведемо ли-
шень резолюційну частину розпорядження голови РДА щодо цього 
питання, яка гласить, що в цілому у районі зафіксована позитивна 
динаміка виробництва валового сукупного продукту на 35,3 відсо-
тка відносно показників 2014 року, в тому числі у промисловому 
комплексі – на 61 відсоток. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 
становить 22,2 млн. дол. США. У 2015 році досягнуто зростання 
обсягу реалізованої промислової продукції в 1,8 раза до програм-
ного показника; капітальних інвестицій за рахунок всіх джерел 
фінансування збільшено на 5 відсотків; зовнішньоторговельний  
оборот – 86,6 відсотка; у 15 разів зріс обсяг реалізованих послуг; 
отримано 158 млн. грн. прибутків підприємствами, що в 3,9 раза 
більше від програмних завдань; середньомісячна заробітна плата 
склала 3366 грн., що більше від програмного показника на 33,2 
відсотка; у всіх сферах економічної діяльності створено 310 ро-
бочих місць.

А ось які показники озвучила доповідач, презентуючи проекту 
програми соціально-економічного та культурного розвитку району 
на рік 2016-й. 

Валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах ма-
теріального виробництва, прогнозується (в порівняльних цінах) у 
цілому по району в сумі 1 862,7 млн. грн. або 101,7 відсотка до 
2015 р. Промисловим комплексом планується виробити товарної 
продукції на 1 248,4 млн. грн. (у діючих цінах), що становитиме 98 
відсотків до 2015 року. Протягом 2016 року прогнозується залучити 
у промисловий комплекс 4,8 млн. грн. інвестицій за рахунок усіх 
джерел фінансування. Зовнішньоторговельний оборот у 2016 році 
становитиме 26,4 млн. дол. США. 

Валова продукція по всіх категоріях господарств (у цінах 2010 
р.) становитиме 614,3 млн. грн., що складе 110,2 відсотка до 2015 
року. Під урожай-2016 с/г підприємствами району посіяно 14743 
га озимих культур, у тому числі: озимої пшениці – 9615, озимого 
ячменю – 802, озимого ріпаку – 4326 га. Під посів ярих виорано 
на зяб 16182 га. За прогнозними розрахунками у 2016 році перед-
бачається зібрати  187,3 тис. т зернових культур, що становить 105 
відсотків до минулого року; 77,1 тис. т цукрових буряків, що на 41,4 
відсотка більше. Планується збільшити на 84,2 відсотка виробни-
цтво картоплі, що складе 92,3 тис. тонн, у 2,5 раза більше зібрати 
овочів. В галузі тваринництва мають зрости на 9,3 відсотка надої 
молока, що становитиме 24,5 тис. т. Виробництво м’яса прогнозу-
ється у розмірі 4,9 тис. т або 104,3 відсотка відносно попереднього 
року.

Зрештою це – тільки основні цифри. Повністю з проектом про-
грами соціально-економічного та культурного розвитку району 
можна буде ознайомитися на веб-сайті райдержадміністрації. Од-
нак щоб він набрав законної сили – потрібне затвердження на сесії 
районної ради.

Тепер щодо проблематики, озвученої на початку нашого звіту 

із засідання колегії РДА. Про виконання прогнозних завдань по 
акцизному податку за 2015 рік, контроль за ліцензіями на право 
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюно-
вими виробами, як офіційно звучало це питання, інформував в. о. 
начальника Чортківської об’єднаної державної податкової інспекції 
Р.Цвігун. Що ж почули присутні з уст посадовця? Внаслідок внесе-
них змін у бюджетне законодавство акциз надходить до бюджетів 
органів місцевого самоврядування за місцем здійснення господа-
рювання суб’єктом підприємницької діяльності. За минулий рік до 
місцевого бюджету надійшло 10108,6 тис. грн акцизного податку 
при доведеному прогнозному завданні  9454,6 тис. грн., або ви-
конання становить 106,9 відсотка. 

На обліку в Чортківській ОДПІ знаходиться 103 платники акциз-
ного податку, з них 46 здійснюють торгівлю алкогольними напоями 
та тютюновими виробами в населених пунктах району. Найбіль-
ший платник – «Маркет ТеКо» Чортківського райСТ, який має тор-
гові точки в 22 населених пунктах і сплатив  за 2015 рік 494,6 тис. 
грн. акцизного податку. Це в кілька разів більше, ніж сплатили усі 
решта приватних суб’єктів господарювання, що викликає до них 
певні запитання. Однак це ще півбіди, у 23-х селах взагалі відсут-
ні платники акцизного податку і відповідно наявність ліцензій, а 
саме: Антонів, Свидова, Мухавка, Босири, Васильків, Товстеньке, 
Черкавщина, Білий Потік, Джуринська Слобідка, Долина, Зелена, 
Калинівщина, Криволука, Пастуше, Переходи, Ромашівка, Ско-
мороше, Сокиринці, Скородинці, Мазурівка, Семаківці, Швайківці, 
Коцюбинчики. Це ті села, де немає маркетів ТеКо. Таке враження, 
резюмував доповідач, що по цих селах діє сухий закон і ведеться 
нещадна боротьба з тютюнопалінням. Однак практика доводить 
протилежне. На жаль, на районному рівні у фіскальної служби не-
має функції перевірки таких суб`єктів господарювання, тільки в об-
ласного апарату ДФС. Проте минулоріч при перевірці у більш як 10 
випадках було встановлено факти незаконної торгівлі підакцизни-
ми товарами на теренах Чортківщини. А це небагато-немало – 17 
тис. штрафу плюс така ж сума адмінвідповідальності. При тому, 
що вартість ліцензії – 500 грн. на алкоголь і 250 грн. – на тютюнові 
вироби. Тому важко зрозуміти байдужість органів місцевого само-
врядування, адже це є живі гроші для сільських бюджетів.

Небезпідставно обурювався директор райСТ І.Заболотний, 
коли, приміром, у Ягільниці маркет ТеКо мережі райСТ минулоріч 
заплатив 34 тис. грн. акцизного податку, а 2 чи 3 приватних мага-
зини разом – 12 тис. грн.? Про яке конкурентне середовище може 
бути мова? Порушив він і проблемне питання незаконної торгівлі 
спиртом, яка нині процвітає в районі. Був рішучим у цьому відно-
шенні й голова райдержадміністрації М.Сташків, запевнивши, що 
особисто разом із головою районної ради В.Шепетою їздитиме по 
селах, контролюватиме ситуацію з продажем алкогольних і тютю-
нових виробів. Невже, апелював до присутніх сільських голів, не 
можна полюбовно повернути підприємця в законодавче русло? 

На засіданні колегії райдержадміністрації наостанок було роз-
глянуто питання про підсумки розгляду звернень громадян, що 
надійшли до райдержадміністрації упродовж 2015 року. З приводу 
заслуханих питань було прийнято відповідні розпорядження голо-
ви РДА.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

У селах Чортківщини 
не п`ють і не палять…

Та невже!? – здивовано вигукнете ви. Принаймні таке складається враження, не без іронії резюмував голова 
райдержадміністрації М.Сташків на останньому засіданні колегії РДА (відбулося на минулому тижні, 25 лютого), 

зважаючи на те, що в доходах половини сільських бюджетів від місцевих закладів торгівлі відсутній акцизний 
податок. Чи насправді це так – трохи згодом. Оскільки першими на порядку денному зібрання стояли дещо інші 

питання: про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району 
за минулий рік і про проект аналогічної програми на 2016-й.

Аптека № 143: реалії сьогодення
 і завтрашній день

Минулого тижня у Чортківській центральній комунальній аптеці № 143, що по вул. С.Бандери, побувала 
обласна комісія, яка проводила перевірку стану діяльності аптеки…
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– Вікторе Михайловичу, це – Ваші перші 
сто днів перебування на посаді голови район-
ної ради. Водночас з тим вже впродовж три-
валого часу очолюєте районну організацію 
Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”.

– Так, з 15 жовтня 2005 року.
– Тим більше – вже 11-й рік. Як вважаєте, 

Вам вдається бути головою райради, своєрід-
ним об`єднавчим центром для всіх політсил 
району, представлених в раді, тобто для “різ-
ношерстної” депутатської спільноти? Чи не 
відчуваєте крен в бік політичних симпатій?

– Я є членом партії “Батьківщина” від 18-ти ро-
ків. Та ніколи не міняв партійності. Обирався депу-
татом і районної, й обласної рад. За результатами 
виборів до районної ради восени минулого року 
наша політична сила набрала найбільше голосів. 
На другому пленарному засіданні першої сесії ра-
йонної ради VІІ скликання мене обрали головою. 
Наголошу ось на чому. По-перше, “Батьківщина” в 
своїй діяльності ніколи не сповідувала інтересів, 
спрямованих проти громади, а навпаки.

– Тобто, вони повністю співпадають, про-
ектуються на потреби людей?

– Власне так. Понад те: “Батьківщина” завжди 
боролася й бореться за соціальну справедли-
вість для народу України. А Чортківщина – це і є 
Батьківщина, наша мала батьківщина. Сьогодні як 
голова я є представником депутатського корпусу, 
делегованого від всього району, тому й не відсто-
юю інтереси жодної політичної сили. Громада об-
рала депутатів через представництво політичних 
партій, які висувалися, бо інших шляхів згідно з 
законодавством не передбачено. Ми начебто всі 
різні: виконавча гілка влади представлена іншою 
політичною силою, мій заступник теж з іншої полі-
тичної партії. Є й політичні сили, не представлені в 
керівництві, але все одно вони – учасники процесу 
на кожній сесії, з однаковими правами. І тут немає, 
не може бути різниці. Люди нас обрали для того, 
щоб ми працювали на результат. На мою думку, 
людям набридло, коли після кожних виборів вони 
бачать постійні сварки. Якщо немає співпраці між 
сільськими головами, районними радою та адміні-
страцією, обласними і далі догори, результату не 
буде. Сільські голови, наприклад, теж є симпати-
ками різних партій, але ж ми співпрацюємо! Бо нас 
об`єднує перш за все робота, та ж сама спрямо-
ваність на результат: наповнення бюджетів, роз-
виток сіл, турбота про належне функціонування 
соціальної сфери. Є проблеми – має бути спільне 
вирішення. Бо як не буде спільного – взагалі вирі-
шення не буде. А проблем нагромадилось багато. 
Немало їх виявляється під час виїзних прийомів 
громадян селами району. 

– Ось таку позицію – конкретну господар-
ську роботу, а не вирішення політичних ам-
біцій, Ви й декларували в часі виборів на по-
саду голови. Що вже вдалося? Згадані Вами 
зустрічі з людьми на місцях, оці виїзні прийо-
ми – одна з граней реальності, сфокусована 
десь на стику найболючішого?

– Ну так. Є ряд напрямків, які ми вирішили по-
міняти. Двері в районній раді у нас відкриті для 

людей завжди, тобто не існує обмеження часо-
вими рамками – прийомний-неприйомний день. 
Розроблено й чіткий графік виїзного прийому, щоб 
протягом року об`їхати всі села. Виїжджаємо ще й 
з метою побачити об`єкти, які потребують уваги. 
Я і заступник голови обираємо по три села і ви-
їжджаємо зранку, щоб прибути вже на 9-у годину. 
Щомісяця збираємо сільських голів, обговорюємо 
найнагальніше, бо вбачаємо своє призначення 
не тільки в тому, щоб завдання роздавати – має 
бути ще й зворотний зв`язок. Адже законодавство 
змінюється, не все вони встигають. Для того є 
районні служби, які ці документи готують. Налаго-
джуємо співпрацю в електронному варіанті, через 
електронні скриньки. А розпочали з такого ж зі-
брання сільських голів зразу після виборів – адже 
є й переобрані, і новообрані, молоді, ще без досві-
ду. Ось тоді вони гуртом і висловили побажання: 
розпочніть виїзди, прийоми громадян з дальших 
сіл. Ми це й зробили. Почали з Босир, Сокиринців, 
Коцюбинчиків, Базара, досліджуючи проблему не-
задовільного транспортного сполучення, дотацій-
ності сільських рад і т. ін.

– Спектр охоплюваних для вирішення пи-
тань широкий?

– Питання соціального захисту займають десь 
50 відсотків прийому громадян. Дуже добре, коли 
людина відразу на місці отримує роз`яснення – для 
цього й беремо з собою, наприклад, представни-
ків УСЗН, бо чи не найбільше наразі – питань, 
пов`язаних з наданням житлових субсидій. В інших 
випадках пришвидшуємо процес вирішення на-
зрілих проблем. У рамках цих же виїздів обходимо 
й оглядаємо всі заклади, що є на місці, – школи, 
дитячі садки, клуби, ФАПи чи амбулаторії – щоб 
побачити на власні очі й оцінити їх стан та робо-
ту. Після прийому громадян аналізуємо також стан 
виконання сільських бюджетів. Це надзвичайно 
важливе питання, бо коли на сесії виділяємо ко-
шти, хочеться допомагати тим, хто працює. Тому 
що влада (і на селі теж) – вся відповідальна. З об-
ранням приходить не тільки влада, а насамперед 
велика відповідальність. Перед людьми. Відрад-
но, що багато сільських рад долучається до спів-
фінансування – водночас з дотаційною часткою з 
районного бюджету плюс спонсорська допомога 
на місцях. Тоді і є ефект.

– Вікторе Михайловичу, роком раніше Ви 
очолювали виконавчу гілку влади в районі, 
тепер – представницьку. І тоді мали за прак-
тику виїзди, зустрічі з людьми на місцях, і 
нині до цього вдаєтеся. Допомагає набутий 
досвід, відчуваєте, що цей метод виправ-
даний? І загалом: чи змінилися стандарти, 
формат?

– Досвід дало дуже величезний, тому що знаю 
алгоритм дій – це раз. Друге – систему прийнят-
тя тих рішень в райдержадміністрації та реальну 
ситуацію. Дуже важливо, щоб дві гілки влади пра-
цювали разом на результат і одне одному підстав-
ляли плече. Бо люди не мають потерпати від того, 
що один керівник хоче виглядати краще за іншого. 
Коли бачиш загальну картину в районі, можеш 
системно вирішувати питання чи то освітні, чи в 

галузі охорони здоров`я, чи деінде. І не гасити “по-
жежу”, а заздалегідь аналізувати й випереджати 
вирішення проблемних питань. 

– Деталізуйте, будь ласка.
– До прикладу, освітня галузь, в розрізі якої му-

сується питання щодо укрупнення шкіл. Я особис-
то категорично проти цього, що й зазначалося в 
моїй передвиборній програмі. Проте приміщення 
загальноосвітніх шкіл потрібно доводити до на-
лежного рівня, щоб потім нам не вказали на не-
відповідність умовам. Доводиться чути й багато 
претензій щодо капітальних видатків на медицину. 
Але ж прекрасно розуміємо: для того, щоб зроби-
ти окружну лікарню на майбутнє в Чорткові, вже 
сьогодні треба вкласти відповідний ресурс, щоб 
вона була конкурентоспроможною порівняно з ін-
шими районами. Так само й первинна медицина 
– амбулаторії, ФАПи. Сьогодні потрібно зберегти в 
селах ФАП, дитячий садок, школу, клуб.

– Яка реакція мешканців сіл на владні від-
відини?

– Багато людей приходить зі зневірою. Відразу 
думають: приїхали лише для “галочки”. І зважують 
за результатом: чи спроможні ми щось вирішити, 
чи ні. В одній сільській раді не могли навіть при-
гадати, щоб районне керівництво ось так їздило з 
прийомами громадян – по 2-3 роки ніхто не приїж-
джав. Бо в нашому суспільстві склався стереотип, 
що влада – це щось недосяжне, до якої зверта-
ються лише в крайньому випадку. Тому, прагнучи 
вирішити якесь питання, водночас люди дистанці-
юються: чи справді воно так буде? Але спілкува-
тися все ж хочуть.

– Чи є у Вас якась система роботи – осо-
бисто як у голови?

