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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться з понеділка по п’ятницю 
о 13-й год. 30 хв. за адресою:

м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 29 Е (колишній ремзавод).
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

– В’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів
(без вимог до освіти та досвіду роботи)

– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного 
устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчан-

ня за рахунок роботодавця, гарячі обіди, безкоштовне тран-
спортування до місця роботи працівників позмінного графіку

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШ АВТОМОБІЛЬ

Тел. 068-774-00-77

«Ні – торгівлі 
на крові!»

12 березня 
у смт Заводське

 (в приміщенні 
будинку культури)
ВІДБУДЕТЬСЯ 

ВИСТАВКА ГОЛУБІВ

Поч. о 8-й год.
Тел.: 050-437-76-70, 

096-248-61-52.

У неділю, 5 березня ц. р., у с. 
Заболотівка відбудеться панахида-реквієм 
з нагоди 67-ї річниці загибелі Головного 
командира УПА, генерал-хорунжого, 
Героя України Романа Шухевича. Поч. 
о 13-й год. (Відправлення автобусів від 
військкомату о 12-й год. 20 хв.).

Оргкомітет

Виконавчий апарат 
та депутатський корпус 

Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

голову районної ради
Віктора Михайловича ШЕПЕТУ.

Бажаєм успіхів 
       в роботі,
Побільше 
творчих Вам 
       натхнень,
Нехай минають
   завжди Вас 
      турботи
І хай 
приносить 
    радість 
 кожен день!
Щоб спокій 
і мир панували         
          в родині,

Щоб щастя всміхалось 
               при кожній годині!
Нехай обминають 
                    Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга
                    життєва дорога,
Хай легко працюється, 
              гарно живеться,
Все вміється,
               множиться і удається!
Здоров’я міцного,
                щастя без краю,
Усього найкращого
               ми Вам бажаєм! 

Наступної п`ятниці, 10 березня, журна-
лістська група районки завітає до с. Базар, 
аби зустрітися з сільчанами, вислухати ваші 
болі й жалі, вникнути в найболючіші про-
блеми та побачити, чим живе село. 
Отож, чекаємо на зустріч з вами, почина-

ючи з 11-ї год., у приміщенні сільської ради.

День газети в с.Базар

Шановні краяни!
Запрошуємо вас на літературно-мистецьке 

свято художніх колективів Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Олександра Барвінського під гаслом «Провісник 
долі України», присвячене 203-й річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка, яке відбудеться 9 березня 2017 р. в РКБК 
імені Катерини Рубчакової.        Початок о 16-й год.

Оргкомітет

10 березня у 
Чорткові, біля 
п а м ’ я т н и к а 
Т.Г.Шевченку, 
відбудеться по-
минальна пана-
хида та літера-
турні читання до 

156-ї річниці з дня смерті 
Великого Кобзаря.

Поч. о 14-й год. 
Оргкомітет С. 6 С. 11

Що пропонує 
нам 

«пані Погода?»



3 березня. Тривалість дня – 11.06. Схід – 6.37. Захід – 17.43
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На часі2

Із сесії районої радиІз засідання колегії райдержадміністрації

Саме на цій проблематиці найбільше акцентувалася 
увага, власне головою РДА Михайлом Сташківим, на 
черговому засіданні колегії райдержадміністрації, що 
відбулося наприкінці минулого тижня – 24 лютого.

На порядку денному засідання розглядалося чотири 
питання. Проте з певних причин відійдемо від почерго-
вості їх висвітлення, оскільки одне з них, а саме – стан 
злочинності та координації діяльності в протидії зло-
чинним проявам і корупції, дотримання громадського 
порядку в районі у 2016 році, викликало чималу хвилю 
стурбованості та обговорення.  

Отже, виокремлена інформація з доповіді: за мину-
лий рік Чортківським відділом поліції зареєстровано 4 
тисячі 120 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення й інші події. В ЄРДР зареєстровано 368 
кримінальних правопорушень, у тому числі – 84 тяжких 
і особливо тяжких. Викрито 175 осіб, які вчинили кримі-
нальні правопорушення, в тому числі – 8 неповнолітніх, 
45 жінок. Від злочинних проявів потерпіло 242 особи; 
жертвами скоєння злочинів стали 5 неповнолітніх та 232 
жінки. Вжитими заходами оперативно-профілактичного 
характеру не допущено зростання кількості фактів скоєн-
ня умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвал-
тувань, розбоїв (1), вимагань,  тілесних ушкоджень се-
редньої важкості (5), підпалів (1). Зменшилась кількість 
облікованих крадіжок (151 проти 157). Упродовж мину-
лого року збільшилась питома вага розкриття окремих 
видів кримінальних правопорушень; зменшилась загаль-
на кількість кримінальних правопорушень, за якими осо-
би встановлено (повідомлено про підозру), однак збіль-
шення відбулось по таких видах злочинів, як: грабунки, 
шахрайства, незаконне поводження зі зброєю, порушен-
ня правил адміннагляду, незаконні заволодіння тран-
спортними засобами,  дорожньо-транспортні пригоди, 
злочини в сфері господарської та службової діяльності. 

У ході обговорення вищевказаної інформації виокре-
милася й така: функціонування вкрай небезпечних у 
соцмережах груп, що доводять підлітків до суїциду (на 
кшталт, смертельний квест «Синій кит»). 

– Аби  діти не стали учасниками груп смерті,  – на-
голошував Михайло Сташків, – слід активізувати про-
філактичну роботу з батьками, необхідно потурбуватися 
про дозвілля дітей, повсякчас цікавитися всім дорослим 
(!) психологічним станом дитини, настроями; надважли-
во звернути увагу, з ким спілкується дитина і як вона 
проводить свій вільний час. 

Щодо питання про стан виконання указів Президента 
України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоря-
джень та доручень голів обласної та районної держав-
них адміністрацій з питань соціально-правового захисту 
дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству 
та профілактики протиправних проявів у дитячому се-
редовищі, то в ході інформування засвідчилося наступне. 

Однією з гострих й актуальних проблем сьогодення, 
як свідчилося, є охорона дитинства. Масові виїзди бать-
ків на заробітки за межі України та їх тривала відсут-
ність негативно впливають на рівень виховання дітей, 
що породжує невизначений соціальний статус. Щорічно 
збільшується кількість дітей, які при живих батьках за-
лишаються, так би мовити, сиротами; зростає кількість 
розлучень; постійно збільшується кількість сімей, в яких 
не створено умови для повноцінного формування осо-
бистості дитини. 

Загалом на засіданні розглянули й питання: про під-
сумки розгляду звернень громадян, що надійшли до ра-
йонної державної адміністрації упродовж 2016 р. та різне.

Опісля детальних виступів й обговорення кожного пи-
тання порядку денного прийнято відповідні рішення та 
розпорядження до виконання.

Тетяна ЛЯКУШ

(Публікацію підготовлено 
на замовлення Чортківської РДА) 

«Активізування 
профілактичної роботи 
з батьками та дітьми 

кризових категорій»… 

Передусім голова районної 
ради В.Шепета проінформував 
присутніх депутатів та запроше-
них на сесію про зміст відпові-
дей на звернення, які надійшли 
в міжсесійний період на адресу 
районної ради від Міністерства 
охорони здоров`я щодо неза-
безпеченості медиків району 
заробітною платою за 2016 р. і 
зі служби автомобільних доріг 
щодо переліку автошляхів райо-
ну, які потребують першочерго-
вого ремонту. Також повідомив, 
що голову Чортківської район-
ної ради включено до президії 
Всеукраїнської асоціації район-
них та обласних рад, з’їзд якої 
відбувся нещодавно.

Коли перейшли до розгля-
ду пленарних питань, депутат 
Р.Чортківський вніс пропозицію, 
аби звіт голови райдержадміні-
страції про виконання програми 
соціально-економічного та куль-
турного розвитку району за мину-
лий рік не заслуховувати, оскільки 
він детально розглядався у про-
фільних комісіях. Все ж головую-
чий на сесії В.Шепета та депутат 
Л.Хруставка висловили побажання 
почути звіт хоча б тезово.

У своєму виступі керівник ра-
йону М.Сташків акцентував увагу 
головним чином на реконструкції 
і ремонтах об’єктів інфраструк-
тури району за кошти з держ-
бюджету і співфінансування з 
місцевих бюджетів, зазначивши, 
що в пріоритеті був і залишаєть-
ся розвиток села. Не секрет, що 
минулоріч в районі у цьому на-
прямку, справді, зроблено багато, 
загалом освоєно близько 28 млн. 
коштів. Серед найбільш об`ємних 
за обсягом робіт – ремонт фасаду 
Ягільницької ЗОШ, утеплення і 
ремонт даху Звиняцької ЗОШ, пе-
рекриття і заміна вікон у райполі-
клініці, реконструкція у зв’язку з 
аварійністю Улашківського СБК, 
де роботи ще не завершені, як і 
ведеться спорудження спортив-
ного залу ЗОШ № 6. Тут не про-
минув завважити виступаючому 
депутат Л.Хруставка, чому взя-
лися за міську школу, коли в ра-
йоні чи не половина шкіл не має 
спортзалу. Кошти з райбюджету, 
мовляв, мають спрямовуватися 
саме на розвиток села, адже у міс-
та обласного значення куди біль-
ші можливості порівняно з куцим 
районним бюджетом. У свою чер-
гу сільські голови зі східної части-
ни району були невдоволені тим, 
що до пробіжнянського куща не 
зовсім прихильно поставилася 
влада, оскільки там за кошти з 
фонду регіонального розвитку чи 
субвенцій з держбюджету на роз-
виток територій майже нічого не 
робилося. М.Сташків у відповідь 
на це зазначив, що ряд сільських 
голів проявив незрозумілу пасив-
ність у цьому відношенні, коли 
доводилося мало не силою про-
сувати проекти. Попри незначну 
полеміку звіт був взятий депута-
тами до відома.

Опісля голова райдержадміні-
страції М.Сташків представляв 
програму соціально-економіч-
ного розвитку на поточний рік, 
поміж інших питань озвучивши 
перелік об’єктів, які планується 
реконструювати за рахунок  ко-
штів фонду регіонального роз-
витку і субвенцій з держбюджету 
на соцекономрозвиток. Депутат 
Л.Хруставка після почутого ви-
словив сумнів, що дані кошти на-
дійдуть в район, адже їх плану-
ється залучити після прийняття 
закону про спецконфіскацію, 
та загострив увагу присутніх на 
іншій важливій проблемі – не-
достатньому температурному 
режимі у школах, адже держава 

не забезпечила освіту коштами 
на проплату енергоносіїв, пере-
кинувши їх на місцеві бюджети. 
У продовження теми началь-
ник відділу освіти РДА депутат 
І.Гулька зазначила, що її теж бо-
лить це питання і що напрацьова-
но звернення до центральних ор-
ганів влади щодо незабезпечення 
коштами на енергоносії та на 
заробітну плату непедагогічних 
працівників, яке пропонується на 
розгляд сесії. Депутат В.Градовий 
запропонував сформувати робочі 
групи з виїздом на місце з метою 
вивчення ситуації, навівши при-
клад, коли, приміром, у Джурині 
триповерхова школа розрахована 
на 600 місць, а навчається у ній 
навіть не 200 учнів, тобто маса 
приміщення опалюється дарма. 
Товстеньківський сільський го-
лова Б.Качмарський пропонував 
наразі взагалі не ухвалювати до-
кумент, а спочатку визначитися з 
пріоритетами. При одному голосі 
«проти» програма все ж була за-
тверджена.

Очільнику РДА знову дове-
лося виходити до трибуни, аби 
звітувати про виконання делего-
ваних районною радою повнова-
жень за 2016 рік, який депутати 
запропонували не озвучувати, 
оскільки він перегукувався з 
попередніми двома питаннями. 
Однак М.Сташків, узявши сло-
во, наголосив, що він прийшов 
на посаду не займатися політи-
кою чи демагогією, а працюва-
ти, закликавши усіх до спільної 
праці на благо району.

Наступним значилося питання 
про стан злочинності на тери-
торії району, з якого доповідав 
керівник Чортківської місцевої 
прокуратури О.Рекуш. З його 
слів, на Чортківщині загалом 
ріст злочинності не спостеріга-
ється, за винятком збільшення 
на 50 відсотків грабежів, на 62 
відсотки – квартирних краді-
жок, удвічі зросла кількість ДТП 
та на дві третини – злочинів 
проти безпеки руху та експлу-
атації транспорту. Причиною 
росту цих злочинів є недостатня 
профілактична робота.

Присутній у залі в. о. началь-
ника відділу поліції В.Василик 
на зацікавленість депутатів за-
значив, що на Чортківщині за-
вершено формування підрозділу 
поліції, відтоку кадрів оператив-
них працівників, на щастя, не 
відбулося, проте некомплект у 
штаті – 22 вакансії – таки на-
явний.

Далі звітувала про виконання 
районного бюджету за минулий 
рік начальник райфінуправління 
Г.Ізвєкова (основні цифри буде 
опубліковано в одному з наступ-
них номерів районки).

До прийняття змін до райбю-
джету було затверджено низку 
угод між районною радою та 
сільськими, селищною і місь-
кою радами про передачу-при-
ймання коштів на виконання 
повноважень та ухвалено ряд 
районних програм, зокрема: со-
ціальної підтримки малозахище-
них верств населення «Турбота» 
на 2016-2020 рр.; медичного за-
безпечення часткової мобілізації 
і призову громадян на військову 
службу, учасників АТО та демо-
білізованих із зони АТО на 2017 
рік; розвитку малого і середньо-
го підприємництва в Чортків-
ському районі на 2017-2018 рр.; 
сприяння поліції у підвищенні 
рівня безпеки громадян на те-
риторії Чортківського району 
на 2017-2021 рр.; розвитку міс-
цевого самоврядування та депу-
татської діяльності на 2017-2020 
рр.; надання адміністративних 

послуг населенню на 2017-2018 
рр.; сприяння оборонній, мобі-
лізаційній готовності та відбору 
громадян на військову службу за 
контрактом і призову на стро-
кову військову службу в Чорт-
ківському районі на 2017-2018 
рр.; внесено зміни до районної 
програми фінансування фонду 
районної ради на 2016-2020 рр. 
для надання разової грошової 
допомоги.

Питання внесення змін до 
райбюджету на 2017 рік, яке 
озвучувала головний фінансист 
району Г.Ізвєкова, природньо 
викликало пожвавлення в залі, 
адже йшлося про розподіл ко-
штів з вільного залишку мину-
лого року, яких було хоч і не-
багато, та потреби у них були в 
рази більші. Лише по райлікарні 
станом на 1 лютого ц. р. забор-
гованість по зарплаті складає 2 
млн. грн., майже півмільйона 
– на первинну медицину. Ряд 
сільських голів просили кошти 
на заробітну плату, зокрема по 
Босирівській і Сокиринській 
сільських радах заборгованість 
уже виникла в січні місяці. Голо-
ва райради В.Шепета звернувся 
до керівників органів місцевого 
самоврядування, де є серйозні 
проблеми з наповненням бюдже-
ту, аби шукали порятунок у при-
єднанні до громад, адже щойно 
почався рік, а вже грошей немає. 
Вони й не проти, та це питання 
не одного дня. Внаслідок вне-
сених депутатами пропозицій 
були виділені певні кошти, аби 
закрити вищезазначеним сіль-
радам поточну заборгованість та 
проплатити енергоносії первин-
ній медицині за січень місяць і 
на ряд інших видатків.

