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25 березня – День Служби 
безпеки України

Шановні працівники та ветерани Служби безпеки України!
Від імені районної державної адміністрації та районної 

ради щиро вітаємо вас із нагоди професійного свята.
Завдяки вашій відповідальній праці забезпечується за-

хист державного суверенітету, конституційного ладу, те-
риторіальної цілісності, економічного, науково-технічного, 
оборонного потенціалу України.

Ми високо цінуємо ваш професіоналізм, вагомий внесок 
у справу забезпечення інформаційно-інтелектуальної під-
тримки державних рішень, утвердження авторитету Зако-
ну, уміння бути на висоті вимог та викликів часу.

Нехай і надалі турбота про інтереси держави, її людей 
надихають вас у справі служіння рідному народові.

Бажаємо вам міцного здоров’я і щастя, наснаги і опти-
мізму, поваги і заслуженої шани від людей

Шановна чортківська громадо!
ГО «Громадський Майдан» у зв’язку з під-

няттям тарифів на газ та комунальні послуги, не-
бувалий скачок цін та нестабільність курсу валюти, 
ситуацією на Сході країни проводитиме віче на 
площі Героїв Євромайдану 1 квітня ц. р. 
о 16-й год. Незважаючи на те, що дехто вважає 
перший день квітня днем сміху, не хочемо, щоб весь 
український народ через необґрунтовані економічні 
діяння уряду з цієї дати став на стежку жебрацтва 
та бідності. Просимо згуртуватися і висловити свою 
думку усіх, хто не погоджується з таким ставленням 
уряду до народу!

    В.ЧЕПИГА, 
голова ГО «Громадський Майдан»

Перший 
заступник голови 
райдержадміністрації
В.зАПухляк

Заступник голови 
районної ради                    

л.хрустАВкА

Днями на Чортківщину прийшла сумна звістка про 
підтвердження аналізів ДНК, що поховане у братській 
могилі в Запоріжжі неопізнане тіло загиблого солдата 
належить воїну АТО з Джурина Руслану Коцюку, котрий 
пропав безвісти під Іловайськом наприкінці серпня ми-
нулого року. На момент здачі до друку цього номера га-
зети траурний кортеж уже виїхав із Запоріжжя. За попе-
редньою інформацією прощання чортківчан із загиблим 
нашим краянином відбудеться сьогодні, 20 березня, о 
10-й год. біля собору Верховних Апостолів Петра Павла, 
похорон відбудеться о 13-й год. в Джурині.  

Шановні мешканці Чортківщини!
У неділю, 22 березня ц. р., в селищі 

Нагірянка відбудеться панахида-рек-
вієм в пам’ять 70-ї річниці з часу за-
гибелі в бою на хуторі Пеньки воїнів 
УПА, які спочивають на Хом’яківському кладо-
вищі. Пам’ятна хода до місця поховання героїв 
почнеться о 15-й год. від парафіяльного храму 
Успіння Пресвятої Богородиці с. Нагірянка.

Вшануємо пам’ять Героїв.
 з повагою – оргкомітет

У номер!

Запрошення

Про перенесення тридцять сьомої  сесії
Чортківської районної ради VІ скликання

У зв’язку з оголошенням в Чортківському районі жалоби 
20-22 березня ц. р. за загиблим в зоні АТО героєм-земля-
ком Коцюком Р.В., жителем села Джурин, перенести трид-
цять сьому сесію Чортківської районної ради з 20 березня 
на 10-ту год.  23 березня 2015 року. 

Заступник голови
районної ради                                                                      Л.ХрУСтАвкА

Розпорядження голови районної ради

Тут, на полі № 5 за Білим Потоком (як уточнить 
згодом завідувач Ридодубівського відділку ПАП 
«Дзвін» Богдан Корнецький, те урочище в на-
роді іменують За Ксенею, бо ж громадиться за 

крайньою хатою господині з таким найменням), рвуч-
кий березневий вітер пружно напинає уявні вітрила, 
помережані сніговицею, й водночас хазяйновито під-
сушує грунт. 

– А дощу треба! – поміж іншим зауважує директор 
«Дзвону» Василь градовий – Ті, хто в полі, до всіля-
кої погоди звиклі. Таке у нас покликання, – провадить 
далі, – це наш стиль життя, наша праця. Добре, що у 
вологу землю сиплемо, Бог нам допомагає.

Тут цієї миті Василь Степанович просто не може не 
бути – адже гонами простує новопридбаний агрегат, 
що лиш складає «іспит». Новітній, потужний, ексклю-
зивний.

Директор агропідприємства деталізує: на Ри-
додубівському відділку, котрий функціонує вже 
сім літ, досі була задіяна переважно вітчизняна 
техніка. І ось – новинка, що, за словами началь-
ника управління АПР РДА Івана Заболотного, ко-
трий і привіз нас сюди, не має аналогів в районі. 
По-перше, це сяючий сонячністю барви, оптічних 
форм потужний гусеничний трактор (505 кінських 
сил!) від світового виробника Challenger (США). 
Перевага й достоїнства його, попри, звісно ж, по-
тужність, ще й в тому, що гусениці вдесятеро (!) 
легше тиснуть на грунт і менше його трамбують. 
По-друге, – сівалка шведської компанії Vaderstad, 
широкозахватна, 8 м, що за один прохід підготов-
ляє грунт (бо має дискову борону) й одразу ж сіє, а 
відтак коткує площу. 

(Закінчення на 10-й стор.)

вже сіється. Зерно лягає 
в грунт мелодикою праці

завеснілося. Це влучне означення 
жаданої пори достоту правильно 

зронити з обтяжених втіхою вуст 
не тоді, коли зроджені вже гарячим 

сонячним промінням важкі краплі талого 
льоду відважно «лижуть» бурульки. Не 
тоді, коли на світ прорізався перший 

підсніжник. А власне тоді, коли спраглий 
родити лан озвучує гомін двигунів. 
І в розлоге земельне лоно лягає зерно 
нового засіву. Поспитаймо про це 
у ратаїв агрогосподарства «Дзвін», 
одного з найпотужніших в районі, 

й неодмінно переконаємося.
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На часі2
У райдержадміністрації

Ось вже рік Україна живе в стані війни із зовнішніми та 
внутрішніми ворогами. І перші, й другі щосили «розгой-
дують» державу, намагаючись дестабілізувати суспіль-
ство. Але вороги даремно витрачають титанічні зусилля 
й астрономічні гроші, українці залишаються єдиними і 
згуртованими.

Ті, хто зі шпальт газет і телеекранів ллють бруд на уряд, 
Президента, парламентську коаліцію, сподіваються роз-
сварити українців. Мусимо мати на увазі: п’ята колона 
Кремля в Україні нікуди не поділася. Прихвосні Янукови-
ча трохи замаскувалися (тепер відхрещуються від свого 
втеклого колишнього главаря) і намагаються у каламут-
ній воді виловити якусь політичну рибку. 

Восени обиратимемо місцевих депутатів усіх рівнів. 
На ці вибори нині й націлилися путінські агенти. Вони 
мріють, що українці розчаруються у владі й підтрима-
ють висуванців «Опозиційного блоку» чи інших поді-
бних проектів, створених із однією метою – плодити нові 
«псевдореспубліки»-маріонетки Кремля. Тож мусимо 
бути пильними і не дати себе ввести в оману. Що це озна-
чає? А те, що не варто вірити всьому, що чуємо від по-
літиків та експертів. 

Скільки розповідали всякі шуфричі, вілкули, капліни, 
кості бондаренки, охріменки іже з ними: уряд з олігарха-
ми не бореться, реформ не проводить, бізнесу легше не 
стало, пенсійний вік знову хочуть підвищити і так далі. 
Насправді виявилося, що це – брехня. 

Простий приклад: для скоробагатьків, які мають мі-
льярди завдяки практично безкоштовному доступу до 
надр, урядовці значно підняли ставку рентної плати до 70 
відсотків. А в цих скоробагатьків не лише шахти чи газо-
видобувні родовища, вони володіють газетами, телека-
налами, інтернет-сайтами. Зрозуміло, що свої ЗМІ тепер 
нацьковують на уряд. Їм дуже зручно жилося при Януко-
вичу й Азарову. Коли ж нині уряд почав викорінювати ко-
рупційні схеми, Яценюк відразу став найзлішим ворогом 
олігархів і куплених ними експертів.