– Система є. По-перше, працюємо в сесійному 
режимі практично щомісяця, в грудні мали два 
пленарних засідання. Хоча відповідно до закону 
могли би збиратися раз на три місяці. Але сьогодні 
пішов процес утворення територіальних громад, 
що спричинив передачу і видатків, і повноважень 
на місця. Адже громади для того й створюють-
ся, щоб вони могли самостійно управляти всім. 
Та існує процес передачі від районного рівня на 
громади як влади, так і зобов`язань, відповідаль-
ності. Наш район – один з небагатьох в області, 
де наповну спрацьовує демократія щодо передачі 
новоутворюваним структурам цілковитого багажу 
повноважень. Фактично закон вступив у дію, а під-
законних актів бракує. Тому багато що вирішуєть-
ся в робочому порядку. Це по-перше. По-друге, в 
нас залишилося в управлінні 33 села, в яких про-
живає 32 тисячі жителів, а за фінансовим ресур-
сом районний бюджет наполовину менший, ніж до 
утворення міста обласного значення та громад. 
Але процес децентралізації триває, думаю, він не-
зворотний, бо якщо за 25 років система місцевого 
самоврядування показала себе не настільки до-
брою, значить, з нею щось не так. Наскільки по-
каже себе нова система – теж питання. Бо терито-
ріальні громади утворювались не так за реальною 
спроможністю (щоб одна на 15 сіл, достатньо по-
датково підкріплена), як добровільно. Якщо від-
сутній фінансовий ресурс під повноваження, то як 
можливо досягти ефективності кінцевого наміру – 
покращення соціального рівня життя людей? Ана-
лізуємо виконання дохідних частин сільських бю-
джетів щомісяця, це буде системно, щоб не дійти 
такого: сьогодні якесь питання порушили, а через 
півроку згадали, чому воно не виконане. Під час 
виїзних прийомів обов`язково залучаємо депута-
тів місцевих рад – щоб вони теж безпосередньо 
вникали в роботу, відчували не тільки права, а й 
конкретні обов`язки перед своїми виборцями. На-
далі планую влаштовувати збори  громад – сіль-
ські сходи. Це буде дуже правильно, бо громада 
має право брати участь в управлінні села не лише 
на виборах, а і в процесі, де вирішується багато 
питань. Люди хочуть спілкування, хочуть зв`язку. 
Хочуть брати участь в управлінні. На тих сходах 
мають бути присутні орендарі земельних паїв і 
представники будь-яких наявних в селі структур, 
бо вони всі несуть чи принаймні мають нести со-
ціальну відповідальність перед тим населеним 
пунктом.

– Як Ви загалом ставитесь до децентра-
лізації, утворення територіальних громад? 
Частково Ви вже заторкнули цю тему, а що 
в процесі дій вимальовується?

– У процесі спостерігається, що утворення це 
“різношерстне”. Бо в нас одна громада утворила-
ся з двох населених пунктів, інша із 6-ти. І вони не 
настільки спроможні. На мою думку, треба поба-
чити, наскільки будуть дієздатні, щоб цей процес 
тривав. Бо якби йшов розподіл, як планувалося – 
великі території, відповідні податкові надходжен-
ня, було б по-іншому. Яка мета децентралізації? 
Насамперед – ефект для людей: кращі вулиці, 

кращі дитячі садочки, школи, амбулаторії, краще 
автобусне сполучення, розвиток економіки, залу-
чення інвестицій. А поки що як? У громадах буде 
по 30-40 працівників. Це робочі місця, які не при-
зводять до зростання економіки чи надходження 
податків. Думаю, треба було починати з укрупнен-
ня сільрад, яким бракує навіть на зарплату голови 
та секретаря – це їх вирятувало б. Якщо ж сіль-
ська рада достатньо заробляє і має перевиконан-
ня бюджетів, то навіщо її ліквідовувати? Алгоритм 
дій рівня районної влади сьогодні – допомогти гро-
мадам максимально безболісно пройти цей етап, 
з меншою можливістю щось знищити, а навпаки 
зберегти і потім примножувати.

– Скажіть, будь ласка, кілька слів про депу-
татський корпус. Чи відчуваєте підтримку, 
чи десь, може, й спротив? Важко працювати 
чи легко?

– По-перше, депутатів вже не 90, а 36. То не-
велика кількість, але дуже роздрібнена. Тому що 
за результатами виборів пройшли представники 
семи партій із восьми, що балотувались. Але це є 
вибір людей, це абсолютно нормально, це демо-
кратія. Є здорова конкуренція, що стимулює робо-
ту над вирішенням тих чи інших питань. Звичайно, 
в кожного депутата чи окремої депутатської групи 
або фракції є своя позиція. Але завдяки цьому 
ведеться жива дискусія, в результаті чого напра-
цьовується рішення ради в цілому. В результаті 
народжується істина. Весь час живий процес, рух. 
На мою думку, це добре. Ніхто нікого абсолютно 
не обмежує, введена on-line-трансляція пленар-
них засідань, ми є відкритими. Відтепер під кож-
ним рішенням буде перелік, хто і як проголосував. 
На сайті районної ради зберігатиметься пряма 
трансляція в запису, тож виборці бачитимуть, чого 
той чи інший депутат вартує і як відстоює інтереси 
громади.

– Як вважаєте, 100 днів – достатній тер-
мін, щоб поцінувати перші кроки, певні напра-
цювання?

– Це термін, який дає можливість проаналізува-
ти стан справ і намітити шляхи та систему роботи 
надалі. Щоб показати стиль управління – це до-
статньо. Вирішити якісь справи – тільки початок. 
Протягом перших сто днів рада і депутати активно 
працювали, збирались на сесії, бо нагромадилось 
багато питань – щодо передачі видатків по грома-
дах, виділення співфінансування в рамках фонду 
регіонального розвитку і т. ін.

– Сформулюйте свій меседж – як голови 
районної ради.

– Маємо діяти спільно для досягнення результа-
ту. Скрізь, в кожному селі. Ми подавали до проек-
ту, що реалізується за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку, 10 об`єктів – пере-
могли чотири. Це реконструкція будинку культури 
в Улашківцях. Реконструкція поліклініки в Чорт-
кові: буде встановлено шатровий дах, утеплено 
фасад, замінено вікна – створюється база для 
потужної окружної лікарні. Це реконструкція двох 
шкіл – Ягільницької та Звиняцької. Загальна сума 
цих об`єктів – 8 млн. грн. Район докладеться 15-
ма відсотками, а решта – державні кошти. Знайти 
їх в районному бюджеті було б нереально. Крім 
того, на черзі – вирішення багатьох наболілих про-
блем. Виділено кошти на утеплення Мухавського 
дитсадка, покращення системи водопостачання 
в Криволуці, виготовлення проектно-кошторис-
ної документації по ремонту Косівського СБК і т. 
ін. Болючі соціальні питання – виділено кошти на 
харчування дітей учасників АТО, зубопротезуван-
ня учасників АТО, вирішено питання щодо безко-
штовного проїзду воїнів-“атовців” в громадському 
транспорті. За нагоди хочу подякувати хлопцям, 
які боронять територіальну цілісність України, за-
безпечуючи наш спокій та можливість розвивати 
села і дбати про них, та наголосити: коли цій кате-
горії пасажирів відмовлятимуть в безкоштовному 
проїзді, нехай обов`язково повідомляють в район-
ну раду – терміново реагуватимемо. Розширюємо 
співпрацю з польською стороною – представни-
цтвом Тарнобжезького повіту і переводимо її з 
культурно-освітньої площини в економічну. Над-
звичайно болюче питання доріг, бо їх ремонт дуже 
дороговартісний. Але маємо скористатися шан-
сом, що нині представники Чортківщини є і в пар-
ламенті, і в Кабміні, і в ОДА, у відповідних служ-
бах, з тим, щоб лобіювати інтереси району в усіх 
напрямках. Бо це – нормальне, здорове поняття 
в цілому світі. Громаду запрошую бути активною, 
не тупцювати на місці, а працювати на спільний 
результат. Бо він твориться не тільки зусиллями 
районного рівня, а сумою доданків всіх. Така моя 
позиція, мій меседж.

Інтерв`ю взяла Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Віктор ШЕПЕТА: «З обранням приходить не тільки влада, 
а насамперед велика відповідальність»

Головою Чортківської районної ради наш візаві став майже-майже напередодні календарної зими – торік 27 листопада. Поминуло три місяці напруженої роботи і вже на 
порозі – перші сто днів його перебування на посаді. Вдаємось до аналізу подоланого й наміченого в перший день весни. І в цьому вбачається певна символіка: адже весна – 

то не просто розкриленість і погляд в майбутнє, а й водночас підсумок сповненої турботами для підготовки ґрунту під благодатний засів зими-трудівниці.
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Підсумкова нарада

Мистецька родина Чортківщини, зазначи-
ла виступаюча, нараховує майже двісті осіб, 
які працюють у 114 закладах культури. Понад 
6 млн. грн. було виділено бюджетних коштів 
на утримання галузі торік. Попри недостатнє 
фінансування, частину коштів спрямовано на 
придбання музичних інструментів (66,8 тис. 
грн.), костюмів (93 тис.), музичної апаратури 
(38,3 тис.), комп’ютерів (43,9 тис.), поповне-
ння бібліотечних фондів (18 тис. грн.). За ра-
хунок коштів Державного фонду регіонально-
го розвитку та співфінансування з районного 
і місцевого бюджету здійснено реконструкцію 
будинку культури у Білобожниці (1,5 млн. 
грн.). Ряд проектів подано на конкурс і в цьо-
му році. За кошти райбюджету встановлено у 
районній бібліотеці та Джуринській, Пробіж-
нянській та Заводській ДМШ енергозберігаючі 
вікна на загальну суму 49,5 тис. грн., на 32,9 
тис. грн. замінено дверні блоки у районній 
бібліотеці та Улашківській, Пробіжнянській 

ДМШ. За кошти місцевих 
бюджетів та спонсорські 
проведено ремонт дахо-
вого покриття, встановле-
но енергозберігаючі вікна 
та замінено дверні блоки 
у бібліотеках-філіалах сіл 
Милівці та Сосулівка, про-
ведено ремонт покрівлі у 
Косівському будинку куль-
тури. Окремо зупинилася 
виступаюча на розмаїтій 
творчій діяльності галу-
зі, виокремивши з-поміж 
заходів, що проходили в 
районі, найбільш масш-
табні; роботі книгозбірні 
Чортківської районної ко-
мунальної центральної 
бібліотечної системи (на 
цьому детальніше зупи-
нилася у своєму виступі 
її директор О.Колівошко), 

сільських закладів культури тощо. Виокреми-
ла пані Чайківська співпрацю з керівниками 
аграрних підприємств, які, добре розуміючи, 
що культура на державному рівні утримується 
недостатньо, підтримують її матеріально. Це 
такі, як В.М.Вислоцький (ПСП «Ягільниця-В»), 
М.В.Горбаль (ПП «Агроспектр»), О.І.Фрич 
(ПАП «Фортуна»), Є.М.Шкабар (ПАП «Па-
росток»), В.В.Заліщук (ПАП «Нічлава»), 
П.М.Чайка (ТОВ «Скородинський фільва-
рок»), В.С.Градовий (ПАП «Дзвін») та ін.

Звичайно, становище у галузі культури сьо-
годні далеко не безхмарне. Щоразу дедалі 
важче стає працювати (більшість спеціаліс-
тів працює на 0,75 – 0,5 ставки). 45 закладів 
культури району нині не опалюється зовсім. 
Триває адміністративно-територіальна ре-
форма, в контексті якої серйозних змін зазнає 
і структура культури району. Проте, висловила 
сподівання Г.Чайківська, якщо культуру райо-

ну розділять адміністративно і фінансово, то 
творчість, сформовані роками мистецькі ко-
лективи, не можна ділити. 

Власне про майбутню співпрацю і говори-
ли запрошені гості – Заводський селищний 
голова Л.Павлінська та начальник гуманітар-
ного відділу цієї селищної ради І.Стечишин, 
в. о. начальника відділу культури міської 
ради Н.Ващишин. Про перспективи фінан-
сування і необхідності оптимізації галузі, про 
що красномовно свідчить європейська прак-
тика, мовила начальник райфінуправління 
Г.Ізвєкова. Про надання методичної допомо-
ги сільським закладам культури – методист 
РКБК ім. К.Рубчакової  О.Стадник. Багатющим 
досвідом роботи ділився нещодавно наго-
роджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
директор Народного музею історії с. Ягільни-
ця, заслужений працівник культури України 

С.Бубернак. Подякував присутнім культпра-
цівникам за працю, підкресливши, що РКБК 
ім. К.Рубчакової, як осередок духовності й 
культури Чортківщини, має надалі залишить-
ся в комунальній власності району, голова 
районної ради В.Шепета. Від імені районної 
державної адміністрації привітав культураль-
ну еліту краю, вказавши її роль у формуванні 
національної ідеї і патріотичного виховання 
молодого покоління, заступник голови РДА 
І.Віват. Почесними грамотами та цінними по-
дарунками від відділу культури, туризму, на-
ціональностей та релігій РДА був відзначений 
ряд працівників культури району. Особливо га-
рячих аплодисментів удостоївся учасник АТО 
– директор Пробіжнянського будинку культури 
Б.Вергун.

На мажорній ноті, акапельним виконанням 
«Боже великий, єдиний…» нещодавно сфор-
мованого чоловічого вокального ансамблю 
завершилася підсумкова нарада працівників 
культури, вкотре цим підкресливши високий 
мистецький рівень художніх колективів Чорт-
ківщини, який, за оцінками фахівців, у бага-
тьох випадках слугує орієнтиром для всієї 
області.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Отож, прийшов час максимально розширити бо-
ротьбу і побудувати широкий національний патріо-
тичний рух.

Перш за все нардеп інформував про події сьо-
годення на лінії фронту. Наші батальйони, як пові-
домив, роблять зачистку територій від ворога: 8-й 
батальйон Української Добровольчої армії звільнив 
Широкіно, 5-й –  Авдіївку. 