Після 15-хвилинної перерви се-
сія продовжила свою роботу з роз-
гляду політичних питань, де було 
прийнято ряд звернень, зокрема 
до Верховної Ради, Президента та 
Кабінету Міністрів України щодо 
підтримки торговельної блока-
ди окупованих територій Доне-
цької та Луганської областей; 
щодо недофінансування галузі 
освіти в Чортківському районі і 
щодо забезпечення повноцінно-
го функціонування української 
мови на телебаченні. Розглянуто 
й звернення ДП «Чортківське лі-
сове господарство» та районної 
організації Українського товари-
ства мисливців і рибалок щодо 
погодження обміну територіями 
мисливських угідь. Крім цього, 
затверджено перелік нерухомого 
майна спільної власності тери-
торіальних громад району, яке 
може бути передано в оренду в 
2017 р.; затверджено статут до-
шкільного навчального закладу 
(дитячий садок) с. Шульганівка; 
встановлено батьківську плату 
за харчування дітей в дошкіль-
них навчальних закладах району 
на 2017 рік, а саме Горішньовиг-
нанському, Джуринськослобід-
ківському НВК та Мухавському 
і Шульганівському дитсадках в 
розмірі 8 грн. на один дітодень 
зі звільненням від батьківської 
плати дітей учасників АТО; при-
йнято рішення про висвітлення 
діяльності районної ради у друко-
ваних ЗМІ та про впорядкування 
видачі безоплатних рецептів піль-
говим категоріям населення ра-
йону, за винятком м. Чорткова та 
об`єднаних територіальних гро-
мад; розглянуто питання спільної 
власності територіальних громад 
району та ін.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

(Публікацію підготовлено на замовлення  
               Чортківської районної ради)

Рік щойно почався, 
а грошей на зарплату бракує

Попри те, що дев`ята сесія районної ради включала майже три десятки питань порядку денного, 
її робота, на відміну від попередньої, що розтягнулася на чотири пленарних засідання, обмежилася 
одним днем (відбулася 23 лютого), хоча окремі питання були досить об`ємними за змістом.



Окрім двох вищезазначених апа-
ратів за виділені кошти також було 
придбано 4 аналізатори крові, 1 
аналізатор сечі та 2 електрокарді-
ографи. Безпосередньо у Чорткові 
залишиться 12-канальний кардіо-
граф, по одному аналізатору кро-
ві та сечі, а все решта роздадуть 
по сільських лікувальних закладах 
району, котрі найбільше потребу-
ють подібного устаткування. 

Народний депутат України Олег 
Барна разом із головою РДА Ми-
хайлом Сташківим перерізали 
символічну синьо-жовту стріч-
ку на новеньких апаратах та ви-
словили сподівання, що тепер із 
новітнім обладнанням лікарі змо-
жуть правильно, а головне – вчас-
но діагностувати захворювання, 
а також займатись їх профілак-
тикою. У свою чергу, головний 
лікар центральної комунальної 
районної лікарні Роман Чортків-
ський зазначив, що аналіз крові 
потрібно робити кожному україн-
цю, який дбає про своє здоров’я, 
адже саме він обширно показує 
стан здоров’я людини.  

Користуючись нагодою, 
Р.Чортківський разом із 
М.Сташківим та О.Барною обго-
ворили шляхи реорганізації ме-
дичної галузі району. Не оминули 
і тему ремонтів приміщення по-
ліклінічного відділу Чортківської 
ЦКРЛ, адже на його реконструк-
цію минулого року було виділено 
2,7 млн. грн., завдяки чому вдало-
ся замінити дах та більшість вікон. 
Також народний депутат О.Барна 
наголосив, що наразі першочер-

говим завданням влади є створен-
ня робочих місць, де люди могли 
б офіційно працевлаштуватись 
та сплачувати податки у бюджет. 
Першим кроком до цього, за його 
словами, стало відкриття філії 
ТОВ «СЕ Борднетце-Україна». 
Також депутат запевнив, що цьо-
горіч розпочнеться відновлення 
військової частини, а це принесе 
Чорткову багато робочих місць.

На завершення головний лікар 
ЦКРЛ Роман Чортківський разом 
із працівниками поліклінічного 
відділення подякували гостям за 
такі потрібні дарунки. Слова вдяч-
ності прозвучали на адресу на-
родного депутата Олега Барни та 
голови райдержадміністрації Ми-
хайла Сташківа і від головного лі-
каря Чортківського КРЦ ПММСД 

Ярослава Ратушняка за сприяння 
у купівлі електрокардіографів та 
фотометрів для закладів надання 
первинної медичної допомоги.

Тарас ЗАЯЦЬ, 
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка, 
спеціальність «Журналістика»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Публікацію підготовлено на 
замовлення Чортківської РДА)
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4 березня. Тривалість дня – 11.10. Схід – 6.35. Захід – 17.45. Іменини святкують Архип, Казимир

Обнова Дилема

Вищезазначене громадсько-полі-
тичне утворення об`єднує 7 район-
них осередків політичних партій і 
14 громадських організацій, тому в 
значній мірі відображає інтереси гро-
мадськості Чортківщини. Щоправда, 
прийняті нею рішення носять реко-
мендаційний характер.

Першим розглядалося питан-
ня тарифів на комунальні послуги, 
де було аргументовано наголошено 
на необґрунтованості тарифної по-
літики уряду щодо населення, яке 
у своїй основній масі не в спромозі 
оплачувати за завищеними цінами 
за енергоносії. Тому координаційна 
рада одноголосно ухвалила підтри-
мати звернення від сесії районної 
ради від 23 червня 2016 р. за № 136 
щодо цього, яке було направлене у 
вищестоящі органи (було опубліко-
вано в «Голосі народу» від…..червня 
2016 р., № …).

Йшлося на засіданні й про під-
тримку торговельно-економічної 
блокади окупованих територій Доне-
цької та Луганської областей, з при-
воду чого також було ухвалене відпо-
відне рішення, в якому засуджувалася 
торгівля на крові і йшлося про те, що 
органи державної влади зобов’язані 

докласти максимум зусиль, аби при-
пинити торговельно-економічні відно-
сини з ворогом, і також підтримано 
розгляд даного питання на черговій 
сесії районної ради.

Щодо створення Парку пам`яті 
Героїв Небесної сотні у Чортко-
ві, співголова координаційної ради 
і координатор ЕГО «Зелений світ» 
О.Степаненко зазначив, що даній 
ініціативі вже 2,5 року, проте, на 
жаль, справа з місця не рухається. 
Хоча міський голова В.Шматько за-
певнив, що шматування території, 
яка виділена під нього (пустир позаду 
метеостанції), не допустить.  Присут-
німи на зібранні прийнято рішення у 
черговий раз звернутися до Чортків-
ської міської ради з даного питання.

Був категоричним громадський ак-
тивіст, підтриманий присутніми на 
засіданні, й щодо намірів будівництва 
ГЕС на р. Серет та р. Дністер – про-
блематиці, що сьогодні активно му-
сується у суспільстві. Дані проекти, 
зазначив він, приведуть до екологіч-
ної катастрофи, зокрема замулення р. 
Серет та підтоплення сіл вздовж рус-
ла Дністра. У них немає економічної 
доцільності, адже, з його слів, лише 
один агрегат Бурштинської ТЕЦ чи, 

приміром, Новодністровської ГЕС 
дає більше електоренергії, аніж про-
ектні потужності всіх разом взятих 
ГЕС дністровського каскаду. Тут іс-
нує лише певна зацікавленість інвес-
торів, які будуть отримувати чималі 
прибутки на т. зв. «зелених тарифах».

І наостанок говорилося на засі-
данні й про нещодавні громадські 
слухання щодо будівництва комер-
ційного об’єкта на території колиш-
нього військового стадіону в районі 
Кадуба, які, зі слів присутніх на них, 
проводилися з явними порушення-
ми чинного законодавства. Виріши-
ли підтримати озвучену на слухан-
нях пропозицію народного депутата 
України О.Барни не віддавати цю 
територію під будівництво комерцій-
ного об’єкта, а виділити дану земель-
ну ділянку під будівництво квартир 
для військовослужбовців, оскільки 
планується в цьому році створення у 
Чорткові військової частини, де не-
стимуть службу близько 800 осіб. У 
першу чергу, наголошувалося, по-
трібно допомогти Збройним силам 
України.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Громадсько-політичне життя

«НІ!» – тарифному геноциду 
і торгівлі з ворогом!

Минулого тижня, 22 лютого, відбулося засідання координаційної ради національно-демократичних 
партій та громадських організацій району під головуванням її співголів – Б.Батринчука і О.Степаненка.

Революція Гідності принесла не лише падіння 
режиму Януковича, а й сильний імпульс до «де-
радянізації» українського суспільства, одним із 
проявів якої є відмова від радянських свят. У їх 
низку потрапило і свято 8 Березня.

Український інститут національної пам’яті підго-
тував проект закону, згідно з яким мала би пройти 
«декомунізація» державних свят. «На державному 
рівні мають відзначатися ті свята, що знаменують 
визначні події для України, а не ті, що залишилися 
від радянського минулого», – вважає директор ін-
ституту Володимир В’ятрович. 

Розробники проекту пропонують відзначати дер-
жавні свята: Шевченківський день – 9 березня; День 
пам’яті та примирення – 8 травня; День Конституції 
України – 28 червня, День Незалежності України – 
24 серпня; День родини – друга п’ятниця вересня; 
День захисника України – 14 жовтня; а також – три 
традиційних свята: Новий рік – 1 січня; Різдво – 7 
січня; Великдень (один день). Вихідні 8 березня, 1 і 
2 травня, згідно з проектом, мали би скасувати. 

Та повернемося до 8-го Березня. Зануримося у 
віхи історії трансформації змісту цього свята…

Тисячолітня минувшина… 8 березня 1169-й рік – 
війська, очолювані Володимиро-Суздальським кня-
зем Андрієм Боголюбським, почали грабунок Києва 
– столиці Давньоруської держави. Небачене спус-
тошення; 95 відсотків жителів – убиті; з церков і 
монастирів викрадені книги, ризи, дзвони, ікони. 
А князь кричав, що Київ ніколи не буде столицею 
Русі!.. 

Більшовицька вакханалія… Вдершись в Україну, 
московські більшовики пройшлися по ній чорною 
навалою, знищуючи все українське, по коліна в кро-
ві народної, встановлювали свої порядки, розстрі-
люючи українців тільки за те, що вони розмовляли 
українською та носили національний одяг. Перший 
закон, прийнятий більшовиками, – заборонити ВСІ 
національні свята в Україні, зокрема – і ДЕНЬ МА-
ТЕРІ.

(Закінчення на 10-й стор.)

8 Березня – 
радянський спадок, 

який слід подолати?..

Аграрний сектор

«МРІЯ» активно готується до початку посівної 
кампанії. Вже закуплено понад 30 тис. посівних 
одиниць насіння на суму понад 3 млн дол., 22 тис. 
тонн мінеральних добрив на суму 6 млн дол., при-
дбано запчастини на всю техніку, яка буде задіяна 
на весняних польових роботах, триває закупівля 
ЗЗР. Також Агрохолдинг продовжує відновлювати 
свій технічний парк: на початку 2017 року Компанія 
закупила і вже отримала напівпричепи, сівалки, на-
вантажувачі та паливозаправники на суму 1,1 млн  
дол. Наступної поставки техніки «МРІЯ» очікує в 
березні.

«Основну ставку в цьому сезоні, крім озимої 
пшениці, плануємо зробити на соняшник і кукуру-
дзу, – коментує Андрій Григоров, операційний ди-
ректор Агрохолдингу «МРІЯ». – З огляду на те, що 
кукурудза добре зарекомендувала себе в минулому 
сезоні, збільшимо площі під цю культуру. Також 
у зв’язку із високим попитом на цукрові буряки в 
нашому регіоні прийняли рішення відновити ви-
рощування цієї культури».

Нагадаємо, що восени минулого року під урожай 
2017 «МРІЯ» засіяла 55,3 тис. га, з яких 40,1 тис. га 
– озима пшениця, 14,6 тис. га – озимий ріпак, 0,6 
тис. га – інші культури.

Прес-служба Агрохолдингу «МРІЯ»

«МРІЯ» приступила 
до польових робіт
Агрохолдинг «МРІЯ» приступив до польових 

робіт: розпочато підживлення озимих культур 
під урожай 2017 року. Роботи стартували у 
Чернівецькій області, де вже проводиться 
внесення селітри аміачної під озиму пшеницю, 
на черзі – Івано-Франківська область.

Чортківська медицина отримала 
нове обладнання

До поліклінічного відділу Чортківської ЦКРЛ 27 лютого завітали народний депутат України Олег Барна та 
голова райдержадміністрації Михайло Сташків. Саме завдяки їх сприянню, а також допомозі депутатів облас-
ної та районної рад, райдержадміністрації у Чортківській центральній районній поліклініці з’явився найновіший 
біохімічний напівавтоматичний аналізатор крові Chem-7, а також автоматичний гематологічний аналізатор 
Elite 3 чеської фірми Erba Lachema. Останній, до слова, за годину здатний опрацьовувати 80 зразків крові! Як 
зазначає завідувач клініко-діагностичної лабораторії Володимир Келичава, для Чорткова та району ці апарати 
на ціну золота, адже до цього медики працювали на тридцятирічному обладнанні, яке явно не витримувало 
навантажень, через що постійні черги та скарги. Окрім швидкого проведення аналізу, апарати відзначаються і 
зручністю – за лічені секунди пацієнт отримує всі показники крові (а їх аж 22!) на невеличкому бланку.
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Топ-тема

Як ми уже писали раніше, Заводська ОТГ 
разом із 24-ма іншими громадами України 
стала учасником Програми ДОБРЕ (амери-
канського проекту, який передбачає допо-
могу новоствореним громадам у побудові 
стратегічного плану розвитку, написанні 
і реалізації проектів, економічного та й не 
тільки розвитку громади загалом). У рамках 
цієї Програми протягом 2017 року в громади-
учасники будуть навідуватися представники 
партнерів ДОБРЕ для визначення різних ас-
пектів структури громади, які б допомогли 
досконало вивчити всі сторони населених 
пунктів для допомоги їм у майбутньому.