Нещодавно уряд відзначив сто днів своєї роботи. 
Прем’єр та міністри відзвітувалися публічно. Урядовці 
доповідали по-діловому, кадри в уряді зібралися доволі 
ефективні. 

Солідарну відповідальність за стан справ у країні взя-
ли на себе всі політичні сили коаліції, які делегували 
своїх представників в уряд – і «Блок Петра Порошенка», 
і «Народний фронт» Арсенія Яценюка, і «Самопоміч» 
львівського мера Садового, і «Радикальна партія» Ляш-
ка, і «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Зупинимося на головних моментах звіту урядовців. 
Перше: у надскладних умовах вдалося уникнути забор-
гованостей із соціальних виплат. І це при тому, що що-
дня війна з російськими окупантами забирала з бюджету 
мільйони. З цим важко не погодитися.

Друге: уряд оголосив війну олігархам, які були опорою 
усіх попередніх режимів. Було повернуто контроль над 
прибутковими гірничо-збагачувальними комбінатами, 
піднято ставку податку на руду, транспортування аміаку, 
видобуток газу. Нападки з боку олігархічних ЗМІ на Ар-
сенія Яценюка і його команду свідчать: урядовці йдуть 
правильним шляхом. 

Третє: розпочався процес скорочення чиновницького 
апарату та витрат на нього. Шикарні автівки, авіапере-
льоти бізнес-класом, палаци під Києвом, багатотисяч-
ні спецпенсії – це все залишилося в минулому. Замість 
звільнених чиновників впроваджується світовий досвід 
електронного документообігу. З часом він знищить бюро-

крата як клас. Зрозуміло, що чиновники, над якими нави-
сла загроза звільнення, будуть ремствувати.

Четверте: уряд пішов на значне зменшення податків 
(залишилося тільки 9 з майже трьох десятків) і заборонив 
податківцям та іншим державним органам перевіряти біз-
нес. Раніше такі перевірки були головним джерелом тис-
ку на підприємців і джерелом корупції. Також уряд привів 
вітчизняні стандарти податкового обліку до міжнародних 
стандартів і запровадив систему легалізації заробітних 
плат. 

П’яте: розпочалася бюджетна децентралізація. Деякі 
збори передані у відання місцевих органів влади. Уже в 
2015 році місцеві громади отримають на свої потреби до-
датково 40 млрд. грн. Після того, як в Україні відбудеть-
ся конституційна реформа і регіони отримають більше 
повноважень, збільшиться і їхня відповідальність за на-
повнення місцевих бюджетів. Поки що запропонована 
урядом бюджетна децентралізація – це так би мовити 
випробувальний термін для місцевих керівників. І сигнал 
для мешканців міст, містечок і сіл: контролюйте своїх чи-
новників вже зараз і не довіряйте у майбутньому владу 
казнокрадам або слабким управлінцям. 

І наостанок. В Україну та її уряд повірив світ. МВФ вже 
виділив нашій країні 5 млрд. доларів кредиту, поетапно 
отримаємо ще 12,5 млрд. Ці кошти підуть не лише на ста-
білізацію валютного курсу та накопичення золотовалют-
них резервів. Вони головним чином підуть на втілення 
реформ. Так само як і наступні кредити й інвестиції. 

Прем’єр Яценюк переконаний, що у нас все вийде. Від-
звітувавшись про сто днів очолюваного ним уряду, він по-
просив в українців лише одного – розуміння, витримки і 
єдності.  

                          

Валентина ярмолюк

Сто днів уряду: 
що зроблено і – що попереду

Озимі культури в районі підживлені повністю – зазна-
чив начальник управління агропромислового розвитку РДА 
І.Заболотний на щотижневій нараді у райдержадміністрації з 
керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозді-
лів РДА, яка відбулася 16 березня під головуванням першого 
заступника голови РДА В.Запухляка та за участю заступника 
голови райради Л.Хруставки. Крім 215-гектарної площі ріпаку, 
що вийшов із зимівлі в незадовільному стані; якщо не впли-
нуть на нього сприятливо проливні дощі, які днями пройшли, 
доведеться його переорювати.

Минулого тижня, у вівторок, сільгосппідприємства Чортків-
щини розпочали сівбу ярих культур – ячменю, гороху, вівса, 
пшениці та овочів. Підготовлено 6,5 тис. га під посів пізніх 
культур. Що характерно, цьогорічні погодні умови дозволили 
аграріям розпочати весняно-польові роботи одночасно по 
всьому району. Загалом планується збільшити посіви сої – на 
1,5-2 тис. га. А ось під цукристими буде зайнято на 456 га мен-
ше площ ніж торік (1556 га).

На 42 відсотки перевиконано бюджет району за перших 
два місяці з початку року – проінформувала учасників нара-
ди начальник райфінуправління г.Ізвєкова. При прогнозних 
показниках 2,7 млн. грн. надійшло до районної скарбниці 3,7 
млн. грн. У той же час районний бюджет за зазначений період 
виконано на 24,9 відсотка. Є окремі сільські ради, де відсо-
ток виконання сягає майже річного плану: Заліська сільська 
рада – 75 відсотків, Великочорнокінецька – 48. Базарська – 
40 відсотків. У той же час Босирівська, Сокиринська сільські 
ради виконали свої річні надходження тільки на 5 відсотків, 
Милівецька – 6, Швайківська – на 7 відсотків. Позитивна тен-
денція, що намітилася у виконанні райбюджету, дозволить за 
підсумками півріччя спрямувати певну суму коштів туди, де їх 
найбільше потребуватимуть. 

89 осіб мешканців Чортківщини, в тому числі 27 жителів міс-
та, пішли служити у Збройні сили України та інші військові фор-
мування в ході четвертої хвилі мобілізації станом на 16 берез-
ня, – зазначив на щотижневій нараді в. о. начальника сектора 
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобіліза-
ційної роботи та режиму секретності апарату РДА С.Якимишин. 
Відправлено також на потреби армії 4 одиниці техніки. З 14-го 
березня розпочали проходити медкомісію призовники на стро-
кову військову службу, яка, як відомо, стартує з 1 квітня ц. р. 
Напередодні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на 
туберкульоз (24 березня) про стан захворюваності на цю не-
безпечну недугу в районі проінформувала присутніх районний 
фтизіатр О.грубенюк. Ініціювала питання щодо збільшення ко-
штів селищною і сільськими радами на громадські роботи на-
чальник районного центру зайнятості Н.Шкабар.

16 березня у райдержадміністрації відбулося засідання 
установчих зборів із формування нового складу громадської 
ради при РДА. До нього увійшли 22 представники, які подали 
відповідний пакет документів. Шляхом рейтингового голосу-
вання головою оновленого складу громадської ради обрано 
І.Стечишина, який є головою Чортківської районної федерації 
футболу, обрано також і двох заступників – Ю.Кривого, чле-
на Тернопільської обласної громадської організації «Коор-
динаційна рада підприємців Тернопільщини» та Б.Саварина 
– члена громадської організації «громадський майдан». Се-
кретарем громадської ради обрано г.Кінь. Наступне засідання 
громадської ради заплановане на 27 березня поточного року.

Патріотичне виховання

А те, що тут національно-патріотичне виховання на належному 
рівні, свідчить хоча б уже той факт, що учні училища з прибулими 
гостями неодмінно вітаються: «Слава Україні!». Як нам повідав 
викладач предмета «Захист Вітчизни» ВПУ, колишній воїн-
«афганець», депутат районної ради М.Чорній, подібного кабінету 
сьогодні немає в жодному  закладі системи профтехосвіти України. 
Капітальний ремонт, зазначив він, зроблений за спонсорські 
кошти аграріїв Чортківщини (обійшовся він у 200 тис. грн.), за 
що їм дирекція закладу дуже вдячна. Крім цього, придбано три 
автомати Калашникова різних модифікацій (на один із них надав 
кошти військовий комісар Л.Підручний), місцевий цукровий завод 
подарував 30 протигазів. Що приємно, майбутні маляри самостійно 
пофарбували кабінет; заодно і певну практику отримали. Як на 
автора цих рядків, усе необхідне для підготовки юнаків і дівчат до 
захисту Вітчизни тут є – різна наочність, стенди, викладка засобів 
захисту і військової амуніції, обладнаний стрілецький тир тощо. 
Л.Хруставка поцікавився, як сьогодні в контексті подій на сході 
країни молодь сприймає вивчення предмета, на що пан Чорній 
відповів дуже схвально. А заступник директора ВПУ з виховної 
роботи М.Дячок не без гордості зазначає, що на сьогоднішній день 
27 випускників училища бореться зі зброєю в руках із агресором на 
сході. І це тільки їм відомо про тих, що родом із Чортківського району.