А відтак Дмитро Ярош лаконічно і конструктивно 
розкрив деталі створення нового політичного руху: 

– Ми хочемо об’єднати людей, які ще не були в 
політиці, патріотично налаштованих націоналістів, 
націонал-демократів, лібералів та інших. Нинішня 
ситуація в Україні вимагає загального об’єднання 
патріотів різних ідеологічних поглядів. Оскільки по-
дальша політична сепарація суспільства, а саме 
цей процес ми спостерігаємо, прирікає державу на 

поразку. Для нас, як для людей, котрі вже два роки 
займаються військовими питаннями, створення 
української добровольчої армії під, так би мовити, 
конкретний законопроект – це надзвичайно важли-
вий напрямок діяльності. Ще в квітні минулого року 
я як народний депутат зареєстрував законопроект 
про добровольчий український корпус, але, на жаль, 
він не набрав потрібної кількості голосів «за». На 
часі законопроект доопрацьовуємо, маємо надію, 
що він все-таки буде прийнятий. Бо цей закон – це 
не лише визнання добровольчого руху (оскільки ті 
добровольці, котрі по сьогодні не мають статусів 
учасників бойових дій, хоч знаходяться й зараз на 
фронті), але ще й фактор національної безпеки й 
оборони держави. На часі намагаємося розбуду-
вати по всій Україні загони територіальної оборони 
й відповідно ті бойові підрозділи, які є на фронті, 
дасть Бог, ще й на Луганщині розгорнемо баталь-
йон, тоді й матимемо завершену конструкцію оборо-

ни. Тому наша діяльність (близько 80 відсотків часу) 
буде приділена, поки йде війна, власне фронтовим 
питанням. Чітко зрозуміли й ще одне: не навівши 
порядку в тилу на тлі того всього, що відбувається, 
дуже важко буде перемогти там – на сході України. 
Бо зубожіння людей, тотальна корупція, що існує в 
державі, та інші негативи зазвичай не дозволяють 
нам піти в наступ, піти в бій, адже існує дуже-дуже 
багато проблем, які негайно треба вирішувати. Саме 
тому в грудні місяці було прийнято рішення власне 
бойовими батальйонами та багатьма обласними 
організаціями про вихід із «Правого сектора» й від-
повідно – максимальне розширення кадрової бази, 
створення потужного всеохоплюючого національ-
ного руху, який на часі має, так би мовити, робочу 
назву «Державницька ініціатива Яроша» (ДІЯ). Ми 
покладаємо великі сподівання на цей рух, тому що 
добре вивчили уроки новітньої історії України: коли 
ми були єдині (на прикладі, Народний Рух України 
до здобуття незалежності), то змогли вирішити по-
ставлене завдання – власне здобути незалежність; 
коли ми були єдині на Майдані в 2004-2005 роках, 
відповідно змогли досягнути теж успіху й не допус-
тити тоді Януковича до влади; коли ми об’єдналися 
в 2013-2015 роках, нам вдалося зробити здавалося 
б неможливе – ліквідувати режим Януковича. Але 
українці чомусь, як-то кажуть, наступають на одні 
й ті ж граблі: досягаючи якогось позитивного ре-
зультату, розходимося по «партійних квартирках» 
і відповідно займаємося будь-чим, але не дією 
об’єднання. Саме тому цей рух започатковується 
з дуже конкретними завданнями: підготувати тих 
лідерів громадської думки в районах, областях, на 
всеукраїнському рівні, які би були здатні гідно пред-
ставляти український народ у структурах влади, 
тобто побудувати альтернативну системну піраміду 
влади. До прикладу: діжка з нечистотами, якщо що-
дня туди доливати по горнятку джерельної води, чи 

з неї можна буде коли-небудь напитися? Звичайно 
ж – ні! Якщо й зміниться консистенція, то сморід все 
одно залишиться. Тому замість отої прогнилої діжки 
нам необхідно сотворити й поставити іншу – чисту 
й неуражену. Тобто провести заміну всієї політичної 
еліти, а не користуватися, так би сказати, постійно 
перетасованою колодою – висувати одних і тих же 
людей, які перебігають з партії в партії, займаючись 
всім, тільки не боротьбою за право реалізувати нор-
мальне цивілізоване життя для народу українсько-
го.  А ще: опрацювання конкретних програмових ре-
чей щодо фінансової та економічної систем, щодо 
реального реформування Збройних сил, правоохо-
ронної системи тощо. 

Ми усвідомлюємо всі ризики, проте це й дає мож-
ливість зрозуміти, що запит на третю силу в державі 
насправді є. До нашого руху приєднуються, напри-
клад: Спілка офіцерів України, рух «За розвиток та 
суверенітет», «Самооборона Майдану», рух «Вільні 
люди», а також деякі політичні партії України. 

Ми не творимо якусь «фюрерську» організацію. 
Для нас надважливим на часі є власне створення 
ініціативних груп (з різних середовищ – учасників 
АТО, молоді, інтелігенції, волонтерів). Опісля чого 
плануємо створити в областях координаційні цен-
три, а при них виконкоми з напрямками: інформа-
ційний, юридична служба, організаційна кадрова й 
т. п. Усвідомлюємо, як тільки ця громадсько-політич-
на сила почне набирати рейтинг, дуже багато при-
йде людей – негідних бути в цьому рухові. А тому 
виставлятимемо певні «фільтри», щоби випадкових 
людей у нас не було. Працюємо і над програмовою 
складовою: всі дії – в прозорій відкритості, всі фі-
нансові надходження й витрати – оприлюднені. 

Д.Ярош запевнив, що створюється не партія, а 
саме – рух, який стане об’єднуючим і стабілізуючим 
фактором одночасно. 

За його словами, національний рух «Держав-
ницька ініціатива Яроша» (ДІЯ)  планує провести 
об’єднавчий з’їзд вже у травні ц. р.

Опісля викладення інформації Дмитро Ярош по-
чергово надав чіткі відповіді на низку запитань чорт-
ківців. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Дерево сильне корінням»
Саме з цієї народної мудрості розпочала свій звіт про роботу культуральної галузі Чортківщини за минулий рік начальник 

відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації Г.Чайківська на підсумковій нараді працівників 
культури району, яка відбулася минулого тижня, 24 лютого, у РКБК ім. К.Рубчакової. Маючи на увазі наше минуле, історію 

українського народу та його самобутню національну культуру, без чого неможлива побудова сильної демократичної держави. 
Власне десь така думка простежувалася протягом усього представницького зібрання.

«Без наведення порядку в тилу ми 
не вирішимо військові питання і питання 

звільнення окупованих територій»…



7 березня. Тривалість дня – 11.23. Схід – 6.28. Захід – 17.51.   Седмиця сирна (масляна) – загальниця

№ 9 (8557), 4 березня 2016 року

5Істини

Цілителі

Хліб душі

Зрештою, якоюсь абсолютною новацією ось така відвертість 
для нас не стала – подібне твердження-пророцтво раз у раз 
злинає з уст і політичних експертів, й істориків-дослідників та 
тиражується друкованими, електронними ЗМІ, підкріплене, як-
то кажуть, здоровим глуздом. Одначе заслухане від народних 
знахарів, цілителів споконвіку сприймалося і сприймається за 
панацею. А ще й та, хто мовить ці слова, оповита аж відчутною 
магією магнетизму, аурою довіри й добра.

Марія Савуляк, наразі т. в. о. Угринського сільського старо-
сти, котра й зазнайомила журналістську спільноту з п. Орисею, 
позиціонує цю 80-літню жінку “мамою для нас, угринців”. Та-
кою, до котрої завжди йшли з бідами – аби поправила. У когось 
дитина не спить, зривається, має страхи – до неї. В дорослого 
чи то слабість, чи тривога на душі – також допоможе. “Пані 
Орися віск виливає – розтоплює на вогні й зливає на свячену 
воду, – розповідає п. Марія. – Потому читає по воску і молить-
ся, молиться, молиться...”.

За ворожку жінку в Угрині не вважають – лише за знахарку, 
цілительку. Бо ворожбити, пояснюють, зазвичай з недобрими 
силами лучаться. А п. Орися натомість дуже побожна. Бесіду-
ючи з нею, мали можливість вочевидячки в цьому переконати-
ся, коли жінка кілька разів повторювала, мабуть, для неї про-
писне, зі Святого Письма: “Не роби людям зла, а лиш добро...”.

Родом з 1936-го, замолоду наробилася й набідилася. За 
колгоспу в буряківничій ланці – норма сім гектарів була, при-
гадує. А тоді чотири ланки працювали. Сталося якось: погніва-
лись ланкові. А буряки від комбайна, що гонами лану котиться, 
повідгортати нікому. Тоді й послали її, молодшу, за гінця до 
сусідньої ланки – перепроситися. Та ще й на коня всадовили – 
аби борше. Згодилася (десь зо тридцять літ тоді мала), проте з 
умовою, аби її Павлові, чоловікові, не казали. 

– Я прийшла додому, а він вже знає! – розповідає п. Орися. 
– Каже: так наробишся, а ще хочеш на коні їхати! – немов до-
рікнув. Бо хтось таки сказав йому. Але не сварився...

Перепросилися дівчата – та й далі добрі. Всіляко бувало. 
Вантажівкою з поля повертаються – наспіваються дорогою, 
втоми як не було. Й дарма, що не до розкошів. Бувало, що з 
кукурудзяного борошна паляницю пекла та з буряка юшку за-
варювала – гербату. “Мала козу та й забілю трошка молоком, 
аби ще дітям було, – пригадує жінка. – Набідилися...”.

– А у вас діти які? – запитуємо.
– Доньки дві, живуть в Чорткові. І онуки, правнуки є.
Пані Орися не з багатодітної сім`ї – то її бабця мали вось-

меро дітей. А вона лиш брата на тринадцять літ старшого. “По 
войні, – знову пливе рікою спогадів, – нічого не було, якась су-
кеночка перкальова – і в свята, і в будні. Виперу, та й до церк-

ви йду, а в чім піду? Якось ми мама вшили спідницю з грубого 
полотна та й накрасили. Піду на буряки і змокну попід дощ, та 
й по ногах потече – ніби ноги немиті... А бредемо через річку – 
щодня туди й відти, ноги потріскають і посідаються. А та краска 
позаходит та й каже до мене сусіда: “Ой дівче-дівче, хто тебе 
схоче, як ти ноги маєш як воронячі – чорні, загрубілі...”. А я ка-

зала: “Як ся знайде такий бідний, як я, та й ми схоче...”.
– І у войну дуже набідилисмо, – неквапом немов тче канву 

споминів наша співбесідниця. – Лишили хату та й пішли геть 
аж туди, межи горами, – на Кобзарівку. Пішлисмо – вікна пови-
бивані, солома насеред хати, спали так, на соломі. Бараболі 
їли, муку, все, що було, повиїдали. Дуже була біда у войну, а 
ще й по войні, в сорок семому вже, так само був голод...

Вона вроджена третього дня Різдвяних свят. В народі кажуть:  
такі люди щасливі в Бога. Цікавимось думкою п. Орисі з цього 
приводу. Вона замислюється. “Не раз думаю: за що мене так 
Бог покарав? (Бо мала вже два інсульти). – А з другого боку 
гадаю собі: а за кого Він такі муки терпів? Та ж за нас, за наші 
гріхи! Хто тут відтерпить, вже на тім світі не буде терпіти...”.

Цікавимось, відколи пані Орисю наділено даром цілитель-
ства. “Давно”, – відповідає. Її цьоця, мами рідна сестра, колись 
“відбирала діти, зав`язувала пупці і зливала віск”. А борше – 
баба Федорка – “такой рідна моя бабка”. Вона, виявляється, 
колись, ще до народження п. Орисі (бо вони розминулися в 
часі), спрогнозувала майбутнє цілительство ще ненародженої 
внучки: “Буде ще в нашому роду зливати віск, як я”. Так воно й 
сталося. А чи передасться комусь надалі – про те наша спів-
розмовниця не знає. На все, каже, воля Божа, все наперед за-
писано там, нагорі: “Ще ся не вродит дитина, а доля чекає на 
цім світі”. 

Хату, де мешкає п. Орися Шушко, добре знають не лише в 
Угрині. Адже за поміччю сюди приїздять здалеку – і з сусідніх 
районів, і з Тернополя, і навіть з Києва. В який спосіб дізнають-
ся – знахарка не відає. Мабуть, передають одне одному. Та й 
Інтернет є для спілкування чи взаємопомочі. 

Старенька господиня, над чиєю покрівлею зозулі накували ві-
сімдесят, нездужає. Зітхає: свого чоловіка не змогла врятувати 
– шість років його нема на цім світі. Та й де думала, що вже два 
роки ось так лиш сидітиме на дивані, не в силі підвестися й ви-
йти надвір? А в помочі, проте, нікому ще не відмовила, жодній 
людині, котра до неї звернулася, – чи то зі слабостями фізіо-
логічними, чи занепавши духом. Дуже через те втомлюється, 
сили свої тратить. “Є такі люди, що забирають мою енергію”, 
– зізнається. “Бо ви з ними нею ділитеся, адже так?”. “Так, – від-
повідає. – Був якось в мене доктор з Борщева, я йому кажу: “Як 
я вас лікуватиму?”. Та він потому ще кілька разів приходив, бо 
спина йому перестала боліти...”.

– А як поновлюєте сили? – запитуємо.
– Певно, що молитвою, – відповідає наша співбесідниця. 
У ті дні, коли цілителька приймає потребуючих допомоги 

(крім християнських свят та в часі посту), безнастанно молить-
ся за них аж до самого полудня – за всіх. То, каже, – її офіра. 

Вона показала й нам довгу молитву на добряче вже витерто-
му листку, наголосивши: дуже помічна! Й не відмовилась поді-
литись нею з читачами “Голосу народу”, що ми охоче робимо.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Пророцтво угринської Ванги
– А що відчуваєте, доки в нас буде ось так в Україні – доки триватиме гібридна війна? – 

запитали ми в п. Орисі Шушко, унікальної жінки-знахарки зі с. Угринь. І почули у відповідь невтішне: 
– Ще нам Путін жити не дасть, ще війна триватиме. Доки він житиме, доти й будемо мали клопіт. 

І муситимуть наші хлопці йти воювати, бо ще так скоро війна ся не скінчить...

“Коли Мій Син (каже Мати 
Божа) вийшов на Єрусалим-
ську гору, Його спіймали єв-
реї. З погордою і ненавистю 
на голову поклали терновий 
вінок, і все Його обличчя 
вмилося Святою Кров`ю”. 
Ісус говорить: “Дорогі мої! 
Мій хрест є тяжкий і ранить 
побите тіло і вся Кров тече 
по хресті. Сьогодні Божий 
день – п`ятниця. Якби знай-
шовся хтось, щоб цю мо-
литву читав кожного дня, а 
в п`ятницю три рази, то чого 
попросить, дам йому (згідно 
з Божою волею). Усіх об-
дарую ласкою, красою, му-
дрістю і врятую йому трьох осіб з родини чи інших, за яких 
молився. За три дні до смерті дам знати час, коли це ста-
неться, а після смерті покладу золотий вінок на його голову”.

Мати Божа стоїть під хрестом Свого Сина і переносить 
Його страждання. Ісус говорить: “Іване, ти Мій вірний слуга, 
візьми Матір Мою за руку і веди, щоб вона не бачила Моїх 
страждань на хресті”.

Іван говорить: “Сину Божий, я візьму Твою Матір за руку, 
відведу від хреста і потішу, як батько своє дитя, щоб Вона 
не бачила Твого страждання на смертнім хресті, яке з болем 
відчувається в Її серці”.

В цей час здригнулася земля, потемніло сонце і місяць, а 
Матір Божа каже: “Це Син Мій переносить тяжкі муки страж-
дання на Своїм хресті”.

Покапали краплі Крові Ісуса Христа, коли Він йшов на Гол-
гофу.

Галбвер-кат знайшов один лист на Святому Гробі Ісуса 
Христа, який був захований в одній касі окремо від срібла і 
грошей. Каса була власністю хана Батия, імператора Хрис-
тина, царя Давида і святої Єлизавети, Мальти, Дори і Гране-
ти. І всі вони хотіли знати про страждання Ісуса Христа.

Ісус говорить: “Було 63 воїни, 180 разів Мене били кулаками 
в плечі. Я прийняв 40 цвяхів і каменюк, 32 рази Мене тягнули 
за бороду і підносили за волосся. Потім на Голгофі Мене били 
палицями. Я був поранений 100 разів і битий 308 разів. Тоді 
впало 5432 краплі Крові, і за Мною наглядала 31 людина. Я 
вмирав в другій годині, в п`ятницю. Коли пробили Моє Серце, Я 

відходив 120 разів. А тих, що Мене вбивали, було троє”.

+ Увага! Ті, хто будуть читати цей лист, матимуть силу і 
перемогу над злом. Якщо читати цей лист п`ятнадцять років 
за Кров, яку пролив наш дорогий Спаситель, то тоді з неба 
простяться йому п`ять гріхів, а також усі пекельні муки. А 
якщо помре раніше, то буде йому прийнято, якби прожив 
п`ятнадцять років і пролив свою кров за віру. “До того, хто 
читає цей лист, Я зійду з неба і заберу його душу до неба 
(каже Спаситель), а також душі його рідних аж до четвертого 
покоління”. А той, хто носитиме цей лист при собі все, тому 
ніколи не буде важко у справах. Усяке зло відійде геть від 
нього, а також якщо він величатиме Пречисту Матір Божу.