Темою для сьогоднішньої публікації є 
два важливих візити експертів партнерів 
Програми ДОБРЕ – Global Communities 
та Західноукраїнського ресурсного центру, 
які передбачали зустріч з жителями обох 
населених пунктів Заводської ОТГ для ви-
вчення, а в подальшому і оцінки всіх по-
треб громади. Якщо ще конкретніше, то 
це були зустрічі, які ретельно планувалися 
і обговорювалися працівниками селищної 
ради разом з експертами для того, щоб жи-
телі селища Заводське та села Угринь могли 
безпосередньо і особисто поділитися свої-
ми думками та проблемами в плані послуг, 
які вони отримують на території громади, а 
також з метою створення ініціативної групи 
для співпраці в майбутньому.

Під час першого візиту, який відбувся 
17 лютого, протягом двох годин живого 
та активного спілкування жителі громади 
в приміщеннях шкіл визначали всі про-
блемні питання населених пунктів, в яких 
вони проживають, що одразу ж запису-
вали на спеціальних листах. Після того, 
весь перелік послуг систематизувався та 
об’єднувався в підгрупи, а присутнім роз-
давалися по три наліпки, якими вони сво-
єрідним «голосуванням» мали визначитися 
із найосновнішими проблемами населеного 
пункту. У результаті спілкування у висно-
вку отримали наступну картину:

– в селі Угринь жителі вказали на такі 
проблеми, які пізніше «набрали» і свої го-
лоси  – ремонт дороги по селу (73 голоси), 
ремонт ФАПу (45), ремонт  та опалення 
будинку культури (44), сучасне обладнан-
ня школи та ремонт опалення (44), обла-
штування спортивного майданчика (23), 
освітлення вулиць (10), ремонт дитячого 
садочка (9);

– в селищі Заводське жителі вказали по-
над 20 проблем, які пізніше об’єднали у 6 
основних і також «отримали» свої голоси – 
ремонт доріг по селищу (89),  водопостачан-
ня (76 голосів),  відведення поверхневих вод 
(32), ремонт будинку культури (29), ремонт 
дитячого садочка (23), ремонт школи (19).

Другий візит, який відбувався вже в при-

міщенні селищної 
ради 23 лютого, був 
більш конкретизова-
ним. На ньому по-
передньо сформована 
ініціативна група із 
жителів Заводсько-
го та Угриня (в яку 
увійшли місцеві під-
приємці, активні 
громадяни, депутати 
селищної ради, пред-
ставники молоді, 
працівники селищної 
ради) зустрічалися 
із представниками 
Програми ДОБРЕ в 
Тернопільській об-
ласті М.Олійником 
та Західноукраїнсько-
го ресурсного центру  
Л.Довганем, С.Севрук 
та  К.Трікос.  У ході 
цієї зустрічі представники ЗУРЦ у відео-
презентації представили власний досвід ро-
боти за час свого існування, в тому числі 
співпраці з громадами, та ознайомили іні-
ціативну групу з суттю та основними аспек-
тами співпраці ЗУРЦ із Заводською ОТГ як 
партнера Програми ДОБРЕ. Пізніше від-
бувся розподіл членів ініціативної групи 
по підгрупах, а саме: групи зі стратегічного 
планування, з колегіального бюджетування, 
моніторингу якості надання місцевих адмі-
ністративних послуг, з економічного розви-
тку. Такий розподіл є необхідним для того, 
щоб кожна окрема підгрупа, співпрацюючи 
з працівниками селищної ради та відповід-
ними експертами, провела потрібний ана-
ліз різних сторін життя громади для підго-
товки до розробки бачення розвитку ОТГ. 
Наприкінці зустрічі всі присутні отримали 
своєрідне домашнє завдання, яке полягає 
у поданні своїх пропозицій розвитку ОТГ 

у різних напрямках (аграрний, медичний, 
культурний, освітній, спортивно-оздоров-
чий, інфраструктурний, транспортний, в 
плані малого та середнього бізнесу). Всі 
запропоновані ідеї планується розглянути 
вже на черговій зустрічі, яка відбудеться 
орієнтовно наступного місяця. 

Загалом саме на основі отриманих ре-
зультатів першої зустрічі та роботи, яку 
розпочали експерти Програми ДОБРЕ 
спільно з командою Заводської селищної 
ради та ініціативною групою, ми практич-
но впритул підійдемо до написання одно-
го із найважливіших документів громади 
– Стратегічного плану розвитку Заводської 
ОТГ на кілька років вперед. 

Що ж, як-то кажуть: «В добру путь!» і 
«Нехай все буде ДОБРЕ!».

Марина ДУДЯК, 
спеціаліст гуманітарного відділу 

Заводської селищної ради 

Попередній Генплан, розроблений ще 
у радянські часи, а саме у 1974 році, без-
надійно застарів в усіх сенсах. Зрозумі-
ло, що і країна, і наш Чортків, і умови 
містобудування, і технології за 40 років 
дуже змінилися. Планування міста тоді 
орієнтувалося головним чином на роз-
виток у ньому великих промислових під-
приємств, на постійне зростання насе-
лення. Нині більшість з них припинила 
діяльність, ріст чисельності населення 
загальмувався. 

Спроби здійснити коригування голов-
ного містобудівного документа було здій-
снено вже у новому столітті. Коригування 
було пов’язане з необхідністю встанов-
лення нових меж міста і приєднання до 
нього додаткових територій.  На той час 
місто вже активно розбудовувалося за ра-
хунок земель суміжних сільських рад, го-
ловним чином Угринської та Білівської. 
Фактично територія міста сягала 1740 га, 
тоді як власні міські землі залишалися в 
старих межах – 1120 га. Постала також 
необхідність визначення меж історично-
го ареалу міста – адже Уряд у 2001 році 
включив Чортків до списку історичних 
міст України.

На жаль, як виявилося, тодішньому 
керівництву мерії забракло відповідаль-
ності для того, аби забезпечити якісне 
планування розвитку міста та гармонійне 
врахування у ньому громадських, дер-
жавних та приватних інтересів. Можна 
стверджувати, що нашим можновладцям 
Генплан був потрібен лише для того, аби 
розв’язати руки у справі непрозорої та 
нераціональної приватизації земельних 
ділянок.

Приклади та наслідки такого горе-пла-
нування усім відомі: комерційне будівни-
цтво зосередилося в історичному центрі, 
роками не вирішувалося питання розмі-
щення промислового ринку, ускладнився 
транспортний рух через місто, скорочу-
валися та занепадали без належного до-
гляду зелені зони, натомість у житлових 
кварталах зводилися автозаправки, рік у 
рік погіршувався стан мереж водопос-
тачання та каналізації, накопичувалися 
проблеми очисних споруд та сміттєзва-

лища… Екологічна ситуація, якість життя 
у місті невпинно погіршувалися – тому 
не дивно, що молоде покоління мешкан-
ців не затримувалося у ньому.

Проект коригування Генплану роз-
роблявся львівським інститутом «Міс-
топроект» дуже непрозоро і повільно: з 
2002-го по 2007 рік. Хоча фактично на 
той час Чортків розрісся на 620 га зе-
мель сусідніх сіл, а проектом Генплану 
передбачалося ще збільшити його тери-
торію – до 2370 га, сільські ради жодним 
чином не залучалися до процесу проек-
тування… Численні зауваження були до 
проекту при проходженні ним державних 
експертиз і громадського обговорення. 
Лише у вересні 2009 року проект Генпла-
ну було подано на державну екологічну 
експертизу. Висновок експертів виявив-
ся розгромним – «більшість очікуваних 
впливів на довкілля характеризується як 
екологічно недопустима, документація 
робочого проекту підлягає коригуванню 

і доопрацюванню»! 
Експерти склали величезний список 

недоліків проекту. Наводимо лише деякі 
з них: схема санітарного очищення міста 
не представлена, відсутні дані про обсяги 
промислових відходів, шляхи та об’єкти 
їх утилізації, Генпланом не розглядають-
ся шляхи роздільного збору та утилізація 
відходів, передбачено винесення шкід-
ливих виробництв (нове сміттєзвалище 
площею 16 га, ливарний завод тощо) у 
промислову зону В-1 в районі Кадуба 
без врахування рози вітрів, не розгля-
даються шляхи рекультивації існуючого 
сміттєзвалища, схема каналізування міс-
та не представлена, не передбачено бу-
дівництво очисних споруд дощових вод 
і т. ін. Деякі рішення, запропоновані 
авторами проекту, були просто абсурд-
ні. Наприклад, пропонувалося створити 
парк відпочинку на території… існую-
чого сміттєзвалища.  Або проектувалося 
перекачування стоків житлового сектора 
східної частини міста на очисні споруди 
м’ясокомбінату, які на той час вже були 
виведені з ладу.

Незважаючи на негативний висновок 
екологічної експертизи, очільники місь-
кої влади у протизаконний спосіб «за-
твердили» проект Генерального плану 
рішенням ради. Аргументували тим, що 
місту конче потрібен Генплан, аби воно 
розвивалося. Хто б сперечався? Якби ж 
то цікаві проектні рішення, закладені до 
нього, ще й виконувалися. 

Наприклад, ще радянським Генпланом 
було визначено територію для створення 
промислового та оптового ринку на зем-
лях Угринської сільської ради – у районі 
вул. Копичинецької. Ніхто не поспішав 
втілювати цей проект, хоча тут було все 
необхідне для успішного розвитку: зруч-
ний заїзд, транспортна розв’язка, місце 
для торгових рядів і паркування… У пер-
спективі планувалося долучити 326 га пе-
редмістя Синякове до Чорткова. Але час 
згаяно – нині угринська земля вже недо-
сяжна, вона у складі земель Заводської 
територіальної громади. А місто нато-
мість має багаторічний стихійний базар в 
історичному центрі, натомість його меш-

канці витрачають свої гроші на ринках 
Тернополя, Чернівців і Хмельницького. 

Упродовж 40 років «генерального 
планування» проектується будівництво 
станції доочищення води на міському 
інфільтраційному водозаборі у с. Біла, 
звідки місто отримує більшу частину 
питної води. Станції досі нема – меш-
канці Чорткова рік у рік споживають 
воду просто з Серету, без доочищення. 
Парадокс у тому, що міське керівництво, 
котре віддавна розписалося у своєму не-
бажанні вирішувати власні проблеми во-
докористування, два роки тому взялося 
постачати воду у Заводське… Інший па-
радокс нашого планування – у той час, 
коли питну воду люди отримують з річ-
ки, більшість підприємств району має 
власні водозабори підземних вод. 

Проектом Генплану передбачалося та-
кож створити безперервну систему зе-
лених рекреаційних зон вздовж русла 
Серету, зокрема – розширення та впо-
рядкування парку у північній частині 
міста, так званого «парку залізничників». 
Не будемо коментувати, в якому стані 
нині та річкова долина, вимріяна автора-
ми Генплану «блакитна вісь Чорткова»… 
І в якому стані проектований «парк за-
лізничників» по вул. Білецькій. 

Багато інших цікавих об’єктів було за-
кладено у проект Генплану. Наприклад, 
закласти ландшафтний парк «Етно-
культура Поділля» з усією туристичною 
інфраструктурою в районі об’їзної доро-
ги, який мав би привабити туристів до 
міста…  Провести реконструкцію парку 
Франка… Обладнати велодоріжки по вул. 
Незалежності, Бандери, Ягільницькій, 
Залізничній… Що зроблено з цього пе-
реліку? 

Таке враження, що у штучно створеній 
обстановці планувального хаосу робило-
ся якраз те, що не рекомендували автори 
Генплану. Приміром, ними НЕ перед-
бачалося будівництво у Чорткові багато-
поверхового житла – максимальна по-
верховість мала б складати 4-5 поверхів. 
У центральній частині міста поверховість 
повинна бути суворо підпорядкована іс-
торично сформованій забудові. Що ж 
маємо? – росли і ростуть  як гриби різ-
ного роду «Ельдоради», «Континенти» і 
«Золоті підкови», приносячи золоті гори 
їхнім власникам і стираючи архітектурну 
неповторність історичного містечка своїм 
недолугим виглядом.

(Закінчення в наступному номері) 
Олександр СТЕПАНЕНКО,

ЕГО «Зелений Світ»

Генерально спланований хаос
Нещодавно Чортківська міська рада замовила в Українському державному НДІ «ДІПРОМІСТО» новий проект 

Генерального плану міста. Справа його розробки вже розпочалася. Чим була викликана необхідність створення 
нової містобудівної документації,  що  визначає  головні та принципові  рішення з розвитку, планування і забудови 
міста? 

Життя громад

«І все буде ДОБРЕ»
Здавалося б, одне слово, але скільки воно містить інформації, який смисл 

і зміст може собою нести. Безсумнівно, подібних слів є безліч, але для За-
водської об’єднаної територіальної громади і саме на сьогоднішньому етапі 
розвитку стало особливим на перший раз звичайне слово – «ДОБРЕ». На-
віть більше, «І все буде ДОБРЕ» – пісенний рядок гурту «Океан Ельзи» 
став для команди Заводської селищної ради на чолі з її головою Людмилою 
Павлінською своєрідним гаслом роботи і стимулом працювати ще більше. 
Не розумієте, про що йдеться? Значить, вам читати далі.
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Освітянське життя

Витоки

Свято мови

Так про нашу рідну мову писав 
Олесь Гончар. Для кожного народу 
мова – найбільший скарб, віддзерка-
лення душі народу, його історії. 

21 лютого в усьому світі відзначався 
Міжнародний день рідної мови. Свій 
внесок у популяризацію цього свята 
зробили й учні Шманьківської загаль-
ноосвітньої школи І – ІІ ступенів. Усі 
школярі взяли активну участь у вихов-
ному заході «Чарівний світ української 
мови». Юні таланти змогли показати 
всю красу та багатство рідної мови за 
допомогою поетичного слова. Звучали 
мелодійні ніжні вірші про мову, гумо-
ристичні інсценівки та діалоги, герої 
яких застерігали від вживання «чужин-
них і кострубатих слів, що до нашої 

мови зухвало повзуть». А головні герої 
свята баба Параска та баба Палажка у 
жартівливій формі розповіли, як по-
винні спілкуватися культурні та осві-
чені українці. 

На святкове дійство завітав й учас-
ник бойових дій на сході України, 
батько нашої учениці, Сергій Литвин. 
На власному життєвому прикладі він 
ще раз підкреслив, як важливо, осо-
бливо у цей нелегкий час для держави 
Української, бути патріотом і берегти 
рідну мову. Адже мова – це серце на-
ції. 

Вікторія КОХАНСЬКА,
вчитель української мови 

та літератури
Фото Галини БІЛІНСЬКОЇ

Ми – маленькі українці,
любим слово Боже.
Бо Господь всіх розуміє, 
Він нам допоможе.
 
Рідна мова... В ній душа народу, його 

невмирущість і єдність, біль і радість, 
сила і слабкість. 