Дійсно, можна лише позаздрити учням ВПУ, що мають таку чу-

дову базу. Віриться, вони, як і їхні попередники, стануть відданими 
захисниками нашої неньки України. Шкода лишень, що за останні 
роки ми багато чого втратили і не на належному рівні була як сама 
підготовка до служби у війську, так і стан справ у Збройних силах, 
чим не проминув скористатися агресор. Тож нині доводиться все 
повертати на «круги своя». 

любомир ГАБрусЬкИЙ,
фото автора

«Душу – Богу, життя – вітчизні, честь – нікому!»
таке гасло Богунського полку височить під стелею у капітально відремонтованому кабінеті «захисту Вітчизни» 

Чортківського вищого професійного училища, що у заводському, де нещодавно побували заступник голови районної 
ради л.хруставка, керуючий справами виконавчого апарату райради т.яблонь і військовий комісар л.Підручний.

Анонс

У середу, 18 березня, у Чорткові побував з візитом голова 
НРУ, депутат ВР 5-го і 6-го скликань, міністр регіонального 
розвитку та будівництва (2007 – 2010), голова консультатив-
ної ради Асоціації міст України; член правління Фонду спри-
яння місцевому самоврядуванню при Президентові України 
Василь Куйбіда. На зустрічі з відомим державним і політич-
ним діячем побували сільські, селищний голови району, де-
путати міської та районної ради, громадськість Чортківщи-
ни. Присутні обговорювали перспективи й реалії втілення 
в Україні адміністративно-територіальної реформи; перші 
кроки для зміни територіально-адміністративного устрою; 
проблеми теперішнього устрою й очікувані результати від 
впровадження нового. Детальніше читайте у наступному но-
мері «голосу народу».
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21 березня. Тривалість дня – 12.12. Схід – 06.00. Захід – 18.12. Іменини святкує Лазар

До нас, представників національно-демократичних пар-
тій та громадських організацій району (далі – Координацій-
на рада), протягом останнього часу надходило і надходить 
багато звернень щодо дій уряду та керівництва держави у 
політичному й економічному житті країни. У громадськості 
району викликає найбільше незадоволення, обурення і не-
розуміння дій органів державної влади з таких питань:

1. Підняття непосильних і необґрунтованих тарифів та цін 
для населення: на газ, електроенергію, ліки, продукти та то-
вари першої необхідності. Знецінення гривні.

2. Незадовільна боротьба з корупцією, неналежне прове-
дення люстрації та розслідування відносно осіб, які вчинили 
злочини проти учасників Революції гідності.

Координаційна рада вирішила підтримати справедливі 
вимоги громадськості району з даних питань, які в перспек-
тиві можуть призвести до неможливості сплати населенням 
послуг і масового зубожіння. Вважаємо, що в державі недо-
статньо організована робота державних органів та органів 

місцевого самоврядування по контролю за ціноутворенням, 
необґрунтованим підняттям цін і тарифів для населення.

Координаційна рада також підтримала не менш важливе 
питання щодо подолання корупції та проведення люстрації в 
державі і районі, зокрема – прокуратурі, Мін`юсті, МВС, НБУ, 
СБУ, Антимонопольному комітеті, інспекції по цінах, службі за-
хисту прав споживачів, державній фіскальній службі. Дії дер-
жави на виконання вимог громадськості району координаційна 
рада буде підтримувати і всебічно допомагати в їх виконанні.

Віримо, Україна достойно і з гідністю увійде до вільного 
співтовариства європейських країн.

(Ухвалено на засіданні Координаційної ради національно-
демократичних партій та громадських організацій Чорт-
ківського району 11 березня 2015 року).

Головуючий на засіданні – співголова 
Координаційної ради Б.БАтрИНЧук

16 березня минув рік, як було утворено гО «громадський 
Майдан» у Чортківському районі. Активісти, патріоти, правдо-
любці об’єдналися навколо Олега Степановича Барни, який 
нині є депутатом Верховної Ради України, а в той час був про-
сто представником чортківської громади і твердо вірив, що 
настала пора змінювати країну. Його позиція була підтрима-
на досвідченими громадськими діячами краю: В.Мармусом, 
В.Чепигою, В.Саварином, П.Батрином, Л.Хадзагаровим. Олег 
Степанович – виходець з простого народу, тому, незважаючи 
на те, що сьогодні представляє інтереси краян у парламенті, 
часто проводить зустрічі з виборцями округу, вирішує про-
блемні питання. Він був із нами на Майдані під час Революції 
гідності, добровольцем пішов в АТО і, навіть будучи парла-
ментарієм, не забуває своїх бойових побратимів. Нещодавно 
приїхав з АТО, з-під Маріуполя, був там 4 дні. 

Їздив із хлопцями із Заліщицької самооборони – 
Ю.гурським, Б.Фенюком, І.Федірком, А.Красієм, Т.гриником 
і Борщівської самооборони – О.Степовим. Відвозили для 
наших земляків автомобіль-мінівен для 25-ї аеромобільної 
бригади, речі, продукти, прилад нічного бачення для зеніт-
но-ракетної бригади в Дніпропетровську та Тернопільського 
батальйону «Збруч» під Маріуполем. О.Барна зазначив, що 
бойовий дух і патріотизм в українських військових знаходять-
ся на найвищому рівні.

Саме Барна, скажу без перебільшення, започаткував во-
лонтерську діяльність в районі. Його слова: «Ми робимо це 
туди, щоби було спокійно тут», «Не допомагаєш армії – допо-
можи тим, хто допомагає армії!»

Розуміємо, що діяльність гО «громадський Майдан» по-
винна  бути орієнтована на довготривалу боротьбу за зміну 
системи з чіткими діями протягом цього і наступних років: 
розгортання боротьби проти системи у кожному селі, місті 
та області, захист можливості вільного вибору у 2015 році. 
Бурхливий перебіг подій в Україні за час від початку Євро-

майдану до краху режиму Януковича, раптової анексії Криму 
Росією та нинішньої ситуації фінансово-економічного колап-
су держави та вторгненням російських військ на схід Украї-
ни – питання, які турбують кожного члена нашої громадської 
організації. Але це історичне випробовування для українців 
на шляху до свободи ми повинні пройти достойно!

гО «громадський Майдан» за рік своєї діяльності проводив 
пікетування Чортківського військового аеродрому з метою 
недопущення розкрадання майна; члени організації брали 
участь в перевірці щодо готовності захисних споруд цивіль-
ного захисту; в перевірці якості води в Чорткові та обгово-
рювали обґрунтування тарифів на воду; приймали участь в 
організації міжрайонного показу вишколу вояків; ми проводи-
мо волонтерську роботу по забезпеченню вояків у зоні АТО 
(доставка амуніції, продуктів харчування, пічок для обігріву), 
також організовуємо допомогу сім’ям воїнів АТО.

У січні ц. р. на зборах організації переобрали голову, яким 
став В.Чепига – знаний в районі громадський діяч, політик, 
активіст і досвідчений господарник.

Як каже депутат Верховної Ради від нашого округу Олег 
Степанович Барна, саме у такі рубіжні, критичні моменти 
для народу й вирішується його доля, випробовується вся 
міць, здатність вистояти перед, здавалося б, непереборним 
руйнівним ураганом історичних подій і досягнути, наперекір 
всьому, утвердження своєї волі та реалізації прагнень до 
свободи і суверенності. Й нині кожен може засвідчити свою 
сміливість і бажання допомогти країні вистояти! Запевняє-
мо, ми підтримуємо і повсякчас будемо підтримувати нашого 
натхненника у боротьбі з корупційними діяннями, депутата 
Верховної Ради України Олега Барну в його нелегкій, проте 
важливій для країни справі!