Святий Григорій говорив, що інший лист був знайдений в 
іншому місці і написаний золотими літерами. “Збережи цей 
лист, написаний 16 січня 1750 року. В неділю не працювати. 
Бо Я вам дав шість днів на працю, а сьомий – щоб молити-
ся”. Святкуйте цей день, щоб Спаситель простив ваші гріхи. 
Не забувайте давати милостиню сиротам і бідним, тоді ваш 
рід буде благословенним і багатим. “Якщо не повірите в цей 
лист, то напущу на вас велику чуму, голод, війни і великі за-
хворювання. Зазнаєте силу небесного грому і землетруси. 
Це буде вам великою заплатою за невірство! Хто не вірить 
і скриє цей лист від людей, той буде покараний на Божому 
суді”.

А якщо будете величати і читати цей лист і будете про-
сити прощення своїх гріхів, а також будете читати цей лист 
іншим, тоді ваша душа ніколи не загине, а буде врятована 
від гріха.

Люди! Вірте в муки Спасителя, Який прийшов на землю 
заради вас! Цей лист дав один монах Камгор, який був на 
Святому Гробі Господньому. Пишіть, давайте цей лист лю-
дям, щоб каялись, бо про це просить всіх сам Господь наш 
Ісус Христос! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй 
нас, грішних. З вірою прикладіть лист цей до болючого місця 
або кровотечі – станеться чудо! Вороги не зможуть вам за-
подіяти ніякої шкоди. Носіть цей лист при собі і він захистить 
вас від злих людей і поганих сусідів. Нехай Господь Бог з 
небес завжди кличе нас, грішних. Якщо дати цей лист не-
плідній жінці, то стане плідною. А той, хто його носить все 
при собі, то біля нього є Ангел-Хоронитель, Архангел Михаїл 
і Всемогутній Бог.

В ім`я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Не кляніться іменем Господнім, знищить вас! А в устах за-

вжди майте Бога, прославляючи Його. Амінь.

+ Молитва до хреста Святого

Всемогутній Боже, Котрий терпів на хресті за всі 
наші гріхи, будь завжди при мені.

Хрест Святого Ісуса Христа, допоможи мені отри-
мати від тебе спасіння. Хресте Святий, віддали від 
мене всяке нещастя і зло.

Хрест Святого Ісуса Христа, вирятуй мене від уся-
ких нещасть душевних і тілесних.

Ісусе Назарянине розіп`ятий, май милосердя наді 
мною і визволь мене від злих духів. Амінь.

Молитва до хреста Святого була знайдена в Єрусалимі, в 
Гробі Ісуса Христа, дата і число не було визначено. Її було 
передано до Риму Папі.

+ Увага! Обітниця молитви!
Хто цю молитву відмовляє, читає чи слухає або носить 

при собі, не помре несподівано, не потоне, не згорить і нія-
ка отрута не зашкодить йому. “Запевняю, що скоро вилікую 
його” (Ісус).

Коли дану молитву буде відмовляти невістка, що має стати 
матір`ю, – щасливо приведе дитину на світ.

Якщо людина має хворобу – нервову, параліч, падачку чи 
рак, нехай цю молитву прикладе до болючого місця.

“Тих, хто цю молитву для інших переписує, благословити 
буду (каже Спаситель), а тих, хто висміює її – зішлю на них 
покуту!”.

Ця молитва охоронить ваш дім від урагану, землетрусу, 
вогню, війни, від усякої нечисті, від злого повітря, голоду і по-
ганих людей.

Хто щоденно відмовлятиме цю молитву, за три дні перед 
своєю смертю матиме від Бога знак про годину смерті.

Ця молитва на честь і славу Дорогоцінної Крові Ісуса Хрис-
та, Воплочення Його, через яке Господь Бог допровадить нас 
до життя вічного, – правдива, як те, що Ісус народився у Ви-
флеємі, був розіп`ятий у Велику П`ятницю і на третій день 
Воскрес із Гробу!

Господи Боже, вислухай мольби мої і від усякого зла за-
ховай мене. Амінь.
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Волонтерство

Звичайно ж, це – жарт (у скрутний час він не 
завадить). А якщо серйозно: минулої середи 
у підвальному приміщенні собору Верховних 
Апостолів Петра і Павла розгорнулася справ-
жнісінька артіль з виготовлення вареників, 
щоправда – з картоплею (бо ж сир може про-
киснути). Жінки бджілки-трудівниці наліпили 
незчисленну кількість вареників; чоловіки ва-
рили, заливали їх гарячим смальцем зі шквар-
ками, упаковували в відерця. З усім цим (а 
ще – тушонки з квасолею, горохом, паштети, 
близько 1000 банок консервації, та усяка сма-
кота) уже вчора волонтери відправилися до 
наших бійців-захисників на схід України.  

Активісти-волонтери щиро вдячні за по-
сильну допомогу всім благодійникам: бать-
кам і учням ЗОШ №№ 5, 7 та гімназії ім. 
М.Шашкевича (вони також долучилися до 
приготування вареників); гуманітарно-педа-
гогічному коледжу ім. О.Барвінського; чорт-
ківським підприємцям; керівникам аграрних 
підприємств Чортківщини, В.Хом’яку (ПП «Па-
ляниця плюс») і П.Стефаняку (ДП «Чортків-
ський комбінат хлібопродуктів»); громадам сіл 
Угринь, Косів, Палашівка, Базар, Полівці, Малі 
Чорнокінці, Улашківці. 

Тетяна ЛЯКУШ  
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Ой чули, чули… – любив козак 
дівчину і з сиром пироги…»

Армія

Хто відважний – хай іде із нами, лицарями будьте, юнаки!
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Ми давно мали бажання побувати в єдиній 
військовій частині А1915, яка ще функціонує у 
нашому Чорткові – колись такому потужному 
військовому містечку з п`ятнадцятьма військо-
вими частинами, військовою прокуратурою, 
військовими магазинами, Будинком офіцерів й 
ін. Тим більше тепер, коли містом поширюють-
ся чутки, що незабаром частину, територія якої 
розташовувалась навпроти нині діючої, будуть 
відновлювати, а це означає робочі місця для 
тутешніх мешканців та й взагалі – покращення 
обличчя міста внаслідок ремонту будівель на 
в`їзді в Чортків. Але, забігаючи наперед, відразу 
попереджу: жодних військових таємниць нам, 
журналістській братії, вивідати того дня не вда-
лося – за цим пильно стежив протягом всього 
часу нашого перебування в ВЧ А1915 началь-
ник служби захисту інформації частини Артур 
Марунов, та й наш співрозмовник – заступник 
командира роти охорони та оборони по роботі 
з особовим складом, тимчасово виконуючий 
обов’язки заступника командира частини по ро-
боті з особовим складом Володимир Колодюк, 
не виходив за рамки своїх повноважень, жод-
ного лишнього слова не зронив. Зрештою, слід 
пам’ятати, в який тривожний час усі ми живемо, 
й таку, здавалося у мирний час, банальність: во-
роги не дрімають. Як повідав капітан Марунов, 
тепер військові пильно стежать навіть за соцме-
режами, щоб не просочилася лишня інформація 
противнику на радість. Поділимось з вами, ша-
новні читачі, хай і не суперсенсацією, та все ж 
тим, що нам видалося цікавим.  

Зараз по усій країні проходить активна кам-
панія по збільшенню кількості контрактників у 
ЗСУ. Задля цього покращено їх забезпечення, як 
уже говорилося спочатку та й мали змогу озна-
йомитися у численних оголошеннях рекламного 
характеру на цю тематику, що їх розміщують 
військові у ЗМІ. Заробітна плата у контрактника, 
котрий щойно вийшов на службу, – у межах біля 
семи тисяч гривень, він проходить підготовку в 
навчальному центрі; видають форму, забезпе-
чують безкоштовним обідом. Які його обов’язки, 
як проходить типовий день військовослужбовця 
контрактної служби, зрештою, типовий тиж-
день? Цією інформацією, у межах дозволеного, 
щиро поділилися ті, з ким спілкувалися. Отже, 
типовий тиждень складається з різних за своїм 
наповненням робочих днів: є такі, в які працю-
ють на заняттях з бойової, фізичної підготовки, 
вивчають теорію й закріплюють її на практиці; є 
дні, в які проводяться заходи з вибухопожежо-
безпеки, паркові, господарські дні. У господар-
ські дні – це не тільки прибирання приміщень та 
навколишньої території, а й догляд за зброєю 
й технікою, чищення її. У парковий день виїж-
джають в парк й працюють на техніці, обслуго-
вують її задля підтримки в боєздатному стані. 
Над завданням не допустити якоїсь небезпечної 
ситуації у приміщеннях та на території, де збе-
рігається зброя, обладнання, бойова техніка, 
працюють під час виконання заходів вибухопо-
жежобезпеки. Ось так проходять типові робочі 
тижні у військових-контрактників, які склада-
ються з таких же типових робочих днів. Дні, як 
зазнають співрозмовники, відрізняються тим, чи 
йде військовослужбовець у наряд, чи залиша-
ється у підпорядкуванні свого безпосереднього 

керівника. Якщо за-
ступає у наряд, то 
його робочий день 
триває… добу: з 10-ї 
год. ранку до 10-ї на-
ступного дня. Але в 
частину треба прийти 
на 8-у год., адже пе-
редує цьому медич-
ний огляд, інструктаж, 
шикування, а вже по-
тім приступають до 
безпосередніх своїх 
обов’язків. 

Як розповів стар-
ший лейтенант Во-
лодимир Колодюк, у 
Чортківській частині 
А1915 уже не служать 
строковики (їх нема 
тут ще з 2013-го), 
лише контрактники. 
Більшість – з Чортко-
ва та Чортківського 
району, є й з сусід-
ніх районів. Кількість 
контрактників змен-
шилася, порівняно 
з попереднім роком. 
І це не тому, що по-
чалася війна, навіть 
якраз навпаки – від 
початку воєнних дій 
на сході країни тих, 
кого в армію кличуть суто патріотичні почуван-
ня, збільшується. Усе через те, що за рахунок 
нашої А1915 відбувається формування частин 
на сході, їх же ж там відновлюють, розширюють, 
і не лише кадрами, а й матеріально. У частині, 
окрім підрозділу охорони та оборони, є ще де-
кілька підрозділів, різних за функціональними 
обов’язками та кількісним складом. Живе А1915 
в умовах мирного часу, у відрядження на квар-
тал, на добровільних засадах їздять на схід бо-
йові офіцери та контрактники. От на даний час 
побратимів чортківських військовослужбовців у 
зоні АТО дев`ятеро. Як запевняють офіцери Ко-
лодюк і Марунов, усім необхідним частина від-
ряджених забезпечує, при потребі – передають 
«Новою поштою», що попросять, навіть гроші 
переказують. «Зараз ведеться розбудова трьох 
ліній оборони, відновлюються, як уже було ска-
зано, військові частини, які були розформовані, 
формуються нові. Наші військовослужбовці при-
ймають активну участь у цій роботі. Є люди, ко-
трі можуть бути відправлені в інші точки, згідно з 
потребами в їхній спеціальності», – так пояснює 
місію чортківчан на сході Артур Марунов.

На запитання щодо долі частини, що функці-
онувала буквально навпроти через дорогу від 
А1915, вищезгаданий співрозмовник відповів, 
навівши як приклад невеличку аналітику ситу-
ації, що склалася в нашій армії у минулі роки: 
«Дуже багато було скорочень, уся політика попе-
реднього керівництва держави була спрямова-
на на те, щоби підірвати бойову готовність ЗСУ 
зокрема, бо зменшувалась кількість війська, на 
всіх керівних посадах були люди-прибічники тієї 
влади або лояльні до неї, на всіх основних ке-
рівних посадах у силових структурах – російські 
ставленики. Наведу невеличку статистику: тут, 

у Чорткові, було колись 15 військових частин, 
зараз залишилися лише ми і військкомат. Оту, 
яку зараз за чутками (бо документального під-
твердження не маю) будуть відновлювати, зна-
єте куди вивезли? Вірніше, її звели на нуль, роз-
формували, а всю бойову техніку, придатну для 
застосування, знаєте куди перегнали? У Крим, в 
Саки. Відповідно, де зараз Крим?

Територію після того намагалися використати 
по-різному: і нашу туди передислокувати, і про-
дати й віддати на баланс міста, щоб там якісь 
інфраструктури міські розташувати, й під житло 
для військових, але рішення по жодному з варі-
антів не було прийнято. Наразі вона перебуває у 
дуже занедбаному стані. Спочатку ми охороня-

ли містечко, а зараз військова установа – КЕВ м. 
Тернополя. Усі будівлі там знищені і людським, 
і природнім факторами. Тому залишилося від 
усього, що було, відсотків п’ятдесят. Сподівати-
мемося, що комісія, яка приїжджала нещодав-
но для оцінки об’єму робіт, є першим кроком до 
зрушення цієї доброї справи з місця».

Ось такі реалії й перспективи у нашої армії, 
зокрема Чортківської військової частини А1915 
та її сусідки, яка, надіємося, має реальні шанси 
для відновлення.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Військова служба за контрактом у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях

Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить прийом 
громадян України (як чоловіків, так і жінок) віком від 18 до 60 років, які виявили 
бажання проходити військову службу за контрактом.

Згідно із Законом України, на військову службу за контрактом приймаються 
громадяни України:

– придатні за станом здоров’я;
– мають вищу, професійно-технічну або базову загальну середню освіту;
– відповідають встановленим вимогам проходження військової служби. 
Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання: від 7000 грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– виплата грошової компенсації за піднайом житлового приміщення;
– речове забезпечення;
– пільги при вступі у вищі навчальні заклади України;
– соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей згідно з 

чинним законодавством України.
Звертатись за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40, 

Тел.: 2-14-64, 098-254-36-14
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Обряди

Саме під таким гаслом лідери учнівського самоврядування 
Чортківського району відзначали другу річницю пам’яті 

героїв Небесної сотні.

Пройшло два роки з того часу, як безжалісно було розстріляно, по-
варварськи закатовано молоде майбутнє нашої країни.

ГЕРОЇ  НЕ ВМИРАЮТЬ! Саме цими словами Україна проводжала 
в останню путь своїх синів та доньок. Тих, хто загинув за свою країну, 
за свій народ. Знову від нас пішли найкращі. Ті, для кого «справеди-
вість», «гідність», «свобода», «Україна» були не просто словами, а 
сенсом їхнього життя.

Історія України мала багато трагічних періодів. Коли свобода і на-
віть сам факт існування українського народу опинявся під загрозою. 
Але завжди в такі періоди найкращі сини і доньки України ставали на 
захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників.

Нині знову прийшов цей час – час вибору між свободою та раб-
ством, світлим майбутнім та темним минулим, справедливістю та 
тиранією. 

На Майдані пліч-о-пліч стали українці та євреї, вірмени, грузини 
та білоруси.

Їх об’єднала українська земля та бажання жити у вільній країні.
По всіх закладах району 19 лютого пройшли символічні флеш-

моби  в пам’ять за загиблими на Майдані. В рамках даного з них від-
булася і спільна молитва, і виготовлені власноруч паперові ангелики, 
свічки, а також хода до пам’ятних меморіалів героям Небесної сотні.

Ми, лідери Чортківщини, завжди будемо леліяти в душах тих білих 
янголів, пам’ятати, що майбутнє нашої країни вони залишили нам, 
молодим хлопцям та дівчатам. 

А в душі завжди чутно наспіви «Плине кача по Тисині» та шепочуть 
уста: 

Герої не вмирають. Просто йдуть
з Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті…

                                      Лідери учнівського самоврядування 
                                    Чортківського району –

                                    «Клуб старшокласників «Точка зору»

* * *
Скорботна дата 20 лютого – друга річниця трагічних подій на сторінках 

новітньої історії України, коли вся країна оплакувала своїх кращих синів, 
що загинули під час Революції Гідності.

19 лютого в Нагірянській ЗОШ І – ІІ ступенів проведено захід з метою 
увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні та вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності.

Весь педагогічний колектив школи, директор, організатор, усі учні, сіль-
ська бібліотека долучилися до проведення цього дійства.