До Міжнародного дня рідної мови, 
який відзначається 21 лютого, у співпраці 
працівників бібліотеки-філії с. Біла і стар-
шого вчителя, класного керівника 1-А 
класу Галини Цюпак, проведено свято 
рідної мови «Мова моя калинова, звита 
з любові й тепла». Цікаво і весело було 
дітям на святі. Вони декламували ві-
рші про мову, охоче відгадували загад-
ки, які їм загадувала Королева Мова, 

а нею була студент четвертого курсу 
Чортківського гуманітарно-педагогіч-
ного коледжу ім. О.Барвінського Ольга 
Глущук. Королева Мова зачарувала ді-
тей українськими народними казками, 
водила з ними хоровод, в якому діти 
дзвінкоголосо співали українські пісні. 
Дружними оплесками нагородили діти 
Олю Тарковську, яка зі справжньою 
акторською майстерністю проспівала 
пісню «Українка я маленька». Автор 
цих рядків ознайомила дітей з новою 
дитячою літературою на книжковій 
виставці «Золота повінь української 
книги». За активну участь у прове-
денні свята рідної мови діти отримали 
приз – збірки українських народних 
казок, які вони будуть читати із задо-
воленням. Музичні твори про любов до 

рідної мови, які супроводжували захід, 
додали святкового настрою та гордості 
за те, що ми українці і наша українська 
мова – одна із величних мов світо-
вої спільноти. Тож нехай материнська 

мова буде для нас усіх оберегом.

Ольга ТРЕНДОВАЦЬКА, 
завідуюча бібліотекою 

с. Біла

 У районному етапі конкурсу взяли 
участь 44 учні із 24 загальноосвітніх 
шкіл району. З вітальним словом до 
учасників змагань звернулася дирек-
тор Центру НТТДУМ Оксана Зуляк, 
яка побажала дітям успіхів, гарних ре-
зультатів і наголосила, що переможці 
будуть захищати честь Чортківщини на 
обласному рівні.

Програма змагань передбачала три  
етапи. Перший – інтелектуальний тур-
нір, метою якого було перевірити рівень 
базових знань з технічного моделювання 
учасників. Для зняття напруженості під 
час проходження теоретичного заліку 
оргкомітетом були розроблені завдання 
у вигляді кросвордів і загадок. Наступні 
два етапи змагань були спрямовані на 
виявлення рівня практичних умінь та 
навичок дітей: виготовлення моделі за 
розгорткою, моделювання з готових 
геометричних форм.

Під час виконання завдань діти по-
казали високий рівень теоретичних 
знань, творчої фантазії і уяви при ви-
готовленні конкурсних робіт. Праців-
ники Центру НТТДУМ створили всі 
умови, щоб змагання пройшли на ви-
сокому рівні і принесли дітям не тільки 
нові практичні вміння, а й шкалу по-
зитивних емоцій. 

Крім змагань, був організований та 
проведений семінар-практикум з гурт-
кової роботи на тему: «Що необхідно 
знати і використовувати в роботі ке-
рівника гуртка». Зокрема, розглядалося 
питання щодо переліку та порядку ве-
дення документації керівниками гурт-
ків, які працюють на базі шкіл. Дирек-

тор закладу Оксана Зуляк представила 
учасникам семінару власну методичну 
розробку «Журнал планування та облі-
ку гурткової роботи: як запобігти типо-
вим помилкам». Наступним для учас-

ників семінару (цьогоріч їх зібралося 
12) був проведений майстер-клас мо-
лодим спеціалістом Центру НТТДУМ 
Оксаною Васечко. Педагоги із задо-
воленням спробували на практиці нову 
техніку плетіння «джутова філігрань».

На згадку про проведений захід вчите-
лі отримали буклети із корисною інфор-
мацією та контактами Центру НТТДУМ. 
Цей захід став своєрідною візитівкою, 
яка була презентована з метою залучен-
ня спеціалістів для проведення гурткової 
роботи в Чортківському районі. Адже в 

подальшому планується тісна співпраця 
в площині «школа – позашкільний за-
клад».

  Районний Центр НТТДУМ

Для школярів – змагання, 
педагогам – семінар-практикум

«Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики,
 малюнка, фантазії, творчості».

                                                                                        В.Сухомлинський
З метою залучення дітей до технічної творчості та організації їх змістового дозвілля 22 лютого ц. р. Чортківським районним 

комунальним закладом «Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» був проведений районний етап 
Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, присвячений пам’яті 
Героїв Небесної Сотні.

У слові рідному велика 
сила є

«Запашна, співуча, гнучка, 
милозвучна, сповнена музики 

і квіткових пахощів»…
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Гаряча точка

Вислів належить американській 
письменниці Перл Бак (1892 – 1973). 
І ця істина повинна стати пріоритетом 
життя кожного з нас. Адже творячи до-
бро, тим самим і множиш його в по-
всякденні. 

Так, минулого тижня благодійники – 
парафіяни собору Верховних Ап. Петра 
і Павла м. Чорткова Бучацької Єпархії 
УГКЦ – передали Чортківській ЦКРЛ 
півтори тонни гуманітарного вантажу 
(отриманого з-за кордону). Медичний 
реманент, а саме: вату; стерильні бин-
ти, марлеві тампони, серветки (різних 
розмірів і габаритів); рукавички, пе-
люшки, комплекти хірургічних інстру-
ментів розподілили за необхідністю в 

усі відділення лікарні, а також – поло-
говий будинок, станцію переливання 
крові та інфекційну. Це вагома мате-
ріальна поміч як пацієнтам (неабия-
ка економія коштів на певний період 
часу), так і медикам. 

А відтак наші працьовиті волонтери 
доставлять у лікувальні заклади Чорт-
кова ще й отримане від швейцарських 
благодійників медичне умеблювання, 
матраци, ковдри, подушки та постіль-
ну білизну.

Уклінна вдячність усім добродіям! 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з архіву волонтерів 

Доброчинність

«Благодійність приходить 
з розкритими долонями, 

її призначення – віддавати»…

Отож, подача перша: блокада Донба-
су. Втрапити туди, розповідають, випа-
ло трохи несподівано, бо апріорі така 
мета не переслідувалась. Дитбудинки 
та «добробати» – отака була ціль. Та 
передостаннього перед поїздкою дня 
долучився до групи чортківський під-
приємець Олександр Шутков, попро-
сивши, аби його «закинули» на бло-
каду. Хлопці й завезли його на другий 
блокпост, а там випало й заночувати. 
Навперебій розповідають, що перед-
бачалось заночувати в батальйоні 
«Тернопіль» у Лисичанську, однак за 
годину-дві до їх прибуття на ночівлю 
прибули капелани зі Зарваниці – цілий 
автобус. Тому й довелось шукати місця 
деінде. А тут – волею долі підвернулась 
ночівля у штабі блокади.

Отакі ось фото- та відеокадри зі за-
стиглими в русі локомотивом і низкою 
вагонів, вантажених вугіллям, нині не 
«на оці» хіба що в найбайдужішого з 
українців. Хлопці розповідають: отой 
міст і наметове містечко блокадників 
поблизу і є перший пункт блокади в 
Гірському (тамтешню прописку має й 
навідуваний ними в часі поїздки дитя-
чий будинок). Тож і вийшло так, що 
майже за сусідньою адресою сповни-
ли дві волонтерські місії, «закинувши» 
дещо з харчів ще й блокадникам («бо 
в нас завжди неодмінно мається ре-
зерв»). 

Хлопці безпосередньо перебували 

на блокаді впродовж доби – ночува-
ли у штабі в Лисичанську, перебували 
в Бахмуті та Гірському). Пояснюють: 
склалось так теж спонтанно, адже 
певні регіони треба перетнути лише 
за світлового дня. Цікавлюся, скільки 
блокадників чисельно випало угледіти 
там. «Скільки людей в наметах – неві-
домо, – відповідають. – Що на першо-
му блокпосту, що на другому – пере-
бувало на чергуванні по п`ятеро осіб. А 
зміни міняються». 

Мої співбесідники навперебій роз-
вінчують міфи про підкуп (чи то пак 
фінансове забезпечення) блокадників 
– мовляв, ніхто їм не платить, ніхто 
не дає жодних дотацій! Єдина «дота-
ція» – усвідомлення істинної ціни тих 
енергоносіїв, потік яких нині зупинено 
блокадниками. Вона надто висока – 
життя синів України. «Хтось сьогодні в 
окопі сидить і спить під відкритим не-
бом, – пристрасно й жагуче неначе аж 
виплескують наболілу гіркоту й Олег, і 
Роман. – Хтось їде на блокаду і живе 
там, спить на палетах. А інші в цей час 
заробляють на крові! Ось чому блокада 
піднялась!.. Невже нам три роки мало 
для розуміння, що треба змінювати 
стратегію, тактику?.. Невже ми спро-
можні легалізувати, давши карт-бланш 
тим, хто стріляє по наших хлопцях, хто 
знущається над їх тілами?.. Згадаймо 
Іловайськ, згадаймо Дебальцеве… Зга-
даймо тих, хто поклали свої голови… 

За що? За торгівлю на крові?!». 
Розповідають, в плині нинішньої по-

їздки на передову їм випало бесідувати 
в різних підрозділах: то були й «добро-
бати», і формування ЗСУ, й Нацгвар-
дія. І з жодних уст не почули жодного 

заперечення чи негативу 
щодо блокади Донбасу. 
Всі без винятку твердили: 
це – необхідна річ. Про-
те наразі в кожного – своя 
функція, тобто той, хто 
нині воює, не зніметься 
врапт з бойових позицій і 
не подасться на блокаду. 
А ще хлопці позиціонують 
за позитив, що саме явище 
блокади не асоціюється з 
жодною з політичних сил, 
це – аполітично-патріо-
тична акція. Й на підтвер-
дження цього ілюструють 
власні зустрічі з нардепа-
ми України Володимиром 
Парасюком та Семеном 
Семенченком, мовляв, і їх 

статус на тому тлі абсолютно не пози-
ціонується…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Миколи ЛАНОВЕГИ

«Ні – торгівлі на крові!»
Таке надзвичайно болюче гасло раз у раз злітає з уст моїх візаві, вже 

знайомих читачам «Гн» волонтерів з чортківською пропискою, котрі пред-
ставляють благодійний фонд «Bonum»: Олега Кушніра – музиканта, компо-
зитора, громадського активіста, Романа Кулика – працівника служби охо-
рони, теж із мегаактивною громадською позицією. Хлопці навідують зону 
АТО дуже часто. У їх «ядрі» ще й Андрій Павлюх – заступник Заводського 
селищного голови та «штатний фотограф» Микола Лановега, котрий, до 
слова, володіє скеруванням до найгарячішої на часі точки України як спец-
кор нашої газети. Остання їх поїздка волею долі спроектувала аж три точки 
прикладання зусиль. І в кожній – така сила вражень та проекції на життєву 
правду, що ми вдаємось до спроби хоча б тезисно переповісти кожну з них.
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7Цінності

Майстер

Садиба

На наше прохання познайо-
мити із місцевими талантами 
працівники сільради ледь не 
хором назвали ім`я майстра 
по дереву Сергія Бугая, а пан 
Михайло Хаба люб’язно про-
вів кореспондентів до оселі, 
де, за твердженнями колин-
дянців, народжуються шедев-
ри з дерева.

Пан Сергій надзвичай-
но скромний і неговіркий, а 
тому щось особливо багато 

дізнатися за 
той короткий 
період часу, 
що нам через 
обставини ви-
ділили, було 
неможливо. Та 
все ж.

Як повідав 
нам герой на-
шої оповіді, 
любов до пра-
ці з деревом та 
відчуття струк-
тури, душі де-
ревини пере-
йшло до нього 
від його діда. 
«Мій дід обро-
бляв деревину 
вручну, адже 

тоді автоматичних верста-
тів не було. Він був добрим 
майстром, славився на усю 
округу. Ось бачите цей ін-
струмент? Він виготовлений 
з червоного дерева. Замовив 
його дідусь в столиці Австрії, 
тоді наші землі входили до 
складу Австро-Угорської ім-
перії. Досі інструмент збері-
гає тепло дідусевих рук».

Проходимо поміж довгими 

повними сировини стола-
ми, сучасними верстатами у 
дальший кут цеху. Там, під 
вікном, ще один столярний 
верстат, за яким працював 
попередник пана Сергія. Він 
досі в робочому стані. Огляда-
ємо напівготові вироби, заго-
товки. З них, як пояснює пан 
Сергій, будуть меблі для за-
мовника: ліжко, шафи. На за-
питання, які вироби йому до 
снаги, відповідає жартуючи: 
«Роблю все, від корита до ме-
блів». А й направду воно так 
є: щойно зайшли на подвір`я 
й озвучили своє прохання про 
інтерв’ю, як господині дому 
(мати й дружина нашого спів-
розмовника) запросили огля-
нути міжкімнатні двері, при-
крашені пишною різьбою. То 
справа рук їхнього домашньо-
го умільця – чоловіка й сина. 
Хоча й побутує у народі при-
повідка, що швець без чобіт 
ходить, та оті майстерні виро-
би для власної оселі слугують 
для пана Сергія ще й своєрід-
ною рекламою його роботи 
для замовників. «Бачили б 
ви, якою різьбою він церкву 
св. Миколая прикрасив! – То 

вже втручається 
у розмову до-
бродій Михайло 
Хаба. – Правда, 
працював із де-
ревом для храму 
не лише Сергій, 
але багато зро-
блено його ру-
ками». Пан Ми-
хайло люб’язно 
відкрив нам 
церкву, щоб ми 
мали змогу по-
милуватися ви-
р і з ь б л е н и м и 
майстром тетра-
подом, престо-
лом, дверима... 
Ділимося з вами, 
шановні читачі, 
враженнями від 
побаченого через 
фотографії Орес-
та Лижечки.

У пана Сергія 
троє дітей: два 
сини та одна 
донечка. Хлоп-
ці так само, як 
і тато, люблять 
майструвати, але сировиною 
для роботи вибирають не де-
рево, а метал. Якщо про свою 
працю наш співрозмовник 
розповідав неохоче, то про 
синові здобутки говорить з 
гордістю. «Он молодший сам 
мотоблок змайстрував», – по-
казує на транспорт у дворі. 
Як на мене, то диво на коле-
сах, виготовлене школярем, 
не відрізниш від заводського. 
Старший вчиться у борщів-

ському технікумі на механіка. 
Теж любить з технікою пра-
цювати. «А як же татові робо-
чі таємниці, кому передадуть-
ся?», – запитуємо стурбовано. 
Сергій жартує, що столяру-
вання у їхньому роду через 
покоління передається, тому 
його на посту біля столярного 
верстата внуки змінять.     

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У Івана Левковича, зовсім 
моложавого чоловіка з 34-літ-
нім ветеринарським стажем, у 
купі з дружиною Ганною Йо-
сипівною, однодумницею своєї 
«половинки» не лише в супру-
жестві, а й у професії, наразі се-
меро (!) онуків від трьох синів 
– Івана, Михайла та Романа. 
А імена внучат які ж бо – на-
правду не наслухаєшся: Мак-
сим, Дем`ян, Лук`ян, Владислав 
і Ростислав, Дарина й Наталя. І 
всі – Підкови, таке милозвучне 
українське прізвище з підтек-
стом надійного оберегу. Недар-

ма зображення підкови яскріє 
на фронтоні дому, а на боковій 
брамі, що проглядається звід-
даля, – здається, аж гарцюють 
вималювані пензлем колоритні 
постаті коней. Господар лиш 
усміхається у відповідь на наше 
замилування, ділячись наміром 
в найближчому часі зобразити 
деінде ще й улюблених внуко-
вих персонажів мультфільмів – 
козаків. 