орест мурАВА, 
заступник голови Громадської організації  

«Громадський Майдан»

Указом Президента України від 14 січня 2015 р. за 
№ 15 «Про часткову мобілізацію», введеного в дію 
Законом України за № 113-VІІІ від 15 січня 2015 р. 
(далі – Указ), оголошено проведення протягом по-
точного року часткову мобілізацію в три етапи – 
упродовж 210 днів.

На виконання вказаного законодавства уповно-
важеними органами району вживається ряд заходів, 
спрямованих на забезпечення проведення на тери-
торії Чортківщини часткової мобілізації людськими, 
транспортними та іншими ресурсами, виконання за-
ходів, спрямованих на задоволення потреб Зброй-
них сил, Національної гвардії, Служби безпеки, 
Державної прикордонної служби, Державної спеці-
альної служби транспорту, інших військових форму-
вань України.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України є обов’язком громадян України, а 
тому мобілізація повинна стосуватися всіх і кожного.

Разом із тим, окремі жителі Чортківського району 
та керівники підприємств, установ та організацій не-
хтують своїм конституційним обов’язком, що при-
звело до необхідності застосування до них заходів 
кримінального впливу. Так, прокуратурою району на 
даний час здійснюється процесуальне керівництво 
у 6 кримінальних провадженнях, розпочатих за фак-
тами злісного ухилення від мобілізації та перешко-
джання законній діяльності Збройних сил України та 
інших військових формувань.

18 лютого ц. р. прокуратурою скеровано до суду 
кримінальне провадження відносно жителя м. 
Чорткова громадянина г., котрий, будучи за станом 
здоров’я придатним для проходження військової 
служби, відмовився від мобілізації у Збройні сили 
України. Разом із тим, 25 лютого закрито криміналь-
не провадження відносно жителя с. Пастуше гро-
мадянина Я., котрий категорично відмовлявся від 
мобілізації, проте після початку досудового розслі-
дування виявив бажання добровільно виконати свій 
військовий обов’язок. За таких обставин прийнято 
рішення не притягувати останнього до кримінальної 
відповідальності.

Ухилення від призову за мобілізацією згідно зі ст. 336 
Кримінального Кодексу України карається позбавлен-
ням волі від двох до п’яти років. Окрім цього, передба-
чена також адміністративна відповідальність.

За неявку військовозобов’язаних на виклик до 
військового комісаріату без поважних причин на-
стає адміністративна відповідальність за статтею 
210 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, якою передбачено максимальне стягнення у 
вигляді накладення штрафу до п’ятнадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. Статтею 
210-1 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення передбачено відповідальність громадян 
і посадових осіб за порушення законодавства про 
оборонну, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, 
яка сягає ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
для громадян і трьохсот неоподатковуваних мініму-
мів доходів для посадових осіб.

Незабезпечення керівниками чи іншими відпо-
відальними за військово-облікову роботу посадо-
вими особами підприємств, установ, організацій, 
колективних сільськогосподарських підприємств і 
навчальних закладів на вимогу військових комісарі-
атів сповіщення військовозобов’язаних і призовників 
про їх виклик у військові комісаріати або перешкода 
зазначених посадових осіб своєчасній явці грома-
дян на збірні пункти чи призовні дільниці, вчинені 
повторно, відповідно до статті 211-4 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення тягне за 
собою накладення штрафу від трьох до семи нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 211-5 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення за несповіщен-
ня керівниками або іншими відповідальними за 
військово-облікову роботу посадовими особа-
ми підприємств, установ і організацій про виклик 
військовозобов’язаних у військові комісаріати пе-
редбачено максимальне стягнення у вигляді накла-
дення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. І наприкінці слід зазна-
чити, захист Вітчизни – це не право, а обов’язок кож-
ного громадянина України.

Богдан ІЖук, 
прокурор Чортківського району

Молитися за мир і допомагати армії – такий девіз обрали 
аграрії Чортківського району.

На сьогодні в рамках четвертої хвилі мобілізації шістдесят 
сім хлопців нашого району мобілізовано. Кожна родина від-
чула руку допомоги тих, «хто оре і сіє», їх добру волю та щире 
бажання допомогти.

Нещодавно, прочитавши інтерв’ю директора департаменту 
агропромислового комплексу Тернопільської облдержадміні-
страції Олега Напори в інтернет-газеті «Номер один», аграрії 
Чортківського району дійшли до висновку, що, справді, в на-
шій країні діється щось не те, як влучно висловився пан Напо-
ра. Перш за все кожен чиновник, який отримує заробітну пла-
ту з наших із вами податків, повинен виконувати свою роботу 
чітко та професійно, ну і, звичайно, володіти інформацією в 
тій сфері, до якої він має відношення, а не фантазувати на 
вільні теми.

Пан Олег, котрий відповідає за сільське господарство в 
Тернопільській області, здавалося б, як ніхто інший, мав би 
бути в курсі всіх подій, які стосуються аграрного сектора на-
шого району. Але нещодавнє його інтерв’ю довело, що він 
далеко не є обізнаний у таких справах, або, як по-іншому ска-
зати, його безпідставні звинувачення депутата Чортківської 
районної ради, керівника ПАП «Березина» Володимира За-
болотного виявилися ні чим іншим, як наклепом чи особистою 
помстою вищезгаданому керівникові. Саме ця новина вкотре 
зібрала аграріїв Чортківського району й не просто викликала 
її обговорення, а й гнівне обурення такими безпідставними 
звинуваченнями. 

Усім аграріям відомо, що пан Заболотний ще рік тому став 
одним із перших, хто взяв участь у революції гідності. Допо-
магав грішми і продовольством. Пізніше, з самого початку 

російської агресії, почав допомогати армії – грішми, бронежи-
летами та продовольством. За рік часу тільки він один дав гро-
шової допомоги на суму понад 78 тис. грн., купив  військових 
сертифікатів на 10 000 гривень, став першим учасником каси 
взаємодопомоги армії, надав 10 000 гривень на облаштуван-
ня квартири сім’ї загиблого воїна АТО громового Дениса. Він 
допомагає кожній родині мобілізованих у своєму окрузі, взяв 
активну участь у відправленні гуманітарної допомоги для Мі-
ноборони. Всі його дії та допомога мають документальне під-
твердження. Він, так як і кожен із наших аграріїв, долучився 
до допомоги армії всією душею, щиро і відверто, бо ті, хто 
захищає нашу неньку Україну, віддають найдорожче – життя.

Обговоривши все вищесказане, Рада аграрних підпри-
ємств Чортківського району вирішила:

1. Вимагати від пана Олега Напори публічних вибачень пе-
ред депутатом районної ради, керівником ПАП «Березина» 
Володимиром Заболотним у засобах масової інформації, а 
саме в інтернет-газеті «Номер один».

2. Звернутися з листом до управління агропромислово-
го розвитку Чортківської райдержадміністрації, запросивши 
пана Напору на зустріч із аграріями Чортківщини для обго-
ворення питань, які визріли в аграрному секторі, в тому числі 
й тих, які з’явилися до нього особисто, що стосуються прове-
дення весняно-польових робіт під урожай 2015 року.  

3. При ігноруванні першого та другого пунктів даного рішен-
ня, аграрії Чортківщини мають намір проведення особистої 
зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства Укра-
їни Олексієм Павленком.

Рада аграрних підприємств Чортківського району 
ГрАДоВоГо В.с.

Слово – не горобець
Щодня ми з вами прокидаємось з думкою:  «Боже, а може, вже клята війна закінчилась?  може, наші діти повернуться 

до рідних домівок і обнімуть стареньких батьків?». та новини з фронту змушують нас і надалі жити  у «невизначеному» 
військовому часі й очікуванні довгожданого миру.

Резонанс

Поступ

Громадській організації 
«Громадський Майдан» – 1 рік

У правоохоронних органах

Додержання законодавства 
про мобілізацію на постійному 
контролі прокуратури району

Позиція координаційної ради національно-
демократичних партій та громадських організацій району 

щодо політико-економічної ситуації в державі



22 березня. Тривалість дня – 12.16. Схід – 5.57. Захід – 18.13.  Іменини святкують Валерій, Олександр

№ 10 (8507), 20 березня 2015 року

Патріотика4

Україна в огні

Познайомили з добротворцями журналістів 
районки волонтери, котрі категорично напо-
лягали не називати їхніх прізвищ. Три Воло-
димири (саме так, іменами їх господь наділив 
однаковими) гуртують зусилля краян у потуж-
не джерело допомоги – і відправляють усе 
необхідне до тих, кому ця допомога адресо-
вана – до наших захисників.