Захід проходив біля куточка Героїв Небесної Сотні. Розпочато його мо-
литвою «Молюся за Тебе, моя Україно!». Дальше учні початкових класів зі 
своїми класоводами із виготовленими заздалегідь паперовими ангелами 
під музичний супровід пісні О.Білозір «Свіча» підходили і розміщували їх 
біля кутка Героїв Небесної Сотні. Після цього вони передали естафету 
учням старших класів, які зі смутком в очах поклали запалені свічки. Хай 
їхнє світло буде нашою даниною тим, хто пожертвував собою заради тор-
жества справедливості. Усі присутні схилили голови у жалобі в хвилину 
мовчання.

Учні 3, 6-9-х класів читали поезію, присвячену Героям Небесної Сотні 
та Революції Гідності. Шкільний ансамбль разом із учителем музики під 
супровід гітари виконали пісні «А я живий», «Над землею туман». Слова 
віршів, прочитаних учнями, та пісень, виспіваних ансамблем, пройняли 
усіх присутніх до сліз. Також разом переглянули відеоролик, а завідуюча 
сільською бібліотекою прокоментувала хронічку подій 18 – 20 лютого 2014 
року на Майдані Незалежності.

Хтось відстоює честь і гідність України зі зброєю у руках, а учні нашої 
школи, в міру своїх можливостей, прагнуть об`єднати народ патріотичним 
духом. І саме флеш-моб став підсумком вшанування пам`яті Героїв Не-
бесної Сотні, який завершився словами «За Україну», «За мир», «За спо-
кій».

На закінчення учасники заходу вийшли на шкільне подвір`я і під музич-
ний супровід гімну Майдану «Пливе кача…» випустили в небо ліхтарики 
пам`яті зі словами: «Герої не вмирають! Вічна слава Героям Небесної Со-
тні! Слава Україні! Героям слава!».

Марія КОРЧИНСЬКА, 
завідуюча бібліотекою-філіалом с. Нагірянка

Тут все й розпочалося – забава, та ще й яка. І 
вже й не здається, що то – лиш чергове зібрання 
клубу “Музейні зустрічі” при народному музеї с. 
Ягільниця. Неначе справжнісінькі тобі вечорниці 
на заговини, напередодні настання Великого по-
сту. Дівчата віншують господарів світлиці пишним 
короваєм – за надану їм честь повеселитися й 
побавитися, парубки – добрячою сулією горілки. 
Ось надійшов і співочий гурт молодиць “Пере-
весло” зі Шульганівки. А “Потічок” – колектив, що 
аж дихає живою автентикою, чомусь бариться! 
“Грызу ся-грызу ся, – зізнається гуртові господар. 
– Бо казали нагірянці, што придут. То се “Потічок”, 
певні, колесо спустило і “Потічка” неє!”. Аж гульк 
– вже є! Тото радості! Промовляє господар уро-
чисто: “З Божой ласкы лемкы вшитки ся зобрали 
на Пущаня, запусти. То дай, Боже, жебы мы тото 
файно провели!”. Вторить йому в лад й госпо-
диня: “То помож  нам, Боже, Пресьвята Матір, в 
шчесливу годину Пущаня зачати! Шчесливо зача-
ти, шчесливо скіньчыти, а хто быв барз в великім 
гніві – ся препросити”.

Гуртом відмолено “Отче наш”. І настає “Пуща-
ня, Пущаня, з вечера до рана” – “вкотре гнескы 
юж ся зобрали лемкы на Пущаня, жебы спомну-
ти  Лемківшчыну, край, родину, 
няня...”. Про запусти й фаршан-
ки взялася оповісти гуртові ша-
нована громадою ягільничанка 
Надія Війтик: як то гостилося в 
хаті її бабці 1934 (!) року? Жінка 
смачно й доладно переповіда-
ла про сув`язь приготовлюваних 
тоді страв, а ще й “приправляла” 
ту мову співанками. Парубки й ді-
вчата вальсували, виводячи “го-
лубку”, водили “канаду”, а підліт-
ки вдалися до улюбленої колись 
гри молоді “пуста-пропуста (кого 
любиш?)”. Власну співанку “Про-
симе в Пущаня прощеня”, строфу 
з котрої взято за ознаку цієї публі-
кації, виніс на люди самодіяльний 

композитор із сусідньої Долини Михайло Іванків. 
А як невимовно щиро потішив громаду заслу-

жений артист України Павло Доскоч – давній та 
добрий приятель господаря світлиці на Пущаня, 
“хрещеного батька” музею села, заслуженого пра-
цівника культури України, ініціатора й витівника 
Степана Бубернака. Заїжджий співак залюбки й від-
дано виспівав улюблені лемками співанки “Цне мі 
ся за тобом, мій Лемківскій краю”, “Ой верше мій, 
верше”, а також близькі почуванням присутніх моти-
ви про рідну батьківську хату й отчу криницю, живу 
мову та одвічні традиції.

Залюбки тішила гостей в своїй світлиці господи-
ня Надія Люба. Вміло кермували плином забави 
Оксана Лазарчук та Андрій Мацишин. Потішали 
серце й душу живою автентикою співанок і в гля-
дацькому гурті, й перегодом за святочними сто-

лами, густо вмощеними 
на їдк ами-напитк ами, 
жіночий ансамбль “Сме-
речина” та чоловіче тріо 
“Соколи” (Валерій За-
пухляк, Руслан Букалюк, 
Михайло Пуляк), а ще 
солісти-вокалісти Василь 
Маковійчук, Ірина Федчи-
шин, Ірина Дерій, Андрій 
Канюс, Зорянка Запухляк 
та ґречно припрошена з 
райцентру гостя – скри-
палька-віртуоз Ольга Фу-
чило. 

Здається, вдалося те, 
що малось на меті, – “з 
Пущаням вимолити долю 
Україні”.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото 

Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Жебы добрі нам постити 
аж до Воскресеня,

Вшыткы мали би просити 
в Пущаня прощеня»

У господі – світлиця. А в світлиці – бамбетель попід образами, святочно прибраний вишиваними 
подушками. І стіл, що, здається, аж ломиться від розмаїття яств. Однак господиня непідробно зітхає: 
“Здає ся мі, же не шытко готове до Пущаня. Як то было перше файно, як ся сходили на Пущаня сусьіди, 

розказували байки, сьпівали пісьні!” – згадує. Співає й собі, а відтак закручується в святочну хустку. 
За тим заняттям й застає її господар: “О, тото тобі до твари!”. Чує від жінки, “же придут на Пущаня 
сусьіди, кумы, парібци і дівкы”. Та й на те: “А знаш што? Я запросив на наше гнешнє Пущаня гудаків!”.

Трагічна дата

«Вони тримають небо…»



УТ-1 
07.25 Ера будiвництва 
07.35 Свiт on line 
07.50, 08.25 Смакота 
08.00 Золотий гусак 
08.40 Кориснi поради 
09.10 Уряд на зв’язку 
з громадянами 
09.45 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Гонка переслiдування 
12,5 км. Чоловiки 
10.40 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Гонка переслiдування 
10км. Жiнки 
11.50 Нiна Матвiєнко. «Ми 
єдинi, i Україна у нас одна» 
15.00 Х/ф «Як вкрасти 
«Поцiлунок» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 «Word on the street» 
17.55 Х/ф «Секрет озера Ерроу» 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Книга ua 
21.00 Новини 
21.50 Подорожнi 
23.00 Концерт «Мамо, 
вiчна i кохана» 

1+1
07.50, 09.10, 10.45 
«Мiняю жiнку-2» 
12.00, 13.05, 14.00 
«Сiмейнi мелодрами-5» 
15.00, 17.15 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» 
19.30 ТСН: 
20.30 «Секретні 
матеріали-2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 Комедiя «Кохання у 
великому мiстi-3» 
23.45 Комедiя 
«Божевiльне весiлля» 

ІНТЕР
08.30 Х/ф «Дiамантова рука» (1) 
10.30, 12.25 Х/ф 
«Найчарiвнiша та 
найпривабливiша» (1) 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини 
12.40, 14.20 Х/ф «Її серце» (1) 
15.05, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте 
в осенi» (1) 
22.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом-2. Повернення 
Сандри» (2) 
00.35 Т/с «Так далеко, 
так близько» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 20.00 «Не перший 
погляд» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 18.25 «Гуморинка 
на хвилинку» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
18.00 «Свiт квiтiв» 
18.30 «Урок... для батькiв» 
19.00 «На вiдстанi душi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Нотатки на 
глобусi» 
21.50 «Я знаю все». 
Концерт В.Павлiка 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40, 00.30 Програма 
«Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
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10 березня. Тривалість дня – 11.35. Схід – 6.21. Захід – 17.564. Іменини святкують Петро, Сергій, Анна

8 березня, вівторок 9 березня, середа 10 березня, 7 березня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.20, 23.45 Вiд першої 
особи 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20 Д/ф «I я, таки, жив» 
09.50 Перша студiя 
10.40 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
11.30 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.40 Хто в домi господар? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.45 Гра долi 
15.40 Свiтло 
16.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Iндивiдуальна гонка 
15 км. Жiнки 
18.55 Про головне 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
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, 11.00, 12.20, 13.10 
«Мiняю жiнку-3» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами-5» 
15.45 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 «Iван 
Васильович змiнює професiю» 

ІНТЕР
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, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
13.35, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом-2. Повернення 
Сандри» 
00.35 Х/ф «Її серце» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 18.30 «Не перший 
погляд» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15, 21.00 «Тема дня» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.45 «Mortimer. Inglish Club» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.45 «Зроблено в 
Європi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа»
10.00, 18.00 
Т/с «Перша ледi» 
 11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Програма 

«Щоденник для батькiв» 
13.00 «Пам’ятi Квiтки Цiсик» 
14.00 Х/ф «Сем i Джанет» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
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 «Сон» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Громадянська 
оборона 
12.00, 13.20, 22.20 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Патруль. 
Самооборона 
14.35, 16.20 Х/ф 
«Iноземець» (2) 
16.50, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.45, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.15 Х/ф «Тiнь якудзи» (3) 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
11.05 «МастерШеф» 
14.15 «МастерШеф. 
Невiдома версiя» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 5» 
00.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
10.20, 21.45 Т/с «Київ 
вдень i вночi» 
18.00, 02.55 Абзац! 
19.00 Серця трьох-3 
22.50 Х/ф «Вiд заходу 
до свiтанку» (3) 
00.55 Х/ф «Холостячки 
у Вегасi» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 09.15 Зоряний шлях 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.00 Реальна мiстика 
13.00 Агенти 
справедливостi 
13.55, 15.20, 21.00 Т/с 
«Громадянин Нiхто» (2) 
16.20 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 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.» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/п «Зброя 
майбутнього-3» 
11.10 Х/ф «Новий 
хлопець моєї мами» (2) 
13.00, 20.20 Т/с 
«Мисливцi за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
18.10 «Секретнi матерiали» 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю» (2) 
02.05 Х/ф «Чорна 
долина» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Замки Європи» 
10.40 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15 Час-Ч 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.35 Спогади 
15.25 Надвечiр’я. Долi 
16.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Iндивiдуальна гонка 
20 км. Чоловiки 
19.25 Т/с «Мафiоза» 
20.25 Д/ф «Албанськi 
жiнки за власне 
майбутнє» 
21.30 Новини. Спорт 
22.15 5 баксiв.net 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.05 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 11.00, 12.20, 13.00 
«Мiняю жiнку-3» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами-5» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00, 22.00 Т/с «Хазяйка» 
23.40 «Таємницi генiя 
Шевченка» 

ІНТЕР
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, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
13.35, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом-2. Повернення 
Сандри» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший 
погляд» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.30 «Воїни миру» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
17.55 «Твоя пiсня, твоя 
дума не вмре, не загине...» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
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 
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 Програма 
«Формула здоров’я» 
13.00 «Пам’ятi Квiтки Цiсик» 
14.00 Х/ф «Поет i княжна» 
17.30 Програма «Музичнi 

09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10, 19.00, 03.30 
Європа у фокусi 
12.40 Програма 
«Слiдства. iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Фарт» 
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» 
22.10 Х/ф «Моя вечiрка» (2) 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 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 
12.00 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Днi грому» (2) 
15.20, 16.20 Х/ф 
«Трансформери-3. 
Темний бiк Мiсяця» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Патрульнi. 
Цiлодобово. Програма-
дайджест 
21.25 Т/с «Винищувачi» (2) 
22.20 Х/ф «Кохання 
у великому мiстi» (2) 
00.00 Х/ф «Зниклi» (3) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Зiркове життя» 
10.10 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
12.40 Х/ф «Домробiтниця» (1) 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi-9» 
23.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 08.20 Kids Time 
06.12 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
08.22 Т/с «Бiблiотекарi» (2) 
17.00 Х/ф «Великий» 
19.00 Ревiзор 
21.55 Страстi за 
ревiзором 
00.15 Х/ф «Убити Бiлла» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Т/с «Умови 
контракту-2» (2) 
13.15, 15.30 Т/с 
«Лжесвiдок» 
17.30, 19.45 Т/с 
«Громадянин Нiхто» (2) 
22.30 Т/с «Вiйна й мир» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.20 «Вайпаут» 
08.40 «ДжеДАЇ» 
09.00 «Українськi 
сенсацiї» 
10.00, 00.50 Д/п «Помста 
природи» 
13.00 «Top Gear» 
14.00 «Вiдеобiмба» 
15.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю» (2) 
17.10 Х/ф «РЕД» (2) 
19.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.10 Х/ф «Бандитки» 
23.00 Х/ф 
«Греберси» (2) 
01.50 Х/ф «Лiсова пiсня» 

УТ-1 
07.50, 08.25 Смакота 
08.00 Золотий гусак 
08.40 Кориснi поради 
09.15 Х/ф «Як вкрасти 
«Поцiлунок» 
11.15 Концертна 
програма. В Павлик 
13.25 Х/ф «Секрет озера 
Ерроу» 
15.20 Фольк-musiс. Для 
вас, жiнки! 
16.20 Путiвник прочанина 
16.35 Подорожнi 
17.30 Т/с «Бiлявка» 
21.00 Новини 
21.50 Вiйна i мир 
23.00 «Шлягер року. Для 
тебе, кохана...» 
00.20 Телемагазин 

1+1
06.00 Анiме «Пухнастi 
проти зубастих» 
07.05, 19.30 ТСН
08.15 Комедiя «Кохання у 
великому мiстi-3» 
10.00 «Мiняю жiнку-2» 
11.15, 12.45, 14.00 
«Мiняю жiнку-3» 
15.40 Комедiя «Дiвчата» 
17.35 Комедiя «Iван 
Васильович змiнює професiю» 
20.15 «1+1 удома: 
8 Березня» 
22.20 «Концерт 
О.Пономарьова 
«Я люблю тебе...» 
23.40 Комедiя «Пiнгвiни 
мiстера Поппера» 