Тут, на садибі, за словами 
нашого візаві, для них таки 
цілковито все: й пісочниця зі 
солом’яним накриттям, і гой-

далка із брусів ліщини – теж 
під соломою. А що вже інста-
льовано забавок – не нади-
вишся. Поміж хатою та стай-
нею, де любовно й водночас із 
господарською жилкою при-
тримується всіляка живність – 
свиноматки, коза й кінь, кури 
та кролі, на господарському 
дворику зручно вмостився 
брунатної барви будиночок – 
то голубівня. Спереду ж, од-
разу за огорожею, – справжнє 
казкове містечко, де привіль-
но «бджолам» зі пластикових 
пляшок на низенькому тинку 
(тут же й колоритні глечики). 
«Порозбігались» садком «по-
росята» з великообсягових 
пластикових бутлів, змахують 
«крильми» «лебеді» з автомо-
більних скатів (і навіть «ко-
ник» теж зі скатів!). Застиг 
колоритний дерев`яний возик 
– на ньому вмощуються за те-
пла квітучі вазони. Он вітряк, 
він не спить-не дрімає, а вітер 
його напинає! Символи часо-
вого виміру й водночас дитя-
чих казок – сонечко й місяць, 
де промені теж із тих же пля-
шок. Так все майстерно, так 
любовно!

Одначе ж, при всьому тому 
колориті, безумовний «цвях 
програми» – вже згадуваний 
бузьок на ймення Артур (так 
нарекла його дітвора). Як опо-
відає господар, сюди, на ву-
лицю Нову, 13, до сімейства 
Підков, птах втрапив завдяки 
прихистку сина з онуком, ко-
трі знайшли його, раненого, з 
роздертим крилом (чи то пес, 
чи лис хапнув), та й принесли 
до батька й дідуся, ветлікаря 

(неначе до Айболитя). Кри-
ло птиці Іван Левкович трохи 
підшив. І бузьок звідси вже не 
пішов – прижився та й зали-
шився. Мешкає на господі чо-
тири літа, чотири й зими. «Не 
раз, – каже господар, – взим-
ку я його випускав, він ходив 
у полях і я мусів ходити, при-
пильнувати, аби не замерз, не 
загинув. Так звиклося, що він 
вже – немов член сім`ї…».

Нам випало прочути, що на-
разі Підкови чекають на візи-
тацію до їх садиби бузькової 
пари – її птах дістався торік 
під осінь. Обидвоє птиць сиді-
ли в гнізді на хаті, парувалися. 
Потомство вивести не встигли 
– завадили холоди. Перезиму-
вав бузько сам, одначе весна 
вже ж настала! От і ждуть тут 
спрагло бузькового насліддя…

Ага, то чому ж все-таки той 
бузько прижився власне на 
Підковиній садибі, мабуть, по-
спитаєте й собі – як ото ми 
там, на шманьківському обі-
йсті. Господар видає «на-гора» 
родинно-сокровенне: «Він нам 

так багато внуків дав! І коли 
йому поміч потрібна стала, то 
й прибився до нас, щоб ви-
рятували, прихистили і при-
голубили…». Ось так, навзаєм, 
неначе перехресна вдячність. 
А мо`, й нема в цьому жодної 
символіки, хтозна… Бо ж хіба 
буває, хіба може трапитись по-
іншому, коли діти й онуки рос-
туть-виростають в сповитку лю-
бові до рідного й невід`ємного 
– родинного, національного, 
України, землі-матінки, живої 
та вічної природи?..

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

та Максима ОГОРОДНИКА

Індекс бузькової вдячності
Вже якось голосячи на газетній шпальті про диво дивнеє – майже ручного бузька, що 

цілорічно проживає собі на селянській господі у Шманьківцях, не відлітаючи в теплі краї (тут 
ми були піонерами, значно випередивши з цією новиною численні ЗМІ, в тому числі й телеканал 
1+1), нам спершу видалося, що принадою для тієї птиці послужила передовсім мальовнича 
оздоба садиби господаря. Бо ж там – і штучні бузьки в садку перед будинком, й облаштоване 
гніздо над годівницею зі пташиним кормом. А оце ось в часі буквально позавчорашнього візиту 
до садиби Івана Підкови, завідувача Шманьківчицької дільниці ветеринарної медицини, 
виявилось зовсім інше, значно цікавіше. Та що там – навіть сокровенне…

Відчуття дерева –
 із теплоти дідусевих рук

Звичайно, Сергій Бугай, чоловік із серйозною чоловічою професією – столяр, так поетично 
не висловлюється і почуттів своїх першим-ліпшим співрозмовникам (а ми саме такими й 
були, бо завітали на подвір`я Бугаїв несподівано, без запрошення, у часі нашого перебування 
у Колиндянській громаді) не розкриває, але ось це кредо прослуховувалося протягом усього 
нашого спілкування.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 
21.00 Новини 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
15.20 Фольк-music 
16.30 Твiй дiм-2 
16.45 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
17.45 Вiкно в Америку 
18.15 Новинний блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 4» 
11.00, 12.25, 12.55 
«Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Налаштування нових 
параметрiв супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 
4).» 
14.45 «Слiпа» 
15.45 «Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
22.00 «Грошi» 
23.15 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство» (18+) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.30 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Х/ф «Два 
Iвани» 
15.20 «Чкай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.50 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
01.45 Т/с «Банкiршi» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Випробуй на собi» 
13.00 «Не перший 
погляд» 
14.00 «Там, де ти живеш» 
14.30 «Iмена» 
15.00 «Творчий портрет» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
18.00 «Мандри Великим 
Лугом» 
18.15 «Азбука смаку» 
19.45 «Серце мiста» 
20.00 «Самопомiч. 
Країна» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Земля - наш 
спiльний дiм» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 «Невигаданi 
iсторiї» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
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Програма телепередач8
7 березня, вівторок 8 березня, середа 9 березня, 6 березня, понеділок

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
06.45, 07.45, 08.10 
Смакота 
07.30 Свiт on line 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Х/ф «Шопен. 
Бажання любовi» 
11.10 Х/ф «Останнiй 
танець Кармен» 
12.40 Новини. Спорт 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 
13.15 Нашi грошi 
13.50 Фольк-music 
15.45, 19.20 Концертна 
програма 
Вiктора Павліка 
«Приречений на любов» 
18.15 Новинний блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.45 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.00 Концерт «Для тебе, 
кохана...» 

1+1
06.00 Х/ф «Абонент 
тимчасово недосяжний» 
09.20 «1+1 удома: 8 
березня» 
11.30 Х/ф «Чудо» 
19.30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
20.05 Х/ф «Титанiк» 
23.45 «Концерт Потапа i 
Настi. Золотi кити» 

ІНТЕР
05.10, 20.00 «Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.15 Х/ф «Покровськi 
ворота» 
14.00 Х/ф «Дiвчата» 
16.00 Концерт «Поговори 
зi мною, мамо» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Концерт Олега 
Винника 
23.10 Х/ф «Осiннi 
клопоти» (16+) 

ТТБ
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.00 «Лесина любов» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
12.30 «Випробуй на собi» 
13.00 «Не перший 
погляд» 
14.00 «Зелений БУМ» 
14.30 «Дiловий ритм» 
15.00 «Телевiзор» 
15.35 «Усе любов’ю 
змiряне до дна» 
16.00 «Живi сторiнки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00, 21.30, 22.15 
«Iз нашої вiдеотеки» 
(«Спасибi за любов») 
18.00 «Час змiн» 
18.45 «Зупинись i здивуйся» 
19.00 «Подорож гурмана» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
23.00 «Подорожнi 
замальовки» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 «Етнографiя i 
фольклор» 
08.55, 17.55 «Добрi 
традицiї» 
09.00, 00.30 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «П’ятий 
вимiр» 

11.00, 16.00 Дитяча 
година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Легенди музики.
Тiна Тернер «Дикi Мрiї» 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Зiрковий час невдахи» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.00 У фокусi Європа 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Соло» 
22.00 Євромакс 
22.40 Х/ф «Кохаючись» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Громадянська 
оборона 
11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+ 
12.05, 13.10 Х/ф 
«Форрест Гамп» 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.10, 16.10, 01.45 
Х/ф «Кохання не за 
розмiром» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «На трьох» 16+ 
23.20 Х/ф «Привид» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00, 18.30 «За живе!» 
10.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
12.00 «МайстерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 
«МайстерШеф. Дiти - 2» 
00.00 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35 Х/ф «Чого хоче 
дiвчина» 
09.40 Х/ф «Улюбленцi 
Америки» 
11.35 Х/ф «Серцеїдки» 
14.00 Х/ф «Красуня» 16+ 
16.20, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 16+ 
21.35 Х/ф «Красунi-
втiкачки» 
23.10 Т/с «Бiблiотекарi» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 07.15, 08.15 Ранок 
на каблуках 
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
02.40 Сьогоднi 
09.15 Х/ф «Анжелiка, 
маркiза ангелiв» 
11.45 Х/ф «Чудова 
Анжелiка» 
13.50 Х/ф «Анжелiка й 
король» 
15.50 Х/ф 
«Неприборкана 
Анжелiка» 
17.45, 19.45 Т/с 
«Дружини на шляху 
вiйни» 
22.15 Х/ф «Наречена 
мого нареченого» 
00.10 Т/с «Закон i 
порядок. Злочинний 
намiр» 
03.20 Зоряний шлях 
04.30 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 00.40 Т/с 
«Мушкетери» (2 сезон) 
(16+) 
16.15 Х/ф «Останнi 
лицарi» (16+) 
18.30 «Спецкор» 
18.55 «ДжеДАI» 
19.25, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.10 Х/ф «9 мiсяцiв 
суворого режиму» (16+) 
22.50 Х/ф 
«Той, хто посмiв-2: 
Облога Даунiнг-стрiт» 
(16+) 
02.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.20 Д/ф «У полонi 
пристрастi Наталiї Долi» 
12.00 Орегонський 
путiвник 
12.25 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Слiдство. Iнфо 
14.00 Спецпроект 
«Наш Шевченко: сестри 
Тельнюк» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.15 На пам’ять 
17.45 Школа Мерi 
Поппiнс 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Мiй Шевченко. 
Роман Балаян 
19.55 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН 09.30 
«Чотири весiлля» 
10.55, 12.25 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Налаштування 
нових параметрiв 
супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом 
пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 
4).» 
14.45 «Слiпа» 
15.45 «Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
22.00 «Чотири весiлля 6» 
23.00 «Право на владу 2017» 

ІНТЕР
05.10, 20.00, 00.50 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.15 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
01.40 Т/с «Банкiршi» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.45 «Крiзь призму 
часу» 
12.00 «Як це?» 
12.40 «Ми українськi» 
13.15 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.30 «Перлини 
Прибузького краю» 
15.00 Д/ф «Доля. Григiр 
Тютюнник» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Сад.Город.Квiтник» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

09.30 «Справжня цiна» 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Програма «У 
фокусi Європа» 
12.40 «Слiдства.Iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Будинок для 
вiдпочинку» 
17.00 «П’ятий вимiр» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Погляд зблизька» 
22.40 Х/ф «Проект 
Олександри» 16+ 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
09.45 Антизомбi 
10.35, 00.25 Х/ф «Важкий 
корпус» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Поганi 
хлопцi» 16+ 
15.40, 16.10 Х/ф «Поганi 
хлопцi-2» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.20 Т/с «На трьох» 16+ 
22.20 Свобода слова 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.10 «Все буде смачно!» 
10.10, 18.30 «За живе!» 
11.40 Х/ф «Нiколи не 
забуду тебе» 
13.40 «Битва 
екстрасенсiв 16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.35, 01.30 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.02 Х/ф 
«Однокласники» 16+ 
09.55 Х/ф «Однокласники 
2» 16+ 
11.55 Х/ф «Змiшанi» 
14.15 Х/ф «Лисий нянь» 
16.05, 19.00 Ревiзор 
Спешл
18.00 Абзац 
 20.50 Таємний агент 
22.15 Таємний агент. 
Пост-шоу 
23.55 Х/ф «Дракула 2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 05.00 
Сьогоднi 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
11.50 Х/ф «Посмiхнися, 
коли плачуть зiрки» 
13.45, 15.30 Т/с 
«Зимовий вальс» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiтряна жiнка» 
23.30 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун»

2+2
08.00 Х/ф «Пригоди 
Посейдона» 
11.10 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто» (16+) 
13.40 «Українськi сенсацiї» 
14.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
18.30 «Спецкор» 
18.55 «ДжеДАI» 
19.25 Т/с «Одинак» (16+) 
20.15 Т/с «Команда» (16+) 
22.05 Х/ф 
«Американець» (16+) 
00.00 Х/ф «Фабрика 
футбольних хулiганiв» (18+) 
01.40 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (3 сезон) 
02.20 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 
07.25, 23.35 На слуху 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу» 
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.15 Д/ф «Жiнки в 
литовськiй iсторiї» 
11.45 Орегонський 
путiвник 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Книга.ua 
14.30 Вересень 
15.20 Театральнi сезони 
15.45 Спогади 
16.10 Мистецькi iсторiї 
17.20 Хто в домi хазяїн? 
17.40 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Д/ф «Наталія 
Сумська. Перевтiлення» 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 4» 
11.00, 12.25 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Налаштування нових 
параметрiв супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 
4).» 
14.45 «Слiпа» 
15.45 «Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
22.00 «На ножах» 
23.35 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство» 
(18+) 

ІНТЕР
05.10, 20.00, 00.45 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
01.35 Т/с «Банкiршi» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.30 «Невигаданi iсторiї» 
12.00 «Обереги» 
13.00 «Не перший погляд» 
14.00 «Iз нашої 
вiдеотеки» («Ой, 
спiваночки мої») 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
18.00 «Енергоманiя» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Погляд зблизька» 
08.05 «Твiй дiм» 
08.30 «Етнографiя i 
фольклор» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «П’ятий 
вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Про кiно» 
12.30 «Музика Голiвуду». 
Симфонiчний оркестр 
Тернопiльської 
фiлармонiї 
14.00 Х/ф «8 жiнок» 
17.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Останнiй 
мисливець» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Бiльше нiж правда 
11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+ 
12.00, 13.10 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 01.55 Х/ф 
«Людина-тiнь» 16+ 
15.05, 16.10, 21.25 Т/с 
«На трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.20 Х/ф «Форрест 
Гамп» 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.15, 18.30 «За живе!» 
10.45 «Все буде смачно!» 
11.40 «МайстерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 
«МайстерШеф. Дiти - 2» 
00.10 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 18.00 Абзац 
06.19, 08.09 Kids Time 
06.20 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
07.15 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.10 Т/с «Клiнiка» 16+ 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
15.40, 19.00 Серця трьох 
21.05 Х/ф «Красуня» 16+ 
23.20 Т/с «Бiблiотекарi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий лiкар» 
16.10 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiтряна жiнка» 
23.30 Т/с «Закон i порядок. 
Злочинний намiр» 