Чортківський гуманітарно-педагогічний ко-

ледж ім. О.Барвінського зустрів нас відповід-
ним патріотичним настроєм ще з порога – у 
коридорі розміщено музейні стенди, на яких 
– і знімки, що зафіксували для поколінь діяль-
ність студентства у важкі для України часи, 
і подарунок захисників з передової – синьо-
жовті прапори з підписами, побажаннями, по-
дяками. 

Наталія Клим, голова студентського про-
фкому, проводячи міні-екскурсію, розповідає:

– Усе дівчата й хлопці робили самі. Зібрали 
гроші, близько 25 тисяч гривень, і тепер пе-
ріодично виділяємо на потреби для воїнів. Із 
цих грошей купили бронежилет, 
який передали бійцеві. Студенти 
принесли стільки харчів, теплого 
одягу, що три великих буси за-
вантажили на схід! (Директор ко-
леджу Роман Пахолок зауважує, 
що від отакого прояву дитячої 
доброти у нього сльози на очі 
виступають). Діти настільки пе-
реживають усіма цими подіями, 
що навіть сценарії заходів, які 
ми проводимо традиційно, – до 
Дня Святого Валентина, «Лицар 
року», – просили змінити, залу-
чивши конкурси на патріотичну 
тематику. 

Доповнюють студентки Оксана Шахова (І 
курс, група ПО-12) та Інна Тимофійчук (ІV курс, 
група ПО-42):

– Ми дуже охоче долучилися до цієї акції, 
адже знаємо, що країна переживає не найкра-
щі часи. Тому хотіли докластися, хай малень-
кою частинкою, але також допомогти чимось. 
І ми почали організовуватися, збирати харчі, 
одяг, гроші. Також виготовляли обереги. І, на-
правду, коли заходиш в групу і бачиш, що усі 
плетуть з блакитно-жовтих стрічок подарунки 
для бійців, то це надзвичайно зворушує сер-
це. Щиро вірили, що цим допомагаємо нашим 
захисникам, які на нас надіються.

Чітко налагоджений волонтерський рух у 
Чортківській ЗОШ № 5 І – ІІІ ступенів. Розказує 

завуч школи Марія Ябчанка:
– У нас зараз діє волонтерський загін. Ще 

від першого вересня тривають різноманітні 
акції. На Першодзвінку було оголошено учко-
мом школи: замість квітів – гроші для АТО. 
Діти назбирали таким чином дві з половиною 
тисячі гривень. Проводили флешмоб «Учні 
обирають мир», ярмарок «Заради допомоги». 
Згодом охочих активно допомагати (хоча ко-

гось особливо виділити не можу – уся школа 
допомагає) назбиралося на цілий загін, який 
діє тепер під назвою – волонтерський. 45 шко-
лярів по мікрорайону Кадуб збирали теплі 
речі, шкарпетки й ін., а потім ми відправляли 
їх через волонтерів Наталію Крулевську та 
Володимира Мороза в АТО. Так, згодом, ми 
вже мали друзів на передовій, з якими підтри-
муємо зв’язки, відправляємо малюнки, обере-
ги, листи для воїнів. Вони нам передали пра-
пори з надписами, безпосередньо приходили 
до школи на зустріч з учнями.

Діти самі придумують і самі ж реалізовують 

різноманітні акції: до Дня Святого Валенти-
на відправляли шоколадки з ангелочками та 
вервечками, солодощі – до Миколая. Для під-
вищення імунітету воїнів виготовляли лимон-
ну суміш із медом. А ще ходили з колядою і 
за заколядовані 3,5 тис. грн. придбали чотири 
рації, бінокль. Також на Різдво вчительський 
волонтерський загін відправив захисникам 
спечене власноруч печиво, домашні м`ясні 
вироби. 

Волонтер Володимир Любий підказав чу-
дову ідею: збирати макулатуру – от і гроші на 
АТО. Учні захопилися пропозицією, вже де-
сять важких ящиків паперу наскладали.

На сьогодні у нас триває акція зі збору усьо-
го, що можна на хліб мастити. Вже одну пар-

тію консервів, сала на фронт відправили, он 
знову пакетів із харчами назбиралося. Будуть 
їхати волонтери – обов’язково передамо.

Так допомагають нашій армії діти, молодь. 
У ПП «Берізка» працюють суворі чоловіки. 

Вони звикли мати справу з металом, який на-
стільки втерся у їхні мозолі на руках, що, зда-
валося, відчувається металева міць і в серці. 
Вони не схвалюють довгі розмови, хвальбу, 
визнають конкретні справи – так, принаймні, 
здалося нам, кореспондентам. Богдан Осад-
ца, якого працівники з повагою називають 
своїм «татом», категорично відмовляється від 
будь-яких коментарів щодо свого вкладу в за-
гальну добру справу для бійців АТО:

– Як таке може бути, що хтось не хоче допо-
магати? Тут, у нас, на Західній Україні, точно 
всі допомагають. Бо як інакше? Я навіть осо-
бливо виділити когось серед своїх не можу, бо 
кожний з них доклався. Що у нас замовляли, 
ми усе робили. Он досі балони для виготов-
лення буржуйок стоять. Але тепер вже вони 
не знадобляться, щось інше стане в пригоді 
воякам.

Оте «щось інше» ми побачили в одному з 
цехів – не то ящик з кришкою, не то баняк із 
нержавійки. Зварювальник Василь Шевчук 

вносить ясність:
– То як муль-

тиварка, лиш на 
дрова знизу роз-
раховано. Усе 
герметично закри-
вається, є клапан 
зверху, щоби пара 
виходила. Під тис-
ком їжа швидше 
вариться. Ото ста-
раємося з зятем 
Андрієм Тодосієм 
таку ж зробити 
– освоюємо нові 

технології (сміється).
Кухні, буржуйки виготовляли, запчастини 

до танків, БТР ремонтували, справляли водя-
ну систему, переробляли й удосконалювали 
її навіть трохи умільці з ПП «Берізка». Зна-

йомтеся, ось вони, на знімку: Володимир 
галянт, Іван Піскляк, Роман Осеняк, Мико-
ла Корчинський, Ігор Петрушенко, Анатолій 
Поночовний.

Їхні колеги з ВАТ «Агромаш» теж не па-
суть задніх. Вони виготовляють дрібні, та 
надто потрібні деталі. От як запчастина 

із «закордонною» на-
звою пікатінні. Без неї 
коліматорний приціл не 
можливо встановити 
на автомат. Наші при-
цільні планки закороткі, 

для цієї справи не надаються. Виготовити 
подібну деталь взялися майстри – слюсар 
Володимир Криса та фрезерувальник Во-
лодимир Іванишин. І їм вдалося змайструва-
ти таку ж пікатінні, лише міцнішу, бо зі сталі, а 
оригінал – з дюралюмінію роблять.

Заступник директора Петро Сеньків, втіше-
ний увагою до них із боку преси, виливає болі: 
розповідає, що зараз замовлень мало, але 
ще тримаються, шукають роботу, працюють, 
щоби ще отаких умільців зберегти на заводі. 
Каже, що пропонують свої послуги для фрон-

ту: можуть і 
з а п ч а с т и н и 
робити чи 
машини для 
перевозу лю-
дей, хліба, 
продуктів й 
ін. Навіть за-
п і в д а р м а . 
Можуть його спеціалісти у ремонтних май-
стернях працювати, танки ремонтувати, бо 

руки у них 
– золоті. Та 
поки що жод-
них вагомих 
з а м о в л е н ь . 
От волонтери 
чи самі воїни 
п р и н е с у т ь 
деталь якусь 
в и г о т о в и т и 
чи відремон-

тувати – то роблять безвідмовно. Але хочеть-
ся, щоби робота була постійно, бо ж умілих 
трудових кадрів вистачає.