ІНТЕР
09.00, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
10.50 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» (2) 
14.40 Концерт «Поговори 
зi мною, мамо» 
16.10 Т/с «Ключi вiд 
щастя» (2) 
20.00 «Подробицi» 
22.40 Т/с «Шлюб за 
заповiтом-2. Повернення 
Сандри» (2) 
00.35 Т/с «Так далеко, 
так близько» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
11.15, 18.25 «Гуморинка 
на хвилинку» 
11.25, 21.00 «Тема дня» 
11.40, 21.15 «Не перший 
погляд» 
14.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.40, 18.15 «Пiснi 
нашого краю» 
14.50 «Вивчаємо 
англiйську разом» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «А у нас кiно 
знiмали...» 
17.30 «Мандри кота Фiнiка» 
17.45 «Mortimer. 
Inglish Club» 
17.55 «Випробуй на собi» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.00 «Подорож 
гурмана» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.00 «Театральнi 
зустрiчi» (Брехня) 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 03.30 Програма 
«Євромакс» 
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, 16.00 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 «Любов врятує 
свiт». Мунiципальний 
Галицький камерний 
оркестр 
14.00, 00.40 Х/ф «Новi 
Робiнзони» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.00, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Музична феєрiя». 
Iрина Федишин 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.10 Х/ф «Всi справжнi 
дiвчата» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 20.20 
Громадянська оборона 
12.05, 13.20 Х/ф «Кохання 
у великому мiстi» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Х/ф 
«STARПерцi» (2) 
16.50, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.45, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.15 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
23.15 Х/ф «Iноземець» (2) 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.20 «Зiркове життя» 
10.15 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
12.55 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
23.45 «Один за всiх» 
00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 М/ф «Кiт Грiм i 
зачарований будинок» 
09.10 Х/ф «Павутина 
Шарлотти» 
11.10 Х/ф «Занадто крута 
для тебе» (2) 
13.10 Х/ф «Простушка» (2) 
15.15 Х/ф «Бiзнес заради 
кохання» (2) 
16.55 Х/ф «Чого хоче 
дiвчина» 
19.00 Серця трьох-3 
21.50 Т/с «Київ вдень i вночi» 
22.35 Х/ф «Убити Бiлла-2» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною. 8 березня 
09.15 Т/с «Умови 
контракту-2» (2) 
13.15, 15.20, 17.30, 19.45 
Т/с «Громадянин Нiхто» (2) 
22.30 Т/с «Вiйна й мир» (2) 
02.45 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 11.25 «Облом.UA.» 
09.00, 01.10 Д/п «Помста 
природи» 
12.25 «Вiдеобiмба» 
13.55, 19.20 Т/с 
«Мисливцi за релiквiями» 
15.45 Х/ф «Новий 
хлопець моєї мами» (2) 
17.40 Х/ф «Бандитки» 
21.10 Х/ф 
«РЕД» (2) 
23.20 Х/ф «Чужi на 
дикому заходi» (2) 
02.10 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
10.35 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.30 «Схеми» 
з Наталiєю Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
14.35 Театральнi сезони 
15.25 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Естафета 4х6 км. Жiнки 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.45 З перших вуст 
19.35 INTERMARIUM 
20.30 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
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, 11.00, 12.20, 13.00 
«Мiняю жiнку-3» 
14.45 «Сiмейнi 
мелодрами-5» 
15.45 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» 
20.20 «Вечiрнiй Київ-2015» 
22.40 «Свiтське життя» 
23.40 Х/ф «Ледi» 

ІНТЕР
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» (1) 
13.35, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Iгри патрiотiв» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Усе любов’ю 
змiряне до дна» 
10.35 «Мандри Великим 
Лугом» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.45 «Мiй Шевченко» 
14.00 «Що робити?» 
15.15 «Тема дня» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.40 «Cлово має 
народний депутат» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа»
10.00, 18.00 Т/с «Перша ледi» 
 11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 «Пам’ятi Квiтки 

Цiсик» 
14.00 Х/ф «Забери мене 
додому» 
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 «Скарби да 
Вiнчi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Громадянська оборона 
12.00, 13.20 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Патруль. 
Самооборона 
14.30, 16.20 Х/ф «Над 
законом» (2) 
16.50 Т/с «Винищувачi» (2) 
17.45, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.15 Х/ф «Колонiя» (2) 

СТБ
06.35, 18.30, 00.40 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.50 Х/ф «Одружений 
холостяк» (1) 
09.35 Х/ф «Дiвоча 
вечiрка» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк-6» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
09.20, 19.00 Серця 
трьох-3 
18.00 Абзац! 
21.25 Т/с «Київ вдень i 
вночi» 
22.20 Проект Любов 
23.25 Х/ф «Чаклунка» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
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»
11.20 Реальна мiстика 
 13.15, 15.30 Т/с 
«Громадянин Нiхто» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Х/ф «Жило-було 
кохання» 
23.00 Подiї дня 
23.30 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, 23.50 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15, 00.10 Д/п «Зброя 
майбутнього-3» 
11.10 Х/ф «Втеча» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55, 01.05 Т/с 
«Iнспектор Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
19.50 18 тур ЧУ з 
футболу «Карпати» - 
«Динамо» 
22.00 Х/ф «Механiк» (3)

УТ-1 
08.10 АгроЕра. Пiдсумки 
09.15 Word on the street 
10.30 Школа Мерi Поппiнс 
12.45 Концертна програма 
Павла Табакова 
14.15 5 баксiв.net 
15.35 Чоловiчий клуб 
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Естафета 4х7,5 км. Чоловiки 
18.00 Т/с «Бiлявка» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
22.00 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.50, 19.30 ТСН
07.50 «Свiтське життя» 
08.50 Т/с «Хазяйка» 
13.00 «Голос країни-6» 
15.40 «Вечiрнiй квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка-7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху-2» 
23.25 «Вечiрнiй Київ-2015» 

ІНТЕР
07.45, 20.00 «Подробицi» 
08.30 Х/ф «Кухарка» (1) 
10.00 Х/ф «Бережiть 
жiнок» (1) 
12.30 Концерт «Поговори 
зi мною, мамо» 
14.20 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» (1) 
16.10 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» (1) 
18.05, 20.40 Т/с «Птаха 
у клiтцi» (2) 
22.30 Х/ф «Люблю. 
9 березня» (1) 
00.05 Х/ф «Двоє пiд 
дощем» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Земляки» 
11.30 «Захисник 
Вiтчизни-рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
17.15 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Стародавнi культури» 
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» 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Театр 
невiдомого актора» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 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, 00.30 Х/ф «Життя i 
смерть Пiтера Селлерса» 

15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленькi чоловiки» 
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 Андре Рiє 
22.30 Х/ф «Армiйський 
пирiг» (2) 

ICTV
09.05 Стоп-10 
10.00 Секретний фронт 
10.55 Антизомбi 
11.55 Патрульнi. 
Цiлодобово. Програма-
дайджест 
12.45 Факти. День 
13.05 Громадянська 
оборона 
14.05 Iнсайдер 
15.00 Х/ф «Колонiя» (2) 
16.50 Х/ф «Нестримнi» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Нестримнi-2» (2) 
22.00 Х/ф «Нестримнi-3» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 00.05 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
12.15 «Холостяк-6» 
15.05 «МастерШеф Дiти-5» 
19.00 «Україна має 
талант! Дiти» 
21.55 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» (1) 
01.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.32, 09.30 Ревiзор 
12.30 Страстi за 
ревiзором 
14.50 Х/ф «Агент Кодi 
Бенкс» 
16.45 Х/ф «Агент Кодi 
Бенкс 2» 
18.40 Х/ф «Стартрек» (2) 
21.00 Х/ф «Стартрек: 
Вiдплата» (2) 
23.30 Х/ф «Убити Бiлла» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросініною 
11.00 Х/ф «Жило-було 
кохання» 
13.00 Х/ф «Доля Марiї» 
15.20 Х/ф «Пiзня любов» 
17.15, 19.40 Т/с «Моє 
нове життя» 
21.45 Х/ф «Помилки любовi» 
23.40 Т/с «Вiйна й мир» (2) 

2+2
07.50 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.25, 13.00 «Облом.UA» 
09.35 «Вайпаут» 
11.55 «Top Gear» 
14.00 «Вiдеобiмба» 
14.20 Х/ф «Пiдiрване 
сонце» (2) 
18.00 Х/ф «Повстання 
андроїдiв» (2) 
19.30 Х/ф «13-й район» (2) 
21.15 Х/ф «Вiдплата» (2) 
23.00 Х/ф «Механiк» (3) 
00.50 Х/ф 
«Дикий схiд» (3) 
02.50 Х/ф «Чотири листи 
фанери» 

УТ-1 
08.15 Смакота 
08.40 Тепло.Ua 
09.55 Мистецькi iсторiї 
10.50 Твiй дiм 
11.35 Д/ф «Смачнi 
подорожi» 
12.30 Фольк-music 
13.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Мас-старт 12,5 км. Жiнки 
15.05 Чоловiчий клуб. Спорт 
16.30 Дорога до Рiо-2016 
16.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Мас-старт 15 км. Чоловiки 
17.55 Театральнi сезони 
18.30 Т/с «Бiлявка» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Книга ua 
23.00 «Шлягер року. Для 
тебе, кохана...» 

1+1
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00, 12.10 «Свiт 
навиворiт-5: Iндонезiя» 
13.20 «Одруження наослiп-2» 
14.40 «Лiга смiху-2» 
17.00 Х/ф «Води слонам!» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни-6» 
23.20 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Люблю. 
9 березня» (1) 
13.30 Т/с «Птаха у клiтцi» (2) 
17.00, 21.40 Т/с «Криве 
дзеркало душi» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Шевченко. 
200 рокiв самотностi» 
23.35 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» (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 «Думки вголос» 
11.50 «Стародавнi культури» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «У країнi гурманiв» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Театральнi 
зустрiчi». Брехня 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший погляд» 
18.50 «Тиждень. 
Крок за кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 

TV-4
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 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленькi чоловiки» 

13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
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 «Врятована» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.50 Дивитись усiм! 
10.15 Без гальм 
10.50 М i Ж 
11.15 Труба мiстера Сосиски 
12.10, 13.00 Х/ф «Нестримнi» (2) 
12.45 Факти. День 
14.15 Х/ф «Нестримнi-2» (2) 
16.10 Х/ф «Нестримнi-3» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Термiнатор: 
Генезис» (2) 
22.50 Х/ф «Суддя 
Дредд» 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.00 «Караоке на Майданi» 
12.00 «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» 
23.20 «Детектор брехнi-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.07 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
13.35 Х/ф «Стартрек» (2) 
15.55 Х/ф «Стартрек: 
Вiдплата» (2) 
18.40 Х/ф «Робокоп» (2) 
21.00 Х/ф «Поза собою» (2) 
23.10 Х/ф «Убити Бiлла 2» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.45 Х/ф «Доля Марiї» 
11.40 Т/с «Моє нове життя» 
15.10 Х/ф «Помилки кохання» 
17.00, 20.00 Т/с «Господарка 
великого мiста» 
19.00, 06.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
21.45 Х/ф «Пiзня любов» 
23.45 Т/с «Не зарiкайся» (2) 

2+2
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Легенди 
кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
13.50 18 тур ЧУ з футболу 
«Волинь» - «Сталь» 
16.00 «Цiлком таємно» 
17.00 «Люстратор. 
Спецпроект. Серпень 
2014. Битва за 
Степанiвку» 
19.15 18 тур ЧУ з футболу 
«Днiпро» - «Шахтар» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 «Гра без правил» 
00.00 Х/ф «Дикий схiд» (3) 
02.00 Х/ф «Все 
перемагає любов» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтеся поступово 

входити в робочий ритм, не 
звалюйте на себе відразу ж 
багато справ. Ретельно переві-
ряйте всю інформацію, тому що 
є велика ймовірність неточнос-
тей і помилок. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вас можуть очікувати сер-

йозні життєві зміни. Активність 
на роботі повинна бути спрямо-

вана в конструктивне русло. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06) 

Вам може знадобитися 
допомога родичів, не со-
ромтеся попросити про неї. 
Близьким людям приємно 
бути вам корисними. При-
слухайтеся до голосу інту-
їції, що допоможе вам при-
йняти важливе рішення. 

РАК (22.06-23.07).
Ви зможете значно змі-

нити світ навколо себе. Не 
виключено, зрозумієте, що 
використаєте далеко не всі 
свої можливості. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Колеги підтримають ваші ді-

лові пропозиції, а начальство 
може нагородити премією. 
Сприятливий період для при-
йняття відповідальних рішень.

ДІВА (24.08-23.09)
Не піддавайтеся емоці-

ям, їхня сила може затьма-
рити розум і нашкодити 
важливим справам. Спокій 
і розважливість – складові 
вашої удачі та успіху. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Працюйте, і ваш професій-

ний успіх забезпечить вам гідну 
винагороду. При вмілому спо-
лученні оптимізму та гнучкості 
ви зможете вміло залучити до 
себе увагу навколишніх. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Залишіть всі свої страхи 

і побоювання, зберіться з 
силами та думками, і – впе-
ред. На вас чекає успіх, 
кар’єрний ріст, премія і по-
хвала від начальства. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Якщо ваші партнери ро-

блять крок назустріч, то не 
обов’язково шукати в цьому 
підступ. Можуть надійти ді-

лові пропозиції, які дозволять 
ступити на чергову щабель 
службових сходів. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Будьте розумні, зараз 

закладається ваш майбут-
ній успіх. Краще відступити 
назад, щось відкласти, від 
чогось відмовитися зовсім. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви зможете позитивно 

зарекомендувати себе 

перед начальством. По-
старайтеся уникнути по-
спішних і необачних рішень 
як в ділових питаннях, так 
і в проблемах особистого 
характеру.

РИБИ (20.02-20.03)
Повірте у свої сили, же-

ніть геть від себе непев-
ність і страхи. Постарайте-
ся більше слухати і менше 
говорити. 

делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Сiм’я» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Громадянська 
оборона 
12.00, 13.20, 22.20 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Патруль. 
Самооборона 
14.30, 16.20 Х/ф 
«Глибинна зiрка 6» (2) 
16.50, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.45, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.15 Х/ф «Над законом» (2) 

СТБ
06.10, 16.00 «Все буде добре!» 
08.10 «Зiркове життя» 
09.55 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
12.50 «МастерШеф-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла-3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
10.10, 21.55 Т/с «Київ 
вдень i вночi» 
11.05 Т/с «Щасливi 
разом» 
18.00 Абзац! 
19.00 Серця трьох-3 
22.35 Х/ф «Джанго 
звiльнений» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.00 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» 
13.00 Агенти справедливостi 
13.55, 15.20, 22.00, 23.30 
Т/с «Громадянин Нiхто» (2) 
16.20 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. «Шахтар» 
- «Андерлехт» 
23.00 Подiї дня 

2+2
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/п «Зброя 
майбутнього-3» 
11.10 Х/ф «Порушуючи 
правила» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
15.45, 16.40 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф 
«Втеча» (2) 
02.05 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 



Первоцвіти уже дають про себе знати, та все 
ж чекають остаточного пробудження. У багатьох 
країнах підсніжник звичайний і білоцвіт весня-
ний називають ключами від весни. У Німеччині 
вони – снігові дзвіночки, у Великій Британії – 
снігові сережки, у Франції – снігобуравчики. В 
українців – це проліски, підсніжники, ряст. Але 
разом із весняною природою прокидаються 
від зимової сплячки і збирачі квітів, ті, хто ще 
не усвідомлює важливості збереження до-
вкілля, хто сприяє квітковому бізнесу заради 
короткочасного споглядання провісників дикої 
природи. Цього року один із головних піків тор-
гівлі первоцвітами – 14 лютого – уже минув. 
Але попереду ще 8 березня та більш актив-
на фаза квітування підсніжника звичайного, 
сон-трави, рясту, проліска, конвалії. Хоч перші 
весняні квіти в’януть просто на очах, хочеться 
доторкнутись до них, відчути подих рідної при-
роди. Забуваємо і народне повір’я «Хто дарує 
підсніжники, той не кохає». Бо хіба ж коханій 
дарують крадене? У нашій ситуації – крадене 
у природи, в держави, в суспільства. Троянди 
й тюльпани вирощують, і заробіток від них 
чесний. А підсніжники заготівельники косять 
на лісових галявинах – наших з вами спільних, 
адже у нас більшість лісів – державна влас-

ність. Часто підсніжники видирають разом із 
цибулинами, щоб довше не в’яли. І наступного 
року на цій галявині квітів уже не буде. Дарма, 
що комахи шукатимуть нектару, всі спроби бу-
дуть марними. А в цей час панянки мрійливо 
радітимуть недовготривалій красі, яка через 
кілька днів опиниться просто на звалищі.

Важливим фактом є й те, що торгівля пер-
воцвітами давно вже з підробітку бабусь, які 
збирали квіти за околицею села і особисто 
везли на базар, перетворилася на високоорга-
нізований кримінальний бізнес. Активна діяль-
ність квіткових мафіозі в лютому-березні дає 
їм змогу байдикувати аж до наступного сезону.