2+2
08.00, 18.55 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Облом.UA.» 
11.05 Д/п «Помста 
природи» 
16.30 Х/ф «Запеклi 
шахраї» (16+) 
19.25, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.10 Х/ф «Вiйна Богiв» (16+) 
23.10 Х/ф «Унiверсальний 
солдат - 4» (18+) 
01.10 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (3 сезон) 

9 березня. Тривалість дня – 11.29. Схід – 6.24. Захід – 17.53. Іменини святкують Іван, Мстислав
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00,13.00, 
15.00, 18.15, 21.00 Новини 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 Свiт на смак. Д/с 
«Легенди тофу» 
09.30 Т/с «Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холлу» 
10.25 Т/с «Лiнiя захисту» 
11.40 Орегонський 
путiвник 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.15 Схеми 
14.00 Вiра. Надiя. Любов 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 10 км (чоловiки) 
17.50 М/с «Гон» 
18.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 км 
(жiнки) 
20.20 Про головне 
21.50 Мiй Шевченко. 
Микола Жулинський 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля 6» 
11.00, 12.25 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Налаштування нових 
параметрiв супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)» 
14.45 «Слiпа» 
15.45 «Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти долi» 
20.20 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
22.15 «Вечiрнiй квартал» 

ІНТЕР
05.10, 20.00 «Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.15 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.10, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Нiканорова» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
12.00 «Сад. Город.
Квiтник» 
13.00 «Не перший 
погляд» 
14.00 Д/ф «Iгор Бiлозiр. 
На зламi епох» 
15.00 «Просто неба» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
18.30 «ПрофStyle» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Соло» 
08.30 «Етнографiя i 
фольклор» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Разом» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Погляд зблизька» 
20.40 «Слiд» 
21.50 «Професiйно про 
красу» 
22.35 Х/ф «Сент Анж» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Ньюсмейкер. Юрiй 
Луценко 
11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 
16+ 
12.05, 13.10 Х/ф «Мiй 
хлопець - псих!» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50, 16.10 Т/с «На 
трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.25 Х/ф «Апокалiпсис» 16+ 

СТБ
08.45 Х/ф «Вам i не 
снилося» 
10.20 Х/ф «П’ята група 
кровi» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.55 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «Холостяк - 7»
01.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 Т/с «Клiнiка» 16+ 
11.45 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13.45 Серця трьох 
15.50, 19.00 М/с «Кухня» 16+ 
18.00 Абзац 
21.05 Х/ф «Дружина 
напрокат» 
23.15 Т/с «Бiблiотекарi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 05.10 Зоряний 
шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
16.00 Х/ф «Наречена 
мого нареченого» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Iлюзiя 
щастя» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.55 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Бушидо 
11.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
16.15 Х/ф «Капiтан Грiм» 
(16+) 
19.25 Х/ф «Кiкбоксер-2: 
Дорога назад» (16+) 
21.10 Х/ф «Кiкбоксер-3: 
Мистецтво вiйни» (16+) 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC» 
01.20 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 

УТ-1 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.35 Тепло. Ua 
09.00 М/с «Книга 
джунглiв» 
09.55 Хто в домi хазяїн? 
10.20 Хочу бути 
11.00 Фольк-music 
12.20 Книга.ua 
12.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 12,5 
км (чоловiки) 
14.00 Т/с «Ейфель. 
Правдива iсторiя» 
16.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. Гонка 
переслiдування 10 км (жiнки) 
17.00 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.30 Чоловiчий клуб 
19.15, 21.30 Музична 
весна на Першому 
21.00 Новини 
22.40 Мегалот 
23.00 Свiт on line 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське 
життя» 
12.00 «Одруження 
наослiп 3» 
13.30 «Голос країни 7» 
15.40, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
00.10 «Концерт Потапа i 
Настi. Золотi кити» 

ІНТЕР
09.00 «Україна вражає» 
10.00 Док. проект 
«Лариса Голубкiна. Я 
тебе нiколи не забуду» 
11.00, 03.00 Х/ф 
«Гусарська балада» 
13.00 Х/ф «Дайте книгу 
скарг» 
14.50 Х/ф «Люблю. 9 
березня» 
16.15 Т/с «Краплина 
свiтла» (16+) 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Творчий вечiр 
К.Меладзе «Останнiй 
романтик» 
23.15 Х/ф «Торкнутися 
неба» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.40 «Слiд» 
14.30 Д/ф «Доля. Григiр 
Тютюнник» 
15.15 «Полiське коло» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.35 «Зупинись i здивуйся» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «7 природних чудес 
України» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Д/ф «Закохана у 
небо» 

TV-4
06.15, 11.00 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Повiтрянi пiрати» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдство. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа 

домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Вовк» 16+ 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Бембi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
18.50 «Професiйно про 
красу» 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 «Соло» 
21.00 25 рокiв Т.А.Н.Г.о, 
балет «Нескоренi духом» 
22.30 Х/ф «Жiнка пiд 
дощем» 16+ 

ICTV
07.55 М i Ж 
08.55 Я зняв! 
09.50 Дизель-шоу. 
Дайджест 
10.50, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
14.10 Х/ф «Апокалiпсис» 16+ 
16.35 Х/ф «Форсаж» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 
22.00 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт» 16+ 

СТБ
08.35, 09.55 «Холостяк - 7» 
09.00 «Все буде смачно!» 
12.10 «МайстерШеф. 
Дiти - 2» 
19.05 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
22.10 Т/с «Коли ми вдома» 
23.50 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Ревiзор Спешл 
10.00 Таємний агент 
11.25 Таємний агент. 
Пост-шоу 
13.00 Вiд пацанки до 
панянки 16+ 
15.25 Хто зверху? 
17.20 М/ф «Шрек 2» 
19.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3» 16+ 
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 4» 16+ 
22.45 Х/ф «Новачок» 16+ 
00.35 Х/ф «Красунi-
втiкачки» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зоряний шлях 
09.10 Т/с «Сила серця» 
13.00, 15.20 Т/с «Дружини 
на шляху вiйни» 
17.10, 19.40 Т/с «Школа 
проживання» 
21.45 Х/ф «Анжелiка, 
маркiза ангелiв» 
00.10 Х/ф «Чудова 
Анжелiка» 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
10.45 «Top Gear» 
11.50 Х/ф «Капiтан Грiм» (16+) 
13.50 21-й тур ЧУ з 
футболу: «Чорноморець» 
- «Сталь» 
16.00 Х/ф «Кiкбоксер-2: 
Дорога назад» (16+) 
17.50 Х/ф «Кiкбоксер-4: 
Агресор» (16+) 
19.30 Х/ф «Кiкбоксер-5: 
Вiдплата» (16+) 
21.10 Х/ф «Зубастий 
торнадо» (16+) 
22.55 Х/ф «2012: Судний 
день» (18+) 
00.25 Х/ф «Доказ смертi» (18+) 
02.25 «Секретнi матерiали» 
03.15 Х/ф «Чотири листи 
фанери» 

УТ-1 
08.10 Смакота 
09.00 Д/ф «Iгор Бiлозiр. 
На зламi епох» 
09.45 Спогади 
10.20 Театральнi сезони 
11.00 Мистецькi iсторiї 
11.25 Фольк-music 
12.30, 16.05, 19.25 
Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
14.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Одиночна змiшана 
естафета 
15.35 Твiй дiм-2 
17.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. Змiшана естафета 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.25 Загадки японської 
кухнi. Д/ф «Сушi на 
експорт» 
21.50 Що там з 
Євробаченням? 
22.25 Арт-Клуб 38 
23.00 Свiт on line 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.00 «Свiт навиворiт - 3: 
Танзанiя» 
14.55 «На ножах» 
16.40 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
23.15 Х/ф «Ми купили 
зоопарк» 

ІНТЕР
07.40 «Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
12.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
12.50 Т/с «Нехай 
говорять» (16+) 
16.10 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» (16+) 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 Х/ф «Гнiздо 
горлицi» (16+) 
23.35 Х/ф «В Париж!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
12.00 «Сад. Город.
Квiтник» 
13.00 «Фiлософiя життя» 
13.30 «Подорож 
гурмана» 
14.30, 22.25 «Театральнi 
зустрiчi» («Брехня») 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Мандри» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
19.00 «Абетка здоров’я» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 

TV-4
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Бембi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.30 Межа правди 
15.30 «Слiд» 
16.00 «Майстер-клас iз 

Наталкою Фiцич» 
16.20 «Слiдство. Iнфо» 
16.55, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових 
подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Я, ти i всi, 
кого ми знаємо» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.55 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
12.35, 13.00 Х/ф 
«Форсаж» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрифт» 16+ 
16.35 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Примарний 
гонщик» 16+ 
22.55 Х/ф «Примарний 
гонщик-2. Дух помсти» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
10.50 Т/с «Коли ми 
вдома» 
12.55 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
16.00, 23.10 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
18.00, 22.10, 00.25 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.35 Т/с «Якось в казцi» 
12.15 М/ф «Сезон 
полювання 3» 
13.50 М/ф «Шрек 2» 
15.25 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3» 16+ 
17.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 4» 16+ 
19.00 Х/ф «Дiм великої 
матусi» 
21.00 Х/ф «Дiм великої 
матусi 2» 16+ 
22.55 Х/ф «Дiм великої 
матусi: Який батько, 
такий син» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.40 Зоряний шлях 
09.20 Т/с «Iлюзiя щастя» 
13.10 Т/с «Школа 
проживання» 
17.00, 20.00 Т/с 
«Випробування вiрнiстю» 
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.30 Х/ф «Там, де є 
щастя для мене» 
23.20 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Бушидо 
10.40 Х/ф «Кiкбоксер-3: 
Мистецтво вiйни» (16+) 
12.25 Х/ф «Кiкбоксер-4: 
Агресор» (16+) 
14.05 Х/ф «Кiкбоксер-5: 
Вiдплата» (16+) 
15.50 Х/ф «Боксер» (16+) 
17.30 Х/ф «Морський 
пiхотинець - 3: Тил» (16+) 
19.20 21-й тур ЧУ з 
футболу: «Зоря» - «Шахтар» 
21.30 ПРОФУТБОЛ 
23.35 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC» 
01.50 Х/ф «Вiдьма» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Варто трохи знизити ді-

лову активність, тому що 
ваша ретельність слабо 
позначиться на кінцевому 
результаті. Непогано б зро-
бити покупки для домівки. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви зможете освоїти щось 

нове й корисне для себе, 
підвищити рівень професій-
них знань. Будьте гранично 

уважні, бажано прислуха-
тися до нової інформації, 
ці відомості можуть багато 
чого змінити. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви виявитеся в центрі 

яскравих і цікавих подій. Ваші 
неординарні ідеї, професіона-
лізм і неабиякі організаторські 
здатності будуть оцінені гідно. 

РАК (22.06-23.07)
Візьміть собі за правило 

чітко планувати справи. Віль-
ний час теж краще не пускати 
на самоплив. Не вживайте 
нічого кардинально нового й 
тим більше – глобального. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сприятливий період для 

рішучих і прямолінійних 
заяв. Ви можете налагоди-
ти стосунки з начальством. 
Усі двері будуть відкриті для 
здійснення намічених планів. 

ДІВА (24.08-23.09)
Гострі моменти на роботі 

та в сім’ї згладяться, і ви-
никне більше взаєморозу-
міння з навколишнім світом. 
Можете очікувати на прибу-
ток і вигідні пропозиції.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Настає сприятливий час 

для кар’єрного росту. На-
беріться терпіння, тому що 
колеги по роботі й близькі 

люди можуть смикати вас зі 
всяких дрібниць. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Те, що видавалося склад-

ною проблемою, вирішиться 
на вашу користь, причому 
само по  собі. Вам можуть 
зробити цікаву пропозицію, 
не відмовляйтеся від неї.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам необхідно буде зосереди-

тися на головному й не витрачати 

сили на вирішення другорядних 
проблем. Зараз сприятливий час, 
щоб з усією серйозністю задума-
тися про майбутнє й прийняти 
важливий розв’язок. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам необхідно зміцнюва-

ти свій авторитет і берегти 
власну репутацію. Не варто 
у всьому погоджуватися з 
начальством або з коханою 
людиною. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Можливі зміни в кращий 

бік у стосунках з колегами. 
Будьте обережні при спіл-
куванні з офіційними осо-
бами. 

РИБИ (20.02-20.03)
Вам практично нічого не 

вдасться зробити для себе, 
однак дії альтруїстичного 
характеру матимуть приголо-
мшуючий успіх.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00 Євромакс 
07.35, 20.00 «Соло» 
08.30 «Етнографiя i 
фольклор» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «П’ятий 
вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 «Формула 
здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Людина з 
пiвдня» 
15.45 «Добрi традицiї» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
21.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Прокляття 
нефритового скорпiона» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+ 
12.05, 13.10 Х/ф 
«Привид» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.05, 16.10, 21.20 Т/с 
«На трьох» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Ньюсмейкер. Юрiй 
Луценко 
23.15 Х/ф «Мiй хлопець - 
псих!» 16+ 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40, 18.30 «За живе!» 
09.55 «Все буде смачно!» 
11.50 «МайстерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 Т/с «Клiнiка» 16+ 
10.05 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.05, 19.00 Хто зверху?
18.00 Абзац 
 20.55 Х/ф «Цiпонька» 
22.50 Т/с «Бiблiотекарi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий лiкар» 
16.10 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Сила серця» 

2+2
08.00, 18.55 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Люстратор» 
11.00 «Вiдеобiмба» 
16.35 Х/ф «Той, хто 
посмiв-2: Облога Даунiнг-
стрiт» (16+) 
19.25, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.10 Х/ф «Останнi 
лицарi» (16+) 
23.20 Х/ф «Дракони 
i пiдземелля 3: Книга 
заклять» (18+) 
01.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (3 сезон) 
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ФутзалТрадиції

Першість стартувала у зонах ще 18 
лютого, де чортківчани стали пере-
можцями з-поміж шістки учасників 
групового турніру в Заліщиках.

23-24 лютого у Тернополі відбули-
ся фінальні змагання, де наші юна-
ки переграли команду Коропецького 
військового ліцею з рахунком 9:1 і 
Тернопільської ДЮСШ – 2:1, а у ви-
рішальному фінальному двобої не за-
лишили жодних шансів своїм супер-
никам  із Ланівецької ДЮСШ – 5:1.