Коліматорні приціли, задля яких й потрібні 
оті пікатінні, переслали 
нашим хлопцям-захис-
никам представники діа-
спори з американського 
міста Чикаго. Чортківча-
ни, котрі виїхали на за-
робітки в США, не забу-

вають рідний край, а тому, турбуючись про 
подальше майбутнє України, допомагають 
своїм землякам чим тільки можуть. Волон-
тери завели нас у гараж приватної садиби. 
Там, у великих ящиках, ледь не все, що по-
трібно воїнові – й одяг, і засоби захисту: фор-
ма (тепер уже літній варіант), спідня білизна, 
шкарпетки, майки, спеціальні, які застосовує 
американська піхота, берці, кевларові каски. 
Висилали й, окрім згадуваних вище колімато-
рів, оптичні приціли. А ще постаралися наші 
«американці» забезпечити земляків, котрі за-
хищають Україну, лікувальними медичними 
препаратами, як-от кровоспинні засоби, джгу-

ти, бинти, антисептики. Придбали 
навіть трубки для фільтрації води, 
через яку воду можна пити навіть з 
калюжі.

У ногу зі своїми закордонними 
друзями працювали й чортківчани. 
Наприклад, оту форму, закуплену 
за гроші діаспори й чортківських 
підприємців, «підганяли» під кож-
ного воїна, котрого відправляли в 
АТО, швеї Марія Когут, Люба Бон-
дарчук, Оля Смаглій, Оксана Дрого-
мирецька. Жінки знизують плечима, 
ніяковіють – ото, мовляв, є про що 
розповідати, робили так, як нале-
житься, нічого особливого, як вони 

вважають. Та отак, по крупиночці, і твориться 
велике, правда? Струмочки добра зливають-
ся у повноводну ріку під назвою – волонтер-
ство. Про добротворців для воїнів АТО, котрі 
живуть серед нас, розповідатимемо і надалі 
– читайте в одному з чергових номерів «голо-
су народу».

оксана сВИстуН
Фото ореста лИЖЕЧкИ

Волонтерство

Струмочки людської доброти
Жертовність людини, її доброта, ставлення до Батьківщини, свого краю та людей у 

ньому проявляється, як показали останні події в державі, в екстремальних ситуаціях. 
Довший час у нашу свідомість вкарбовували, що українців якнайкраще характеризує 

прислів’я: моя хата скраю, я нічого не знаю. та, як бачимо, це далеко не так. Пробудилося 
у душах щось таке, яке намагались заколисати-приспати, кров предків постукала в 

серце: вставай, українцю, на захист землі праотчої. Дивувався світ нашою уПА: армія 
без держави країну захищала. тепер бачимо щось подібне: жителі україни підтримують 

українську армію, що зараз захищає нас від окупантів. Нитка до нитки – бідному 
сорочка. отак і з людьми доброї волі, волонтерами: струмочки людської доброти 

зливаються у волонтерські ріки, які живлять бійців на сході. Потужно допомагають 
бійцям і жителі Чортківщини. усіх цих людей, про котрих ми розповімо сьогодні, 

об’єднує любов до україни, доброта в серцях, щирість у пориваннях. 
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Вже з самого дитинства я переймався багатостраж-
дальною долею рідного народу, може, й тому, поряд з 
іншим,  закінчив історичний факультет ТНПУ ім. Володи-
мира гнатюка. В різних наукових збірниках друкував свої 
аналітичні розвідки і захистив кандидатську працю. Тим 
частково заспокоїв свій розум, та серце продовжувало бо-
літи і цей біль вилився в поезії. Стан душі, споріднений до 
моєї, влучно охарактеризував свого часу Володимир Ви-
нниченко: «Українську історію без брому читати неможли-
во». Але той плач, що проривався у вірші, більше шкодив, 
приземлював мене, уярмлював стривожену душу, допоки 
не спалахнули вогнем справедливі слова геніальної Лесі 
Українки:

Ми паралітики з блискучими очима,
Великі духом, силою малі.
Орлині крила за плечима,
Самі ж кайданами прикуті до землі.
Я надто пізно зрозумів Лесин зболений докір: «Що сльо-

зи, коли крові мало». А вона, немічна тілом, та сильна ду-
хом, вчасно осмислила рятівні слова українського проро-
ка Тараса Шевченка:

Прокиньтеся ж, брати мої…
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров`ю
Волю окропіте!
Уже в ХХ ст., перед своєю стратою, нескоримий Дми-

тро Данилишин, дивлячись сміливо в очі ворогам, скаже: 
«Мені тільки дуже жаль, що я можу лише раз вмерти за 
Україну». А незламна Ольга Басараб-Левицька написала 
своєю кров’ю на тюремній стіні зворушливий заклик для 
всіх українців:

За кров, за муки, за руїну
Верни нам, Боже, Україну!
Вмираю замучена – помстіть!
Сьогодні, коли загинула Небесна сотня, анексований 

Крим, триває війна за 
український Донбас і 
далі гинуть наші герої, 
прислухаймося до гені-
ального Івана Франка:

Довго нас наруга 
                          жерла,
Досі нас наруга жре,
Та ми крикнім: 
         «Ще не вмерла,
Ще не вмерла 
             і не вмре!».
Пишучи свої ви-

страждані вірші, я мо-
лився, щоб ми, українці, 
чимшвидше перемогли 
всіх ворогів, видимих 
і невидимих, провели 
відкриту та справед-
ливу люстрацію, стали 
врешті цивілізованою 
європейською нацією й у сердечній єдності процвітали, як 
культурний і побожний народ:

Нам єдності треба понад усе,
До молитви спіши Україно!

    

о. Василь ПоГорЕЦЬкИЙ, 
доктор теологічних наук і кандидат історичних наук, 
настоятель Свято-Покровської церкви м. Копичинці, 

член Національної спілки журналістів України

Вперше поезії та поеми Тараса Шевченка вийшли 
окремою книжкою під назвою «Кобзар» у 1840 р. Ним 
молодий поет кликав читачів замислитись: «Чия правда, 
чия кривда і чиї ми діти?».

Як же з`явилася ця вічно жива книга, в яку уважно вчи-
тувалися минулі покоління і вчитується сьогоднішній 
світ, котрий осягає Великого Кобзаря всіма своїми боля-
ми і сподіваннями, визнає його кореневу народність, його 
творчу неповторність?! Про появу «Кобзаря» докладно 
розповідає П.Мартос (поміщик з Полтавщини) у книжці 
«Епізоди з життя Шевченка» (1863 р.). Він близько знав 
Т.Шевченка і доклав багато зусиль, щоб умовити поета 
надрукувати першу збірку творів. 

Євген гребінка подав до Петербурзького цензурного 
комітету рукопис Шевченка під назвою «Кобзарь, мало-
российские песни и стихотворения». 12 лютого 1840 р. 
було одержано дозвіл на видання збірки, підписаний 
П.Корсаковим. Молодий Шевченко, окрилений надією на 
видання книжки поетичних творів, вирішив назвати її на-
родним іменням «Кобзар».

До збірки увійшло вісім творів: «Думи мої, думи мої...», 
«Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо 
мені чорні брови...»), «До Основ`яненка», «Іван Підко-
ва», «Тарасова ніч». У травні «Кобзар» побачив світ. 
Україна привітала його як Великоднє свято. Літератур-
на критика відгукнулась на нього у кількох журналах і 
газетах: «У віршах Шевченка багато вогню, багато почут-
тя глибокого, скрізь дихає в них гаряча любов до вітчиз-
ни», – писала 4 травня «Літературна газета». Журнал 
«Бібліотека для читання» (т. 39) відзначав: «На кожному 
його творі лежить печать поезії, яка йде прямо до серця». 

Про збірку поезій у ті дні, як згадують сучасники, спере-
чалися у приватних розмовах, її обговорювали на літера-
турних вечорах. О.Афанасьєв-Чужбинський згадує: «Ця 
тоненька книжечка в одну мить розігнала апатію (байду-

жість) і викликала надзвичайне зацікавлення до рідного 
письменства». г.Квітка-Основ`яненко в листі до Шевчен-
ка висловив своє глибоке враження, що думи, висловле-
ні в «Кобзарі», «кріпко лягають на душу». Та брутально 
повівся з молодим поетом Бєлінський, який, прочитавши 
поезії, стверджував, нібито у них «ряснота найвульгар-
ніших слів та виразів». А реакціонер Н.Кукольник (росій-
ський письменник, поет) критикував Шевченка, переко-
нував, що спрямування «Кобзаря» «вредно и опасно». 
Вони обидва намагалися закрити молодому Шевченкові 
дорогу в літературу.