ДП «Чортківське лісове господарство» роз-
починає щорічну акцію «Первоцвіт-2016», що 
передбачає створення рейдових бригад та 
спільне чергування з працівниками поліції, 
митниці та екоінспекції.

Пам’ятаймо, що зірвані квіти принесуть хіба 
що смуток, бо в’януть. Вони не зможуть слу-
жити символом радості й прикрашати свято. 
Оскільки цю роль вони відіграють лише будучи 
живими у природному середовищі.

Олег ТИМКІВ, 
інженер охорони лісу

ДП «Чортківське лісове господарство»

Серед конкурсантів юні лицарі – студенти 
ІІ курсу: Іван Потикевич (ПО 21), Тарас Осад-
ца (ПО 22), Володимир Грицуляк (ПО 25), 
Дмитро Клубко (ПО 26), Андрій Костишин 
(СП 2), Микола Зубик (ММ 2). 

Роздуми учасників конкурсу до глибини 
душі схвилювали присутніх у залі, членів 
журі, студентів, батьків. Всі юнаки одного-
лосно висловили впевненість у тому, що свій 
дім, родину, Батьківщину мають за честь за-
хищати воїни української армії; готовим до 

виконання цього святого обов’язку має бути 
кожний. А ще конкурсанти демонстрували 
свою фізичну підготовку, вкотре доводили, 
що справжній лицар – це той, хто поважає 
жінку, дбає про своїх дітей, є активним учас-

ником суспільно-
політичного життя 
держави і, мабуть, 
головне – має чіт-
ку власну позицію, 
сильний, незламний 
дух і віру в свій на-
род, Україну.

Урешті-решт по-
чесного титулу «Ли-
цар 2016 року» удо-
стоївся Володимир 
Грицуляк, студент 
групи ПО 25 відді-
лення «Початкова 
освіта», з чим його 
і вітаємо. Музичне 
вітання учасникам 
конкурсу підготу-
вали студенти від-
ділення «Музичне 
мистецтво» та на-
родний жіночий хор 
«Берегиня» відді-
лення «Початкова 
освіта», художній 

керівник Оксана Соловей, хореографічну 
постановку свята зробила викладач Оксана 
Затурська, а спонсором став студентський 
профком. 

Юнакам-учасникам конкурсу виповнилось 
16-17 років, у них попереду багато серйоз-
них, відповідальних справ. Вони не лише 
здобувають професію, а й живе в них дух 
патріота, захисника держави і заради цього 
варто нам усім жити, віддавати професійні 
знання та вміння молоді, вести її за собою 

з впевненістю, що виростають у стінах коле-
джу справжні лицарі ХХІ століття.

Оксана СТЕПАНЮК, 
заступник директора з виховної роботи 

Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського 

За однією старовинною легендою Бог створив 
сніг і сказав до нього: «А забарвлення підшукай 
собі сам». І пішов сніг шукати собі колір. Ходив, 
ходив, просив усіх, але ні трава, ні жодна квітка не 
захотіла поділитися з ним своєю красою. І лише 
добрий підсніжник змилувався та й сказав: «Моя 
одежа дуже простенька, але як тобі подобається, 
то бери собі. Будемо разом жити й зростати». Взяв 
сніг забарвлення підсніжника, став білим-білим. 
Але з того часу не любить він ніяких квітів, всіх 
морозить, лише підсніжника пестить і голубить, як 
рідну дитину. В останній день лютого в гуртківців 
екологічного гуртка «Основи екологічних знань» 
відбулось заняття на тему: «Перша квітка весни. 

Підсніжник». Вихованці заздалегідь підготували 
різноманітні, цікаві історії про підсніжники та їх 
значення, а саме: розповідали легенди, співали 
пісень, читали вірші про весну, відгадували загад-
ки, грали ігри, а також згадали прислів’я і приказ-
ки про весну та підсніжник. Заняття завершилось 
тим, що вихованці власноруч зробили аплікації з 
квілінгу, які подарують своїм найріднішим – мате-
рям, і привітають їх з прийдешнім святом Весни 
– 8 Березня!

   Лідія ЗЛЕПКО,
керівник екологічних гуртків палацу 

дітей та юнацтва 
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Природа і ми

«Хто дарує підсніжники, 
той не кохає»

У зв’язку з нетривалою і теплою зимою рослинний і тваринний світ активізувався  
значно раніше ніж у попередні роки. Враховуючи це, ДП «Чортківське лісове 

господарство» звертається до всіх небайдужих до збереження рідкісних та реліктових 
видів первоцвітів  –  перших передвісників весни.

Екологічне виховання

Квітка – символ надії 

У селі Джурин живе і працює багато людей, які 
пов`язали свою долю з хліборобським краєм. Як ко-
лись, так і тепер, вони з любов`ю доглядають зем-
лю-годувальницю, за рахунок якої живуть і утриму-
ють свої родини в цей непростий час для нас.

Хочу розповісти про жінок села, котрі працюють у 
соціально-культурній сфері і є гордістю села, адже 
від їхньої роботи залежить добробут і настрій лю-
дей, які щоденно користуються їх послугами. Осо-
бливої шани заслуговують працівники амбулаторії 
сімейної медицини, які вдень і вночі стоять на варті 
охорони здоров`я односельчан. Сумлінно до своїх 
обов’язків відносяться медики Марія Гриньків, Гали-
на Ціцерська, Романія Кулій, Антоніна Поповська, 
Ганна Голодрига, Зоряна Чорній, стоматолог Іван-
на Слоїк, санітарка Іванна Коцюк. Ці скромні пра-
цівники в білих халатах готові прийти на допомогу 
хворим, вони користуються авторитетом і повагою 

серед жителів села. Люди шанують цих медиків за 
чуйність, доброту і милосердя.

Добрим словом необхідно згадати працівників 
дитячого садка, де перебуває понад сорок дітей. 
Злагоджену роботу цього закладу забезпечує завід-
уюча садком Марія Коцюк, цей заклад працює ціло-
річно вже багато літ. Вихователями працюють фа-
хівці своєї справи Антоніна Колівошко, Ольга Мала, 
Надія Маркович, а смачні страви для малечі уже 
більше десяти років готує Марія Цепенда. Батьки 
задоволені роботою працівників дитячого садка, тут 
створені всі необхідні умови для перебування дітей.

Слід згадати жінок нелегкої професії вчителя, які 
навчають дітей у місцевій школі І – ІІІ ступенів – це 
Леся Нановська, Руслана Нагаєвська, Лідія Бла-
женко, Галина Дутка, Леся Затильна, Надія Горин, 
Леся Кричковська, Ольга Таравська та багато інших, 
які присвятили своє життя вихованню підростаючо-

го покоління, майбутніх будівників нашої країни.
Гордістю нашого села є музична школа, цей за-

клад понад 35 років дає музичну освіту дітям селян, 
тому добрим словом необхідно згадати тих викла-
дачів музичної школи, які прищеплюють дітям лю-
бов до музики, танцю, української пісні. Це Тетяна 
Шеремета, Олена Шахова, Тетяна Будневич, Марта 
Глубіш, Світлана Волкова, Ольга Коцюк, Наталія 
Мороз, Ірина Шеремета та ряд інших.

Оксана Спринська та Люба Петрашик працюють 
на ниві культури, перша завідує бібліотекою, друга 
– художній керівник будинку культури, дбають про 
розвиток культури на селі.

Важливим інформаційним центром на селі є 
пошта, де щодня збирається чимало людей. Сюди 
йдуть, щоб передплатити періодичні видання, від-
правити листи, оплатити комунальні послуги, отри-
мують пенсію, дізнатися усілякі новини. Злагодже-
ну роботу поштового відділення забезпечує Люба 
Спринська, а листоноші Уляна Онищук та Зіна Пу-
лик доставляють до осель селян різноманітну ко-
респонденцію.

Чимало жінок працюють в сфері торгівлі. Пред-
ставники цієї професії забезпечують односельчан 
продуктами харчування, товарами першої необхід-
ності. Добре ставляться до своїх обов’язків продав-

ці Ірина Гречана, Ярослава Братків, Тетяна Пошта-
рук, Марія Вівчарик, Леся Франків, Галина Голик, 
Оксана Трилінська. Чимало жінок працює в органах 
місцевого самоврядування – це Ганна Корчинська, 
Галина Бойко, Ольга Блаженко, Марія Каплунова, 
Ірина Погрібна. Цей орган координує і забезпечує 
життєдіяльність сільської інфраструктури, забез-
печує виконання місцевого бюджету, безперебійну 
роботу всіх закладів соціально-культурної сфери 
на селі. Цих жінок об’єднує почуття високої відпо-
відальності, адже вони щоденно працюють на благо 
сільської громади.

Жінки нашого хліборобського краю тримають на 
своїх тендітних плечах усю соціально-культурну 
сферу на селі, тому їх щоденна праця заслуговує 
поваги й шани односельчан.

З нагоди свята весни – 8 Березня – вітаю всіх 
жінок нашого краю з цим прекрасним днем, бажаю 
міцного здоров`я, щастя, радості, благополуччя, 
миру і добра на довгі роки життя. Нехай цей вес-
няний день дарує їм тепло сонячних променів і ніж-
ність перших весняних квітів.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Джурин

Підсніжник наш – це перша квітка 
У лісі чорнім проростає! 
Дорослим радість, радість діткам! 
Чи є хтось, хто його не знає?

Я прошу вас, дорослі й діти,
Навіщо рвати їх без міри?
Любіть живими лісу квіти!
Без них життя в нас буде сіре.

Усе радіє, співає, бринить. Природа прокидається, наповнюється особливими звуками. 
Метушаться різні комахи, щебечуть пташки, з’явились трави і квіти – усе радіє сонцю, 

усе тягнеться до тепла, до життя. Ці перші квіти – весняні усмішки рідної землі – 
користуються величезним попитом, їх безжалісно виривають. У зв’язку з цим вже 

у багатьох місцевостях, де колись підсніжників було багато, вони зникли. 
Підсніжник потребує охорони, він занесений до Червоної книги. 

Поруч з нами

Студентське життя

Що означає бути лицарем 
сьогодні?

Щороку в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Олександра 
Барвінського студенти ІІ курсу збираються на традиційне свято-конкурс «Лицар 
року». Щораз по-новому, з урахуванням часу, особливостей сучасного становища 

в нашій країні, юнаки висловлюють власні міркування про честь, обов’язок, 
відповідальність за долю рідних і держави. 

Жінки – наша гордість і краса
Жінки, як весна, несуть у світ особливу місію – життя, любов, ніжність і 

неповторність. Вони втілюють у собі неземну мудрість і самобутність, є тим променем 
віри, надії, який надихає їх на нові звершення, на дальший поступ. Шана до жінки є 

невід`ємною частиною нашої культури. Весна нагадує про важливість земної місії жінки, 
як творця й берегині нашого сьогодення й майбутнього.
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Вважати недійсними:

Фіскальна служба інформує

ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

Соцстрах інформує

квартири

земельні ділянки

маєток в с. Ягільниця, будинок (9 х 10) зі всі-
ма зручностями, з господарських будівель є літня 
кухня, гараж, комори, сарай, криниця, город 0,18 
га, молодий сад. Будівлі, сад обгороджені, зручне 
сполучення з м. Чортків, Тернопіль, Чернівці. 

Тел. 097-230-67-15.

державний акт на право приватної власнос-
ті на землю серії І-ТР за № 032173, виданий 
Нагірянською сільською радою 28 березня 
2002 року на ім`я: ПШЕНИЧНИЙ Омелян 
Тимофійович.

сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії ТР за № 0252929, виданий Милі-
вецькою сільською радою 30 січня 1998 р. 
за порядковим номером 138 на ім`я: БАГРІЙ 
Іванна Кирилівна.

посвідчення учасника війни за № 141732, 
видане 20 січня 2004 р. УПСЗН Чортківської 
РДА на ім`я: КАЧМАР Володимир Петрович.

посвідчення інваліда з дитинства серії ААГ 
за № 008018, видане 25 листопада 2013 р. на 
ім`я: БОЙЧУК Андрій Ігорович.

диплом молодшого спеціаліста серії ТЕ за 
№ 25651957,  виданий Чортківським педагогіч-
ним училищем імені Олександра Барвінсько-
го 28 червня 2004 р. на ім`я: ТРЕНЬКО Лілія 
Юріївна.

свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно серії САЕ за № 335193, видане на 
підставі рішення виконкому Залісянської сіль-
ської ради від 19 квітня 2007 р. на ім`я: ЗАЗУ-
ЛЯК Павліна Григорівна.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯА за № 556771, виданий 
15 лютого 2006 р. Чортківським районним від-
ділом земельних ресурсів на ім`я: МАРКЕВИЧ 
Адам Петрович.

приватизована земельна ділянка у Чорт-
кові по вул. Тихій (район Бердо) площею 10 со-
тих. Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 
067-118-87-57. 

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

2-кімнатна квартира (в затишному старо-
винному районі міста) на 1-му поверсі 2-повер-
хового котеджу. Біля будинку є фруктовий садок, 
місце для добудови в перспективі. Можливий 
обмін на 1-кімнатну квартиру з доплатою. 

Тел.: 097-577-16-42, 
050-234-91-65.

3-кімнатна квартира у м. Чорткові по вул. 
Незалежності, на 3-му поверсі, з автономним 
опаленням, площею 62 кв. м. Кімнати і санву-
зол роздільні, лоджія засклена, частковий ре-
монт. Можливий обмін. Ціна 33 тис. у.о. 

Тел. 096-604-13-20.

житловий будинок у с. Угринь (на цен-
тральній вулиці). Загальна площа – 80 кв. м. 
Будинок під бляхою, 3 кімнати, великий кори-
дор, газ, конвекторне опалення, пластикові 
вікна, літня кухня (дві кімнати, коридор), хлів, 
гараж, курник, криниця, два погреби, нова ме-
талева огорожа. Біля будинку приватизована 
земельна ділянка – 20 сотих. Ціна договірна. 

Тел. 068-421-44-22. 

Виготовлення пам`ятників з натураль-
ного каміння, художнє оформлення, достав-
ка в межах району безкоштовна. Можливий 
кредит. 

Тел.: 095-596-82-32, 
068-433-78-27.

відходи картону – 1,7 грн./кг, плівку по-
ліетиленову – 5-7 грн./кг, пластик – 2-3 
грн./кг, алюмінієві пивні банки – 8 грн./кг, 
склотару, склобій – 30-50 коп./кг. Потрібні 
гуртовні постачальники вторсировини. 

Тел. 097-700-05-12.

Колектив Милівецької ЗОШ І – ІІ 
ступенів висловлює щирі співчуття 
Ганні Романівні Квас, Олексію Воло-
димировичу Квасу та Марії Олексіїв-

ні Рисак із приводу смерті їх матері та 
бабусі СИНИШИН Марії Павлівни. 

Нехай земля їй буде пухом.

земельна ділянка 0,12 га під забудову, при-
ватизована, газ, світло, будівельний паспорт, 
фундамент, біля центральної дороги. Ціна 
договірна. Черепиця бітумна (шингель), 
темно-зеленого кольору. Недорого. Бочки 
дерев`яні і залізні. Тел.: 050-437-50-25, 

(03552) 2-18-04.

Для реєстрації платником податку до почат-
ку здійснення реалізації пального необхідно 
подати заяву про реєстрацію платника акциз-
ного податку з реалізації пального за формою 
J(F)1310301 (далі – заява). 

Заява надсилається до контролюючого ор-
гану за основним місцем обліку виключно в 
електронному вигляді засобами електронного 
зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації 
у порядку, визначеному законодавством, елек-
тронного цифрового підпису відповідальних 
осіб. 

Електронні формати заяви та інших доку-
ментів в рамках СЕАРП розміщенні на офіцій-
ному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна 
звітність»/Платникам податків про електронну 
звітність/Інформаційно-аналітичне забезпе-
чення /Реєстр електронних форм податкових 
документів. 