Вітаємо чемпіонів з перемогою і з 
приємністю називаємо золотий склад 
команди: Дмитро Баліцький, Тарас 

Дибаш, Олег Яковищак (капітан ко-
манди), Дмитро Гевко, Юрій Фай, Ва-
силь Питлик, Василь Винничук, Іван 
Нога, Ілля Поповський, Назар Гурін, 
Іван Пожарнюк, Арсен Чубатий. 

Наставник переможців просив ви-
словити вдячність керівництву школи 
і батькам гравців за розуміння та під-
тримку, без яких цей успіх був би не-
можливий.

На знімку: команда Чортківської РК 
ДЮСШ – чемпіон Тернопільської об-
ласті з футзалу 2017 року серед юнаків 
2002-2003 р. н. 

Так, учениця 
ЗОШ № 5 м. Чорт-
кова Юлія Король 
виборола висо-
ке друге місце у 
стрибках у висоту. 
А ось Данило Ва-
силів (ЗОШ № 2), 
будучи 2005 р. н., 
здобув перемогу 
у цій дисципліні, 
щоразу долаючи 
планку з першої 
спроби! Особис-
ті рекорди з бігу 
на 60 м встано-
вили також Ілона 
Кульба, Сніжана 
Танасів і Христи-
на Рева. Звичай-
но, юним чорт-
ківчанам важко 
змагатися з тими 
ж львів’янами чи 
представниками 
обласних центрів, 
де є легкоатлетич-
ні манежі. Та вже 
ось-ось прийде 
довгождана весна і вони нас знову ті-
шитимуть своїми перемогами.

На знімку: переможець та срібний 
призер нещодавнього легкоатлетичного 

турніру на призи львівських олімпійців 
Данило Василів та Юлія Король разом 
зі своїм тренером Валерієм Большако-
вим з нагородами від Львівського учили-
ща фізичної культури.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Отож, лемки перед Великим Постом 
збиралися великими групами в добро-
го господаря у великій хаті і робили 
багаті гостини. Святкування почина-
лося після Служби Божої, обходили 
вдома господарку і сходилися на заба-
ву. Готували багаті страви – курячий 
розсіл з домашнім вермішелем, холо-
дець, канапки, душенину з бараболь-
ми... Лемки їли дуже багато капусти, 
а також налисники з сиром, пироги 
(вареники) з різними начинками.

Основна мета свята – привселюд-
но просити одні в одних прощення 
їх провин. Це часто виявляли в друж-
ньо-жартівливому тоні. Здебільшого 
на «Пущані» і за «порцийком палюн-
ки» можна було почути веселий жарт, 
дружній дотеп, гумор.

Щороку ми проводили районне свя-
то «Пущаня» в лемківській світлиці 
м. Чорткова, на яке з`їжджалися чле-
ни лемківських осередків сіл району. 

Рік у рік це свято стає масовішим і 
вишуканішим, тому всіх бажаючих 
неможливо було помістити в примі-
щенні світлиці.  Тому цьогоріч тради-
ційне свято «Пущаня» проводилися в 
міському осередку м. Чорткова (голо-
ва осередку Віра Криворук), в лем-
ківському осередку селища Нагірянка 
(Юлія Пелікан) та в лемківському осе-
редку с. Ягільниця (Степан Бубернак), 
на яких забавлялися понад 200 осіб.

Переповісти усі барви краси цього 
свята просто неможливо. Треба було 
бути і це бачити. Музичний супровід 
здійснювали лемківські гудаки осеред-
ків та учасники народних лемківських 
ансамблів «Потічок» та «Любисток».

Марія БАБІЧУК,
голова Чортківської районної 

громадської організації товариства 
«Лемківщина»

Чортківські лемки 
облюбували «Пущаня»

Кожен народ чи меншина споконвіку відзначають традиційні народні 
свята та гуляння. У лемків було багато традицій, свят, але Чортківська 
районна організація товариства «Лемківщина» облюбувала свято «Пущаня» 
(«Запуста»), яке проводиться понад 20 років.

Чортківські юнаки – 
чемпіони області!

Такого, каже тренер новоспечених тріумфаторів Віктор Данилишин, в 
історії футзалу Чортківської ДЮСШ ще не було, навіть в призи не по-
трапляли, аж раптом…

На призи львівських 
олімпійців

25 лютого у легкоатлетичному манежі СКА проходила відкрита першість 
Львівського училища фізичної культури з легкої атлетики на призи 
львівських олімпійців, в якій взяли участь збірні команди юнаків та дівчат 
2003-2004 р. н. ДЮСШ Львова та областей західного регіону України. 
В когорті іменитих команд не загубилися і юні легкоатлети з Чорткова 
– вихованці тренера Валерія Большакова, продемонструвавши у ряді 
дисциплін відмінні результати.

(Закінчення. Поч. на 3-й стор.)

А скільки мільйонів москальсько-
більшовицька банда знищила україн-
ців під час свого володіння Україною 
за 400 років?! Лише Голодомор 1932-
1933 рр. забрав 14 мільйонів українців. 

Витоки Дня Матері мають релігій-
ний характер, оскільки за церковним 
календарем місяць травень посвячу-
ється Пречистій Діві Марії – Матері 
Божій. Тож у культурно-мистецьке 
життя української громадськості ввій-
шло святкування Дня Матері вже як 
дня подяки і Божій Матері, матері 
Україні та рідній мамі. Історія сягає 
1910 р.; відзначалося воно в першу не-
ділю травня до 1939 р. Із 1939-го по 
1991-й це свято в Західній Україні було 
заборонене, бо радянська влада мала 
свої революційно-атеїстичні свята, що 
були обов’язковими для усієї території 
СРСР, у тому числі й 8 Березня. 

Лютнева буржуазна революція в 
царській Росії започаткувала демокра-
тичні перетворення, що розпочалися 
саме з масових вуличних демонстра-
цій жінок із вимогами «Хліба і миру». 
Ця знакова подія в Петрограді відбу-
лася, за Юліанським календарем, 23 
лютого, а за Григоріанським – саме 8 
березня. Прийшовши до влади, біль-
шовики закріпили рівні політичні, со-
ціальні та громадянські права жінок 
у Країні Рад. Перший крок – надан-
ня дню 8 березня статусу державного 
свята (1921 р.). Розпочалася система-
тична підміна його змісту – зміщення 
акценту з гендерної рівності на класо-
ву боротьбу: 8 березня названо днем 
солідарності «жінок-трудівниць», 
«пролетарок» тощо. Політична рито-
рика рясніла гаслами про «визволен-
ня жінок з кухонного рабства», тобто 
радянський емансипаційний проект 
мав на меті масову мобілізацію жінок 
на комуністичне будівництво. Після 
сталінської Конституції (1936 р.) від-
значення 8 Березня перетворюється 
на огляд досягнень радянського жіно-
цтва… Водночас демографічні пробле-
ми, що виникли як наслідок масових 
політичних репресій та Голодомору, 
примушують керівництво вживати за-
ходів для підвищення народжуваності. 
Тому ряснішають публікацій, що на-
голошують на цінності материнства. 

«Совдепія»… У святкуваннях 8 Бе-
резня тема материнства набирає осо-
бливого звучання після Другої світової 
війни. Привітальні листівки (початок 
1960-х) рясніють зображеннями усміх-
нених жінок із дітьми. Святкування 
– під бравурними гаслами «Радян-
ські жінки – найщасливіші та «най-
рівноправніші» у світі!». Поворотним 
у змісті свята став 1965 р., коли 8 Бе-

резня набуло статусу недержавного. 
Фактично з публічного простору воно 
перенеслося в приватний (сім’ю). Ві-
рогідно, саме тоді й виникає традиція 
8 березня вітати жінок квітами, дару-
вати їм цукерки та інші приємні дріб-
нички. У контексті привітань офіційна 
риторика «жінки-трудівниці» була вже 
недоречною. Наприкінці 1970-х прак-
тика привітання учнями своїх учителів 
доповнюється новою модою: хлопчики 
вітають дівчаток-однокласниць. Тен-
денція до «омолодження» героїні свята 
супроводжується повним зникненням 
натяків на його політичну сутність. 
Остаточна деполітизація жіночого дня 
відбувається не так на рівні офіційних 
заходів, як власне у приватній сфері, 
де 8 Березня перетворюється на по-
вноцінне сімейне свято з притаманни-
ми йому ритуалами «догоджання» чо-
ловіків жінкам. На «пізньорадянських» 
листівках масово з’являються казкові 
та «мультяшні» персонажі, а головною 
темою привітань стають весна, вічна 
жіночність і кохання,  що свідчить про 
остаточний розрив (на візуальному 
рівні) з первісним політичним змістом 
жіночого дня. 

Незалежність із «совком»… У 2000 
році тема 8 Березня набрала ново-
го відтінку: «Жінки єднаються задля 
миру»...  

Багатьом українкам усе ще нелегко 
відмовитися в цей день від рідкісної 
в нашому непростому житті нагоди 
отримати якісь прояви уваги та пода-
рунки. Адже жінки змушені й працю-
вати на оплачуваній роботі нарівні з 
чоловіками, і виконувати хатню робо-
ту, хоча остання мало ким помічається. 
До цього слід додати й виховання ді-
тей, що також чомусь вважається біль-
ше жіночою справою. Наявність таких 
«непомітних» обов’язків призводить 
до так званої жіночої часової біднос-
ті, тобто ситуації, коли жінці просто 
фізично замало часу (або й зовсім не 
має) на власний розвиток, повноцінне 
дозвілля, хобі чи просто відпочинок… 

Гадаю, незабаром кожному (!) 
вдасться-таки зрозуміти, що жінка за-
слуговує на повагу, любов, турботу, 
добрі слова та підтримку щодня, по-
всякчас, а не як виняток – раз на рік 
(за звичкою – 8-го березня). А втім, 
вам, шановні читачі, міркувати над 
даною дилемою й вирішувати: при-
тримуватися «совковості» й надалі чи 
розвивати своє – українське, націо-
нальне. При цьому не забуваймо, що 8 
березня припадає на період Великого 
Посту, в часі якого слід в першу чергу 
подумати про духовне очищення. Че-
каємо на ваші роздуми щодо святку-
вання 8 Березня… 

Вивчала Тетяна ЛЯКУШ 

8 Березня – радянський спадок, 
який слід подолати?..
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ПРОДАЮТЬСЯ

квартири

житловий будинок з усіма зручностя-
ми площею 122 кв. м у с. Білобожниця 
по вул. Поштовій. Є літня кухня-сарай, 
проведений газ, вода, земельна ділянка. 
Ціна договірна.

Тел.: 068-338-10-04, 
068-941-84-75. 

Погода

Вважати недійсними

КУПУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ 

Дорого
Тел. 097-173-40-56

квартира в районі поліклініки по вул. 
Пігута, 38, в 2-поверховому особняку, 
на першому поверсі. Загальна площа – 
66 кв. м. Є 2 кімнати, третя – прохідна; 
санвузол, невелике подвір’я, добротна 
кладова, підвал, кабельне телебачення, 
телефон.

Тел. 096-450-20-96.

молода сім’я винайме 2-кімнатне 
житло на тривалий термін. Порядність 
і чистоту гарантуємо.

Тел. 096-968-65-13.

терміново, недорого незавершене будів-
ництво по вул. Граничній, 70 Б. Земель-
на ділянка – 0,18 га. Ціна договірна.

Тел. 067-182-39-79.

догляд за жінкою (похилого віку, оди-
нокою). Бажано у м. Чортків.

Тел. 097-794-70-01 (Ольга).

терміново будинок у с. Шманьківці 
(розташований у центрі села). Є 3 жит-
лових кімнати, кухня, ванна, туалет, 
газове опалення, водопровід (водопос-
тачання з криниці); підключено теле-
фон. Є підвал, господарська будівля, 20 
сотих городу. Ціна помірна, можливий 
торг. 

Детальніша інформація за тел.: 
097-369-86-86. 

Кримінал

будинки

винайму житло

земельна ділянка

3 березня минає 40 днів, 
як з нами немає 

найдорожчої людини –
ДОВГАНЯ 

Михайла Федоровича.
Час пливе не-

вблаганно, та біль 
не минає. У кож-
ній справі, у кож-
ному подиху, у 
думках ти завжди з 
нами, але так важ-
ко усім без твоєї 
мудрої поради, без 
твоєї посмішки, 

без твого люблячого серця.
Якби ти міг ще довше жити,
Були б щасливі ми усі, 
Але не в силах ми змінити 
Господню волю у житті. 
Таких, як ти, не забувають, 
Таких лиш вічно пам’ятають.
Молитва хай дійде до тебе, 
Щоб рай був там тобі на небі,
Царство Небесне 
         і вічний спокій душі твоїй.

Хто забув – згадайте,
Хто пам’ятає – пом’яніть 

добрим словом і тихою молитвою.

Сумуючі – дружина, діти, внуки, 
родина, друзі.

сертифікат на право на земельну 
частку (пай) серії ТР за № 0316195, ви-
даний на підставі розпорядження голо-
ви Чортківської РДА від 3 вересня 1997 
р. за № 408 на ім’я: КОЗАК Євстахій 
Михайлович.

свідоцтво про право на спадщину за 
законом на 1/4 частку квартири, яка 
знаходиться за адресою: м. Чортків, 
вул. Незалежності, 86, квартира 47, ви-
дане 14 грудня 2012 р. Чортківською 
районною державною нотаріальною 
конторою, зареєстроване в реєстрі за № 
1753 на ім’я: ДУМСЬКА Ніна Антонівна.

військовий квиток серії НК за № 
4945694, виданий Кіцманським РВК у 
1989 р. на ім’я: ГУМЕНЮК Іван Ста-
ніславович.

студентський квиток серії ТЕ за № 
10900435, виданий Тернопільським на-
ціональним економічним університе-
том 1 вересня 2015 р. на ім’я: ПОЛЯН-
СЬКИЙ Ігор Володимирович.

сертифікат на земельну частку (пай) 
серії ТР за № 0336128, виданий на під-
ставі рішення Чортківської райдержад-
міністрації за № 309 від 27 липня 1998 
р. на ім’я: ГОРОБЕЦЬ Павліна Теодо-
рівна.

3-кімнатна квартира з ремонтом по 
вул. Коновальця. 2-й поверх. Ціна до-
говірна. 

Тел.: 2-16-60, 
066-785-17-08.

земельна ділянка в районі Бердо, вул. 
Тиха, біля річки. Площа – 10 сотих. 
Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 
067-118-87-57.

Саме так можна охарактеризувати 
пригоди мешканця нашого району. 
Адже чоловік нахабно пограбував чорт-
ківця. 