Люди охоче читали і переписували твори з «Кобзаря», 
заносили в альбоми, а назву збірки любовно переноси-
ли на автора, додавши епітет Великий. Під цією назвою 
Т.Шевченко увійшов до свідомості нашого народу.

Уперше виданий «Кобзар» починався словами: «Думи 
мої, думи мої...» з однойменної поезії, яка є геніальним 
прологом до збірки і до всієї творчості поета. «Нащо 
стали на папері сумними рядами?..» – головне питання 
вірша, якщо не всього його життя. Він шукає відповіді у 
подальших звертаннях, запитаннях, роздумах, спогадах. 
Переживає: не знає, що чекає на думи між людьми, в рід-
ному краї. У глибині душі, наперекір сумнівам, Шевченко 
сподівається, що рідні люди зрозуміють його. Бо той, хто 
сам спізнав гірку долю сироти, пригріє його духовних ді-
тей: «Привітай же, моя ненько,.. моїх діток нерозумних, 
як свою дитину». Так, Україна по-материнськи прийняла, 
приголубила, навіки увічнила доброю славою.

Петро ПАлІЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу

с. Стара Ягільниця

усі ми добре знаємо, що сьогодні триває справжня 
війна між «братньою» росією та україною, а не Ато. 

та війна триває вже століттями, та були часи, 
коли вона як таке явище замовчувалася. І ось 

тепер, у ххІ столітті, таких воєн, із використанням 
потужної військової техніки, 
ще не зустрічав жоден регіон.

Погляньмо, як тепер з переселенцями поводиться ни-
нішня влада. Вони прибувають на території, підконтрольні 
Україні, теплими автобусами чи потягами. Зрозуміло, що 
з-під обстрілів, обвалів будинків, словом, із пекла, зазнавши 
чималих втрат. З ними часто й маленькі діти, чия психіка і 
пам`ять вже травмовані війною. Та наша держава йде пере-
селенцям назустріч: їм надаються житлові приміщення за 
можливістю з необхідними зручностями, матеріальна допо-
мога, з часом – і працевлаштування. Звісно, ці люди споді-
ваються неодмінно повернутися у свій край, де народилися, 
виросли, навчалися й працювали. І хоч якою би трудною не 
була ситуація, всі ми оптимісти, переконані, що, дасть Бог, 
так воно й буде. Те, що вони вірять в Україну, свідчить хоча би 
такий факт: сюди вони їдуть сотнями, а в ДНР чи ЛНР – оди-
ницями. Недавно чув по ТБ: 40 осіб туди, а 940 – на Україну.

Але хочу нагадати тим нашим російськомовним братам, які 
часто нарікають на відсутність потрібних умов, пільг, за яких 
умов виселяли нас у 1950 році зі с. Антонівці Шумського райо-
ну (і прилеглих сіл теж). Як називали нас «бандёрами» і «банд-
пособниками». Тих, кого вивозили, ніхто не вважав за пере-
селенців, жодних пільг чи підтримки ніхто не мав. Мій швагро, 
Петро Тарнавський, від 1941-го по 1947 рік служив в армії. А в 
50-х рр. він був із маленьким сином, дружиною та іншими ро-
дичами також переселений зі Шумського району в Запорізьку 
область, у Михайлівський район, с. Роздол (тоді воно назива-
лося Криве). Поселили їх там у німецьких будинках, німців звід-
ти забрали, з тих територій, і відправили десь до Казахстану чи 
на інші «необъятные просторы России». А нас всіх поселили в 
тих будинках – по 5-6, а то й по 10 сімей. І то був степ, і вода – 
тільки солонець, одна криниця на так званій Причепилівці, де 
кілька будинків відокремлено від села. Туди і їздили з діжками 
за прісною водою. Жодної допомоги нам як переселенцям від 
держави не було – тільки негативні означення, «ярлики» во-
рогів народу. Чому так? Є історичні документи: у с. Антонівці, 
звідки нас вивозили, всю родину і навколишні села, був штаб 
УПА, національно-визвольна боротьба там не припинялась.  

На сьогодні, ті ж бандерівці, вже наполовину зросійщені, 
які відродили сільське господарство, побудували села, у За-
поріжжі та Запорізькій області приймають переселенців з 
Донбасу зі щирою, відкритою душею.

Пригадую: тоді ж, у 50-х роках минулого століття, із захід-
них областей України – Тернопільської, Івано-Франківської, 
Львівської, Хмельницької – всіх молодих чоловіків брали 
до ФЗО, мобілізовували на відбудову шахт Донецької і Лу-
ганської областей. Багато з них так і залишилися там жити і 
сьогодні виділяються українськими прізвищами, буває, що й 
змінені на російський лад (з «приставкою» -ов), стають і на 
бік росіян, але більшість – свідома і хоче жити в Українській 
державі. Проте боротьба досі триває. Російський «брат-
ній» народ, слов`яни, як вони себе називають (а насправді 
– Московське ханство, яке ще в ХVIII ст. платило Кримсько-
му ханству данину, поки аж Росія не завоювала Крим у 1775 
році), стараються всіма силами вивищити себе над іншими 
народами. Історія вже показала, хто є насправді слов`янин, 
а хто – іншої нації, але хоче колишню і теперішню історію 
приписати собі. Росія велика, та всі землі має завойовані. За 
чутками, наш північний сусід хоче від України $ 3 млрд. А на 
скільки $ млрд. Росія знищила українські чорноземи, заводи, 
фабрики, шахти? Чому цього не підраховує наша держава 
і не дає відповідь? По закінченні війни кожна країна, така, 
як Росія, має заплатити контрибуцію Україні за нанесені ма-
теріальні збитки – вже не кажучи про людські жертви, гріхи 
перед Богом і народом України.

Так що росіяни – які були і чотири століття назад, такі й 
залишилися. Пригадую, 1965 року мене призвали до вій-
ська із Запорізької області. І я потрапив до Києва, до однієї 
з військових частин. Той призов, 1946 р. н., був московський. 
У нас служили люди всі з професійною освітою, не було 
жодного, хто б не мав якоїсь спеціальності. І в 1967 році, в 
січні, теж був призов московський. Не знаю, чи той Микола 
Харитонов, що зі мною служив, у російській Думі виступає 
тепер проти України, але в розмовах на службі ми мали до-
сить вільного часу, тож росіяни защораз виставляли себе за 
вищу расу. Мовляв, що вони найрозумніші, досвідченіші й 
мають керувати всім Радянським Союзом. Українців ставили 
на друге місце, а на інші нації говорили «лайно». І сьогодні, 
через півстоліття, вони знову ставлять себе вище від інших 
народів і народностей, хочуть панувати над світом. Та, на 
думку багатьох представників прогресивних сил, їхній пре-
зидент не дуже довго царюватиме чи то керуватиме своїм 
ханством: світ від нього відвертається. І російський народ 
прозріває – тих, хто підтримує Путіна, у верхівці керівництва 
чи громадськості можна перерахувати на пальцях. Решта 
або мовчить, або ж незгідні з його політикою.

Хочеться сподіватися, що й Україна, і світова спільнота 
здолають кризу, яка охопила і нашу державу, й інші. Пере-
мога буде за нами. 

Слава Україні! героям слава!
олексій омЕлЬЧук,

РО ВО «Свобода»  

Пробудження крізь призму любові
моя чергова поетична збірка «Пробудження» присвячена боголюбивому і багатостраждальному українському 

народові, волю якого не перемогти, бо з ним правда і Господь Бог. Вона побачила світ у тернопільському 
видавництві «крок» наприкінці 2014 року, присвяченого 200-річчю батька української нації тараса Шевченка. 
однак Шевченкіана для україни й кожного з нас неминаюча, як неминаюча й наша боротьба за волю в усі часи, 

й тепер, коли на Донбасі продовжують гинути найкращі сини держави за її цілісність і незалежність. 
книжка ця народилася з синівської любові до україни в час, коли постала велика потреба засвідчити 

їй свою вірність і підтримку. мусимо втямити, що лише наша жертовна віра і єдність 
дозволить українській нації вистояти в часи лихоліття.

Шевченкіана

Перша весняна ластівка
знову настали Шевченківські дні. Вони приходять і відходять, а поезія Великого тараса завжди з нами. 