Заява може бути сформована та надіслана 
через особистий кабінет електронного сервісу 
«Електронний кабінет платника» (оновлена 
версія). Вхід до оновленого кабінету здійсню-
ється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також 
через офіційний веб-портал ДФС України. Та-
кож для формування заяви в електронному 
вигляді платник податків самостійно на влас-
ний розсуд може обрати будь-яке програмне 
забезпечення, яке формує вихідний файл від-
повідно до затвердженого формату (стандар-
ту). 

Підтвердженням про отримання контролю-
ючим органом заяви є перша квитанція (кви-
танція про доставку). Після автоматичної об-
робки заяви платнику не пізніше наступного 
робочого дня направляється друга квитанція. 
У ній зазначається інформація про резуль-
тати розгляду, а саме: повідомлення про ре-
єстрацію особи платником податку шляхом 
включення її до Реєстру платників акцизного 

податку з реалізації пального (далі – Реєстр 
платників); або повідомлення про необхідність 
подання нової заяви у разі виявлення пору-
шень вимог щодо електронного цифрового 
підпису, дотримання форми, порядку заповне-
ння і подання заяви. 

Звертаємо увагу, що у разі подання заяви 
до 1 березня ц. р. датою реєстрації платником 
податку осіб, якими подані такі заяви, є дата, 
що відповідатиме першому дню перехідного 
періоду – 1 березня 2016 р. 

Особа, яка зареєстрована платником по-
датку, може направити до ДФС засобами елек-
тронного зв’язку в електронному вигляді запит 
для отримання витягу із Реєстру платників за 
формою J(F)1302501 (далі – запит). Не пізні-
ше наступного робочого дня після отримання 
запиту ДФС направляє особі засобами елек-
тронного зв’язку в електронному вигляді витяг 
із Реєстру платників. Витяг є дійсним до вне-
сення відповідних змін до Реєстру платників. 

Також переглянути інформацію з Реєстру 
платників можливо в оновленому «Електро-
нному кабінеті платника» (відкрита та закрита 
частини/Інформація з Реєстрів ДФС/Реєстр  
платників акцизного податку). 

Інформація про реквізити відкритого елек-
тронного рахунка ДФС буде надіслано плат-
нику податку не пізніше операційного дня, що 
настає за днем його відкриття у вигляді пові-
домлення. 

У разі виникнення питань, пов’язаних із 
запровадженням СЕАРП, платники мають 
можливість звернутися за багатоканальним 
телефоном:  0-800-501-007.  Інформація  на-
дається  щоденно у робочі дні з 8-ї до 20-ї год. 

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ

Протягом минулого року оплачено 3706 
листків тимчасової непрацездатності на суму 
2 млн. 971 тис. грн. і вагітності та пологах – 
на 1 млн. 518,6 тис. грн. Витрати по тимча-
совій непрацездатності зросли на 244,9 тис. 
грн. порівняно з 2014 роком, а кількість днів 
– на 4432. Ріст тимчасової непрацездатнос-
ті допустили Чортківська ЦКРЛ, Чортківська 
СЕ(Ш)МД, стоматполіклініка, відділ освіти 
РДА, ТОВ «Агрополіс», «Райз-Максимко», 
ПАП «Фортуна», ПАП «Дзвін» та ряд інших.

Поряд із цим одним з найголовніших і пріо-
ритетних завдань ФСС з ТВП є не тільки своє-
часна оплата листків непрацездатності (лікар-
няного), а й швидке повернення застрахованої 
особи до роботи після тривалої непрацездат-
ності. Саме тому працюючий, який часто хво-
ріє, може отримати послуги з відновлювально-
го лікування за рахунок коштів Фонду в умовах 
санаторно-курортного закладу.

Відповідно до заявок лікувальних закладів 
відновлювальне лікування можуть пройти хво-
рі, які перенесли гострий інфаркт міокарда або 
операції на серці та магістральних судинах; 
операції на органи шлунково-кишкового трак-
ту; гострі церебральні порушення – інсульти; 
операції на органах опору та руху; післяопікові 
хворі; хворі з порушенням ендокринної систе-
ми та вагітні жінки.

Додаткову інформацію по висвітлених та ін-
ших питаннях, які відносяться до компетенції 
Фонду, можна отримати за адресою: м. Чорт-
ків, вул. Степана Бандери, 89 А або за теле-
фонами: 3-16-49, 3-21-78.

Михайло ЛЮБИЙ, 
директор районної виконавчої дирекції 

ТОВ ФССзТВП

До уваги платників, що 
здійснюють реалізацію пального! 

Система електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) 
запроваджується з 1 березня 2016 року. Юридичні особи та фізичні особи – 

підприємці, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій 
реєстрації як платники акцизного податку з реалізації пального

 (далі – платники податку) до початку її здійснення. 

Тимчасова непрацездатність 
та відновлювальне лікування

Чортківська районна виконавча дирекція Тернопільського обласного відділення 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності протягом 

2015-го та поточного періоду 2016 року забезпечує своєчасну і в повному 
обсязі виплату матеріального забезпечення по оплаті листків тимчасової 

непрацездатності та вагітності й пологах.

інше

куплю

Поліція застерігає

Купувати та продавати 
товари у всесвітній мережі 

зручно, але не завжди 
безпечно!

– Заведіть спеціальну картку для інтер-
нет-розрахунків.

– Торгуючи в інтернет-мережі, не три-
майте на банківських картках великих 
сум грошей.

– Нікому не повідомляйте пароль, який 
дозволяє розпоряджатися коштами, на-
приклад, інтернет-банку або електронно-
го гаманця.

– Не надавайте персональну інформа-
цію електронною поштою.

– Регулярно перевіряйте рахунок як у 
платіжній системі, так і на картці.

– Якщо у вас просять надіслати пароль 
або інші дані картки, не робіть цього.

– Обов’язково зателефонуйте до call-
центру банку та переконайтеся в тому, 
що це не шахрайство. Якщо ви потрапили «на гачок» до 

інтернет-шахраїв, одразу звертай-
теся до банківських працівників та 
до поліції – телефонуйте 102.

Не станьте жертвою шахраїв!
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Дорогого внука, племінника, братчика  
Андрія Олександровича БОЙЧУНА

вітаємо з 15-річчям.
Як хочеться 
подарувати Тобі 
               долю
І прихилить 
до Тебе білий світ,
Щоб в щасті 
Ти жив завжди
             без болю
Багато довгих 
     і яскравих літ.
Благополуччя Тобі 

                                               зичим 
                                                      і удачі,
Здоровий будь, красивий, мов весна,
Щоб в любові не пізнать нестачі,
Бо Богом раз дарується вона.
Нехай Господь Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із Твого чола.
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело,
Хай в ньому родяться надії
І множиться любов й тепло.
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе,
Тобі, Андрійку, многа років,

Із Днем народження Тебе.
З любов`ю – дідусь 

Володя, бабуся Ліда, цьоця 
Іра з чоловіком Віктором, 

сестрички Софійка 
і Соломійка.

Вітаємо з ювілеєм, 25-річчям, 
дорогу донечку, сестричку

Любов Петрівну ПАЛИЦЮ
зі с. Шманьківці.

Хай щастя та мир 
  зігрівають оселю 
І грає здоров’я, 
    як добре вино. 
Будь завжди 
щаслива і весела,
Життя бережи, 
     бо єдине воно. 
Нехай Тобі завжди 
  всміхається доля,
Несуть тільки 

                                               радість 
                                        з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 
Збудуться мрії, бажання, думки. 
Щоб проліском ніжним 
                   життя Твоє квітло, 
Весною буяла душі доброта. 
Любові, добра Тобі, чистого неба, 
Поваги, пошани й людського тепла.

З найкращими 
побажаннями  – мама Галя, 

тато Петро, сестричка 
Таня, брат Міша.

Вітаємо з 70-річчям наймилішу 
і найдобрішу матусю, бабусю

Станіславу Іванівну КАЛИНЮК.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота.
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали,
Спасибі, матусю, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, безмежне добро.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Нехай Вам довіку щасливо живеться,
Хай завжди достаток у домі ведеться.
Хай Матінка Божа Вас оберігає,
А Господь Бог здоров`я посилає
На многії та благії літа.

З любов`ю та найкращими побажаннями – 
донька Марія, 

син Ярослав із дружиною 
Світланою, син Ігор 

з дружиною Оксаною та 
милі внучата: Іриночка, Валя, 

Тарас, Богдан, Максим, Юра.

Щиро вітаємо із золотим ювілеєм, 
який святкуватиме 5 березня, 

турботливого батька, коханого чоловіка
Мирослава Романовича ЦЕПЕНДУ

зі с. Джурин.
Тобі сьогодні, 
       рідний – 50!
Із вдячністю
  ми хочемо вітати
Тебе за мудрість 
батьківських 
             порад,
За вміння всім 
 завжди
         допомагати,
За приклад 

                                        чоловіка 
                                          й сім`янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле Тобі 
                     благословення,
Нехай здоров`я й сил дарують 
                                 всі Святі.

З любов`ю та повагою – 
дружина Галина, 

син Роман 
із дружиною Олесею, 

донька Христина.

8 березня святкуватиме 
День народження дорога сусідка

Орися Ігорівна ЧОРНА.
Чого ж Тобі, 
    рідненька, 
          побажати 
І що в дарунок 
            принести?
Слів гарних можна 
       сніп нажати,
І кожне слово буде 
      колосом цвісти.
Найперше зичимо: 
Здоров’я щоб Бог 

                                     щоденно дарував,
Щоб у Своїй опіці добрій 
Щомиті, щосекунди мав.
Хай множиться удача 
                                  в хаті,
Сідає радість за столом,
Хай будуть сили 
                  та завзяття,
Хай серце повниться добром.
Нехай Тебе охороняє Мати Божа 
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я й допоможе 
Прожити в щасті многа 
            й блага літ.

З найкращими побажаннями 
– сусідка тьотя Валя 

і Андрій.

Найтепліші вітання, 
найщиріші побажання! 

Юлії Миколаївні СИГЛЯК 
зі с. Росохач

з нагоди 100-ліття, 
яке святкуватиме 5 березня. 

 Ользі Михайлівні САДОВСЬКІЙ 
з Чорткова, 

котра 11 березня відсвяткує 70 років. 
Тарасу Ігоровичу САДОВСЬКОМУ 

з м. Чортків,
який 7 березня 

святкуватиме 18-річчя.
Турботи, клопоти, 
             робота, діти –
Усе встигали 
              Ви зробити.
А ми, чого гріха таїти, 
Не вміли 
          все це оцінити.
І ось сьогодні, 
В день цей урочистий,
Ми просимо за це 
     всіх нас простити.
В цей день ми дяку 
                      Вам складаємо,
Здоров`я і многая літ Вам бажаємо.
Хай Матір Божа оберігає,
Ангел Господній 

    на крилах тримає
Многії та благії літа.

З повагою і любов`ю – 
сім`ї Садовських, 
Сигляків, Пирчів. 

Коли весна на землю ступила
І перша квітка – підсніжник – розцвіла,

6 березня людина родилась –
Це ж наша мама дорога.

Свій 70-річний ювілей зустрічає 
дорога матуся, любляча бабуся 
і просто добра душею людина

Ірина Іванівна БРИНДЗЯ
зі с. Косів.

Матусю, бабусю 
       рідненька,
Голубко сивенька!
Посивіли скроні,
В мозолях долоні,
Все життя 
      для нас Ви
Тяжко працювали,
Натруджені руки
Спокою не знали,
Тяжко працювали, 

Ночей недоспали,
Щоби Ваші діти
Біди не знали.
Тож хочемо сьогодні
Ми Вам поклонитись,
За Ваше здоров`я
Богу помолитись.
І будемо Бога
Ми щиро просити,
Щоб Він дозволив
Вам ще довго жити.
І щоб сотий ювілей
Ви теж зустрічали,
Щоб онуків одружили
Й правнуків діждали.
З повагою і любов`ю – доньки Надія 

і Наталія, зяті Володимир 
і Богдан, онуки Іринка 

й Адам, Марійка, 
Христинка й Арсенко, свати 

і родина.

Керівництво та депутатський корпус  
Чортківської районної ради 

щиро вітають з Днем народження 
депутата районної ради

Ігоря Івановича ПАНДРАКА.
Бажаємо добра 
         і довголіття,
У кожній справі 
      хай щастить,
Вік щедрий, 
  як калинове             
               суцвіття,
У злагоді та радості 
                прожить.
Хай доля буде, 
як волошка в житі,

Душа хай буде завжди 
                  молода,
Від сонця – золота, 
        а від небес – блакиті
На многії та благії літа.

Вітаємо з ювілеєм – 30-річчям –
коханого чоловіка, 
люблячого тата

Богдана Ігоровича ГУЛЬКУ
зі с. Стара Ягільниця.

Живи, цвіти
          і молодій.
Та за минулим 
          не жалій,
Хай дім Твій буде 
     повна чаша,
Життя із року 
 в рік все краще.
Бажаємо Тобі 
          прожити
Щасливий, 

                                        довгий вік,
Бо Ти для нас – 
                найкращий тато
І найдорожчий чоловік.

З любов`ю та повагою – 
дружина Таня 

та донечка Марійка.

Педагогічний колектив Чорнокінецько-
Волянської ЗОШ І – ІІ ступенів 

вітає з 50-річним ювілеєм вчителя 
Василя Васильовича ПАЛАМАРА,

мудрого наставника, людину щирої душі, 
завжди готового допомогти і підтримати.

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, бла-
гополуччя, подальших успіхів у будь-яких 
починаннях, щоденних справах, сміливих 
планах і сподіваннях. Хай Вас підтримують 
та надихають рідні люди, розуміють та до-
помагають колеги, нехай минають усі нега-
разди та непорозуміння. Хай доля збагачує 
Вас життєвою мудрістю, енергією, натхнен-
ням і радістю сьогодення. 

Хай роки золоті, ніби в казці, пливуть, 
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,
Щоб життя у Вас було завжди, як свято.
Хай Бог охороняє Вас від злого,
Хай світить сонце і колосяться жита,
Щоб були Ви щасливі і здорові 
На многії та благії літа.

З повагою – педагогічний колектив 
Чорнокінецько-Волянської 

ЗОШ І – ІІ ступенів.

8 березня святкуватиме 
свій 90-річний ювілей
найдорожча матуся, 

бабуся, прабабуся
Марія Антонівна 
ФАШТИКОВСЬКА

з м. Чортків.
Люба матусю, 
бабусю і прабабусю!
Ми любимо Вас 
дуже і щиро вітаємо, 
Найкращі бажання 
в цей день посилаємо. 
Низенько 
       вклоняємось 
 і просимо в долі, 
Щоб щастя послала 
й здоров’я доволі. 

Спасибі, матусю, 
                         спасибі, бабусю,
За щедрість сердечну 
                  й турботу про нас, 
За руки, що не знають спочину,
Готові на поміч 
                прийти повсякчас.
Дай, Боже, Вам жити 
                 і горя не знати,
Щоб соту весну
               із нами стрічати.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,

Хай силу й здоров’я 
                 Господь Вам дає.

З любов`ю і повагою – 
діти, внуки, правнуки 

та вся родина.

Триває конкурс на кращий 
літературний чи газетно-
публіцистичний твір ім. Пе-
тра Шептицького, до участі 
в якому запрошуються не-
байдужі творчі сили.

На конкурс подаються робо-
ти публіцистичного характеру, 
художнього слова, фотосвітли-
ни. Конкурс продовжено до 6 
червня – Дня журналіста. Пере-
можців буде відзначено грамо-
тами й грошовими преміями. 
Пишіть, заходьте: м. Чорт-
ків, вул. Зелена, 3; електронна 
адреса: qolnar@ukr.net; теле-
фонуйте: 2-15-42, 2-36-85.

Конкурс