Скоєнню злочину передувала гу-
лянка за чаркою оковитої. Троє друзів 
«відпочивали»… В одного з них (раніше 
судимого жителя с. Нагірянка) виникла 
ідея навідатися в гості до давнього зна-
йомого, з яким в минулому відбував 
покарання в місцях позбавлення волі. 
Однак не з добрими намірами, а щоби 

хоч щось поцупити. Один із «відпочи-
ваючих» відмовився йти, тож у гостину 
подалися двоє. Прийшовши до помеш-
кання давнього знайомого, «гість»-
зловмисник не став дочікуватися, до-
поки йому відчинять, а сам підважив 
замок і відчинив двері. Нахаби, зай-
шовши до помешкання, стали нишпо-
рити в кухні, шукаючи випивку та їжу. 
Господар, побачивши непроханих візи-
терів і те, що вони чинили, почав ви-
ганяти нахаб. Один із них швидко на-

кивав п’ятами, проте інший, перед тим 
як залишити приміщення, відштовхнув 
ґазду і встиг потягнути з полиці жіночу 
сумку. Збитки потерпілі оцінили в дві 
тисячі гривень. 

Дебоширу-грабіжника поліцейські 
розшукали та затримали (за ст. 208 
КПК України); відкрито кримінальне 
провадження; зловмисник вкотре по-
стане перед судом.

Тетяна ЛЯКУШ
(за інформацією сайту npu.gov.ua) 

Разом з провідним метеорологом гід-
рологічної станції Чортків Вірою Мару-
щак, частенько означуваною нашими 
читачами «пані Погодою», вдаємося 
до спроби розкласти «на лопатки» тра-
диційно чи не найхолодніший місяць 
поминулої зими. Подекадно. І що ж? 
Приміром, першої декади випало, було, 
аж 240 (!) відсотків опадів до норми, за-
галом – 28,8 мм (норма на цілий мі-
сяць – 39 мм). А другої – лише чотири 
відсотки, тобто всього-навсього 0,6 мм. 
Третя «забезпечила» приблизно норму, 
однак переважно у вигляді вже дощу, а 
не снігу…

Відзначився лютий і температурними 
режимами: перша-друга декади – по-
мітно нижчими за норму, а третя – 
вищими приблизно на 4 градуси (для 
лютого це немало). Мінімум спостері-
гався 11 лютого: в повітрі – 16,8 нижче 
нуля. Максимум же випав на останній 
день місяця: о 14-й год. було зафіксова-
но 15,2 градуса вище нуля! «Можливо, 
перекрито й історичний максимум», 
– принагідно слушно зауважує метео-
ролог, додавши, що для остаточного 
висновку потрібні додаткові підрахун-
ки (торік, приміром, день 28 лютого 
видався холоднішим аж на 8 градусів). 
Сходимося в думці: цьогорічний лютий 
постав перед нами в усій красі: адже 
спостерігався спектр характерних йому 
явищ – сухий та мокрий сніг, хуртови-
ни та налипання мокрого снігу, дощ, 
тумани, ожеледь…

А що ж молодший брат березень? 
І якою ж то очікується ждана весна 
красна? Пригадуємо народні прикме-

ти, недавнє Стрітення Господнє: якщо 
півень води нап`ється, то вже на Юрія 
(6 травня) віл напасеться. Цьогорічно-
го 15 лютого мали ми й відлигу, отже, 
бути дружній весні?

Наша «пані Погода» розгортає про-
гнози на березень: очікується серед-
ньомісячна температура повітря плюс 
3 градуси, тобто на цілий градус вище 
за характерну на цю пору відповідно до 
кліматичних спостережень в межах пев-
них років. Майже в межі норми тулять-
ся й можливі дні з випаданням опадів 
– їх очікується кількісно 13-14, загалом 
– 34 мм чи то дощу, чи снігу (бо, вихо-
дить, цілком можливі ще й такі явища, 
як налипання мокрого снігу, ожеледь, 
зниження нічних температур за нуль). 

Поцікавились ми й метеопрогнозом, 
скажімо, на сьогодні, тобто 3 березня, 
а також – на вихідні. Віра Марущак 
одразу наголосила: вірогідність озна-
чуваного в таких часових рамках (бе-
сідували ми минулого вівторка) – не 
стовідсоткове, бо це – лише консуль-
тація, можливе коригування. І все ж: 
нинішнього дня передбачається 6-11 
градусів вище нуля. Субота-неділя на-
чебто поминуть без опадів, в ніч на су-
боту очікується -2+3, вдень – від 11 до 
16 градусів з плюсом. А ніч на неділю 
взагалі видасться дуже теплою, з абсо-
лютним плюсом від 2-х до 7 градусів, 
вдень 11-16 вище нуля.

Отож, весна – прийшла, весні – до-
рогу?

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Подяка
Висловлюємо щиру подяку пра-

цівникам СКП Чортківського 
ВПГУНПУ в Тернопільській об-
ласті І.М.Рибачку, С.А.Прядку, 
А.В.Юрківу, М.Ю.Левчуку, 
М.М.Покойовому, Р.О.Кравчуку за 
кваліфіковане, по гарячих слідах, 
розкриття злочину-крадіжки осо-
бистого майна.

Успіхів вам у вашій нелегкій тру-
довій діяльності та всіх благ.

Наталія Йосипівна

У ході оперативно-профілактичного 
відпрацювання поліцейські Чортків-
ського відділу виявили в 36-річного 
місцевого жителя згорток з подрібне-
ною речовиною рослинного походжен-

ня, зовні схожою на макову соломку, 
та рідину з різким запахом в пласти-
ковій пляшці – найімовірніше ацетон 
(усе це він мав при собі). 

Неодноразово судимий раніше за 

наркозлочини чолов’яга, либонь, пла-
нував виготовити чергову дозу дурма-
ну. 

Вилучене правоохоронці відправили 
на експертизу, а щодо зловмисника 
розпочато кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 309 ККУ. 

Виготовляв та зберігав наркотики

Випив – пограбував – кримінал…

Лютнева лють 
трансформувалася в тепло

Позавчора, 1 березня, тільки й чути було поміж людністю, що привітань з 
календарною весною. Надто – поміж жіноцтвом! Проте…  Де-факто справ-
жнісінька весна загостила – та що там! – завладарювала ще в сповненому 
нещодавно люттю лютому…

шукаю роботу

На роботу в аптеку потрібен 
фармацевт, провізор 
Тел. 098-615-79-16,

095-695-47-61

Колектив працівників відділу 
освіти Чортківської райдержад-
міністрації, РМК, централізова-
на бухгалтерія, директори шкіл  

сумують з приводу передчасної смер-
ті колишнього головного спеціаліста 
відділу освіти БОЙЧУНА Петра Пе-
тровича і висловлюють щирі співчут-
тя рідним та близьким покійного. 

Хай земля йому буде пухом.
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25 лютого святкував 
День народження надійний друг, 

мудрий керівник, 
турботливий сім’янин – 

Віктор Михайлович ШЕПЕТА.
Хай Бог 
 дарує щедро 
 здоров`я 
   і достаток,
В сім`ї панують 
  радість, 
      кохання
          і добро.
І друзів 
 вірних 
   на шляху 
           багато,
Хай завжди 
 сонце 
   світить 

                                     у вікно.
Нехай у кожній справі 
                   удача Вас чекає,
Теплом зігріють душу 
                   турбота і любов.
Нехай підтримка близьких 
              на подвиг окриляє,

Господь дарує 
 з неба опіку 
          і покров.

Друзі-однопартійці.

26 лютого відзначив 
свій 35-річний ювілей 

отець Дмитро НЕНЧИН.
Вітаємо свого 

духовного настав-
ника і адресуємо 
найщиріші поба-
жання здоров’я, 
добра, Господньо-
го благословення.

Ми молимось, 
    отче, за Вас.
Ви – наша 
духовна підмога.
І Всевишній 
нехай повсякчас 
Освітлює 
    Вашу дорогу.
Зсилає щедроти земні 
Й незриму небесну опіку,
Щоб всі Ваші справи і дні
Успішними були довіку.
Хай Ангел всесильним крилом 
Заступить всю Вашу родину,
Хай люди теплом і добром 
Вас радують кожну хвилину. 
Щоб смуток, тривоги і біль 
Забули до Вас дорогу,
Щоб кожен Ваш крок у житті
Святився присутністю Бога.
Щоб Ваші премудрі слова 
Любов’ю в серцях проростали. 
Ми молимось, отче, за Вас 
І вдячні за те, що Ви з нами.

З християнською 
любов’ю – 

сестринство, 
церковний 
комітет, 
хористи, 

братство та всі парафіяни 
с. Нагірянка.

1 березня 
свій ювілей відзначив 
турботливий батько 

та найкращий дідусь –
чудова, щира людина 

Василь Павлович ШВЕЦЬ
з Чорткова.

Є ювілеї 
 досить різні,
Та є одна 
   з найкращих  
              дат,
Вітає щиро 
    вся родина 
У день, 
  коли Вам 60. 
Хай пахучим 
   цвітом 
 стелиться 

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

З любов’ю 
та повагою – 

син Андрій 
з невісткою 

Людою, 
син Володимир 

з невісткою 
Марією, онуки Назарчик, 

Василько, Богданчик, Тарасик.

Чудового весняного дня, 
2 березня, свій День народження 
відсвяткувала дорога донечка, 

любляча матуся
Ольга Василівна СТАСЮНИК

з Чорткова.
Ти найкраща 
 в світі, мамо,
Я з Тобою 
        не сама,
Хай розносяться 
              вітрами
Всі турботи 
          та журба,
Щоб лишились 
    тільки радість
Та відмінні 
              почуття,
Щоби лиходійка старість
Не прийшла в Твоє життя.
Будь весела, мила, мамо,
Як промінчик золотий,
Хай Тебе оберігає
Ніжний Янголок святий.

З найкращими 
побажаннями 

і любов’ю – батьки, 
донька Ірина 

з чоловіком Петром.

Греко-католицька громада 
с. Переходи щиросердечно вітає 

отця Володимира ЛОГУША
з Днем народження.

Ви нам 
як рідний є отець
І ми Вас хочем 
        привітати,
Бо ще сам 
      Бог-Творець
Подарував нам 
        дивне свято.
Ще десь колись 
   в задумці літ
Він Вас 

                 придумав для всіх нас,
Щоб Ви побачили цей світ
І з’явились саме у цей час.
І хай років спливають води,
І час біжить від нас шалено,
Ми Вас вітаєм з Переходів,
А саме – з вулиці Зеленої.
Ви наш отець, ми Ваші діти,
Нехай духовні, але все ж,

Хай життя лиш 
 стелить Вам 
            під ноги квіти
І Бог ласки 
на Вас зливає
         без меж.

27 лютого відсвяткувала свій 
50-річний ювілей любляча мама, 

дружина і бабуся
Людмила Вікторівна 

ПЛІШКА
зі с. Росохач.

З ювілеєм Вас 
 щиро вітаєм,
Зичимо щастя, 
здоров’я, добра,
А у Бога в 
    молитвах 
          благаєм,
Щоб беріг Вас 
     років до 100.
Наша люба, 
ріднесенька мамо,
Ми дякуємо  

             Богу за Вас
І хай наші щирі вітання
Лунають від щирого серця 
                                до Вас.

З любов’ю – 
чоловік Павло, 

доньки Уляна і Оксана, 
зяті Ярослав та 

Петро,
внуки Вікуся, 

Каріна 
і Юля.

У ці весняні дня, 2 березня, 
відсвяткувала свій щедрий 

життєвий ювілей прекрасна людина, 
викладач та завуч Чортківської 

міської музичної школи
Олександра Юріївна ЧЕПИГА.

Всі усвідомлюємо 
             ми:
Не всі у нас 
в такій пошані,
Ну що ж, колего 
наша, прийми
Найкращі 
наші побажання.
Вашу мудрість 
      знаєм ми,
Цінимо Ваш 
              досвід,
Шана у Вас поміж людьми 
І поваги досить.
Тож прийміть 
            уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час 
Пишаємось ми Вами.
Зичимо, аби й надалі
Разом з нами 
               працювали 
І здобутків Вам рясних 
Та достатку повен міх.

З найщирішими 
вітаннями – колеги по 

роботі.

4 березня святкуватиме свій 
40-літній ювілей дорогий чоловік, 

люблячий батько, син, зять
Тарас Іванович КОЗАК

зі с. Ягільниця.
Наш любий 
   тато, чоловік,
Ось знов 
 Ти старшим 
        став на рік,
А значить, ще 
на рік мудрішим,
І розумнішим, 
  і цікавішим.
Даруєш турботу 
  і море любові,
І грає здоров’я, як добре вино.
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 в душі доброта,
Любові, добра Тобі, чистого неба,
Поваги, пошани, людського тепла.
Хай Бог Милосердний 
               з високого неба
Дарує усе, що Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою та любов’ю – 
дружина Руслана, син 

Назар, донька Соломія, 
батьки і вся велика 

родина.

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

депутата районної ради
Ігоря Івановича ПАНДРАКА.

Хай кожен день 
     дарує радість,
Хай сонце 
 світить Вам 
          завжди!
Роки ніколи Вас 
           не старять
І не приносять 
         в дім біди.
Хай добро
      і щастя 
  панують в домі

І радість 
      у ньому живе.
Здоров`я міцного 
          і доброї долі
Хай Бог посилає 

                             і Вас береже.

Колектив «Голосу народу» 
щиро вітає з ювілеєм колишню 
довголітню працівницю редакції 
Дануту Михайлівну ПІВТОРАК.

Знову березень 
 у весну 
      зазирає…
Сім десятків 
 промайнуло 
               літ,
Як з`явилась 
  в світі жінка 
             тая – 
І до неї 
 посміхнувся 

                                         світ.
Хай квітує кожна її днина 
Радістю, достатком і добром.
Завтра свято в гарної людини – 
Підіймаймо келихи гуртом!
Хай спокійно й радісно живеться
Працелюбній жінці на землі,
Хай її велике, добре серце
Не печуть тривоги і жалі.
Хай до ста 
          благословенням Божим 

Стелиться 
  її життєвий шлях,
Хай ніколи 
 не туманять сльози 
Щастя 
материнського в очах.

Колектив Заболотівської 
ЗОШ І – ІІ ступенів 

ім. Р.Шухевича щиросердечно 
вітає добру, чуйну, щиру людину, 
чарівну, привітну жінку, вчителя 
Ольгу Володимирівну МОСТОВУ
із квітучим 55-літнім ювілеєм,

який вона святкуватиме 5 березня.
Шановна Ольго Володимирівно! 

Від щирого серця зичимо Вам 
міцного здоров’я, добра, достатку 
та приємних життєвих турбот. 

Хай доля всміхається на всіх 
шляхах, а в криниці душевної кра-
си іще довго не буде видно дна. 
Безмежного Вам щастя, вічної мо-
лодості, любові, втіхи, повсякден-
ної радості та ще багато чудових 
ювілейних свят.

Бажаєм сонця 
               за вікном і в серці,
Здоров’я і терпіння 
                 на щодень,
Нехай Вам завше 
           з легкістю вдається 
Розв’язувати ребуси проблем.
Хай кожен день 
              для Вас дарує свято,
А доля сипле в ноги ніжний цвіт.
Живіть успішно,
                       радісно 

       й багато
Ще сто 
щасливих 
і безхмарних 
               літ!