розгортаємо знову «кобзар», який 175 років тому видався українцям весняною ластівкою, що прилинула 
в україну і розбудила її приспаних дітей. Ця головна книга – віща зоря української поезії, вічно жива і діюча 

сила. Вона лежить на столі поряд із Біблією, у які ми, українці, вчитуємося постійно, без меж. 
Із плином часу переконуємося, що поезії Великого кобзаря – то одкровення, які він висловив на адресу минулих, 

сучасних і прийдешніх поколінь.

Переселенці: 
по обидва боки правди
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Мистецтво

Наприкінці лютого – на початку березня 1945 року 
частина боївки сБ командира «Жука» перебувала 

на постої в с. Долина на Горбах (частина села 
біля церкви). з початком березня перейшла на 

Борщівщину і знаходилася на стоянці 
у с. констанція. розвідка – зв̀ язкові «Жука» – 

донесли, що зі с. Глубічок після кривавої операції над 
мирним населенням чекісти вирушають 

на двох машинах для чергової операції 
у селах капустинці, милівці та інших.

 

Повстанці вирішили зірвати їх план, через що в резуль-
таті влаштованої засідки 20 березня у лісі під с. Констанція 
було знищено дві машини з карателями. Проте одному з 
«карателів» пощастило вирватись живим. Повстанці ж піс-
ля вдалої операції зібрали зброю у побитих чекістів і пода-
лися на стоянку до хутора Пеньки.

Але «щасливець» повідомив своїх і навколишні гарнізони 
знову почали оточувати повстанців на хуторі. Тим часом їх 
число поповнилося ще двома стрільцями – «Журбою» зі с. 
Швайківці і «гаєм» (звідкіля родом – не уточнено). Під час 
облави обидва були поранені: «Журба» в рамено, «гай» 
– у дві ноги. З оточення обидва вирвались, сховавшись у 
Лисівській вікнині. «гай» дістав гангрену обох ніг, лікувала 
медсестра Українського Червоного Хреста «Леся», після лі-
кування помер у с. Капустинці, там і захоронений.

Бій з переважаючою кількістю чекістів і з вісьмома по-
встанцями, котрі залишились, тривав ще майже дві доби, 
закінчився 22 березня. Коли закінчилися патрони, по-
встанці пострілялися – ворогу не здався ніхто. Поховані 
на хуторі Пеньки Борщівського району, на городі Євгенії 
Прийомської. «Сівачу» – Осипу Любінецькому пощастило, 
залишився живим, перейшов у рідні села. Під час великої 
облави, влаштованої військами МВС, у бою з чекістами за-
гинув, його тіло згоріло. Останки захоронені в с. Шульганів-
ка на сільському цвинтарі. 

А решту повстанців – семеро перезахоронено у с. 
Хом`яківка на цвинтарі 4 листопада 1990 року. Над ними 
встановлено надгробну пам`ятну плиту, висипано високу 
символічну могилу, увінчану хрестом. Виписано, що там 
спочивають стрільці УПА, які впали за волю України на 
хуторі Пеньки Борщівського району 22 березня 1945 року 
в бою.

Петрас Є.М., 1923 р. н., командир боївки «Жук» із с. 
Хом`яківка.

Пропагандист – провідник боївки «гнатко» з Коломиї.
Стрілець «гомін» із Підгаєцького району.
гедеон П.М., 1921 р. н., стрілець «Богун» із с. Долина.
Опиханий С.І., 1920 р. н., стрілець «Кучерявий» із с. Шуль-

ганівка.
Опиханий К.Я., 1925 р. н., стрілець «Юрко» зі с. Шульга-

нівка.
голодівський П.І., 1922 р. н., стрілець «Квітка» зі с. Шуль-

ганівка.
На плиті гасло – «Слава Україні! героям слава!».
Я особисто і мешканці наших сіл вважаємо, що ці повстан-

ці заслуговують на визнання їх героями України на найви-
щому рівні – державному. Вони погинули по-геройськи – не 
здались, пощади у ворога не просили!

степан осАДЦА, 
мешканець с. Хом`яківка-Нагірянка, політв̀ язень, член 
братства вояків ОУН-УПА, член Конгресу Українських 

Націоналістів, учасник Другої світової війни

Дует Наталії та Юрія Коломойцевих досить відомий не 
лише в Україні, а й далеко за її межами. Митці задоволь-
няли смаки найвимогливішої публіки, з успіхом представ-
ляючи найрізноманітніші концертні програми у Франції, 
Великобританії, греції, Сербії, Польщі, Угорщині, Китаї, Ні-
меччині, Іспанії, Молдові. Від самого початку своєї творчої 
діяльності подружжя Коломойцевих працювало в Луган-
ській обласній філармонії; ним у 2000 році був створений 
ансамбль камерної та популярної музики «Кантабіле». За 
плечима майстрів сцени безліч творчих звітів; перемоги у 

міжнародних і всеукраїнських конкурсах, фестивалях. 
Та, на жаль, жорстока війна згасила рампи Луганської фі-

лармонії, обірвала звуки гітар ансамблю «Кантабіле». І як 
не прикро це усвідомлювати, залишившись без будь-яких 
засобів прожиття, подружжя Коломойцевих змушено було, 
так би мовити, влитися в ряди біженців. Прихопивши лише 
вкрай необхідне, а ще – гітару (другу вірну супутницю п. 
Юрія), вони з болем у серці покинули поруйновану ворогом 
свою вітцівщину – світанок України, так залюблено нази-
ває музикант рідну Луганщину. Пристанище вони знайшли 
у нас на Тернопіллі під опікунством свого давнього друга 
– голови обласної організації «Просвіта» Петра Шимкова. 
Слід сказати, знані артисти неодноразово приїжджали з 
концертами на Тернопільщину, та в Чорткові вони вперше і 
залюбки прийняли пропозицію виступати саме в гуманітар-
но-педагогічному коледжі, де власне й панує возвеличена 
аура мистецтва, адже окрім донесення майстерності відбу-
ватиметься ще й певний обмін не лише досвідом мистець-
ким, а й поглядами, почуваннями щодо сьогодення. 

Війна пошматувала все, та не знищила пожиттєво вко-
рінене бажання митців нести людям чарівність української 
пісні, музики. На Чортківщину вони привезли концертну 
програму «Від Шевченка до сьогодення», у творах якої 
пов’язалися минувшина, сучасність і майбутнє в тому 
дусі, яким жив і пропагував Великий Пророк, філософ 
Т.Шевченко. У програмі й твори на вірші славетних особис-
тостей українських, репресованих лицарів духу й духовнос-
ті нашої – В.Стуса, Є.Сверстюка, І.Світличного, г.Кочура, 

священика Я.Лесіва, М.Сарми-Соколовського. А загалом 
у творчому доробку митців сцени програми романсів 
різних епох; арій із оперет І.Кальмана, І.Дунаєвського, 
П.Абрахама, Ф.Зуппе та інших; «Луганська березіль» (при-
свячена творам луганських авторів); зразки інструмен-
тальної музики різних епох, стилів і жанрів.   

«Сьогодні важко жити всім без винятку, – висловлює 
думку п. Юрій, – адже війна – це трагедія всього україн-
ського народу. Та домовлятися треба, – стверджує, – не ви-
бухом смертоносних снарядів, а сплеском позитивних емо-
цій від вічної чарівності мистецтва, пісні, музики. Звісно, 
ми не політики, але є якась частка політичного напрямку, 
тому що саме крізь призму мистецтва можна достукатися 
до серця, свідомості кожного, цим самим змінити світ на 
краще. Адже мистецтво – це перш за все краса, щирість, 
відвертість, чого аж надто бракує в політичних кулуарах. 
Ще за діда-прадіда саме творчість, а власне – пісня підні-
мала отой непоборний дух до боротьби за відстояння волі 
й справедливості». 

Трішки відійшовши від мистецької діяльності співрозмов-
ників, хотілося бодай би ледь торкнутися їхнього сокровен-
ного, особистого… 

28 років разом, як подружжя і як творчий тандем. Уже 
відсвяткували срібне весілля. Познайомилися в Луганській 
філармонії, поєднало мистецтво. Син Іван – музикант-гіта-
рист, артист – також працював із батьками у філармонії, та 
життя повернуло трохи в інше русло – на часі займається 
акторською діяльністю в московському театрі під керівни-
цтвом О.Меньшикова. Завжди пліч-о-пліч зустрічають зле-
ти й падіння, переживають і жахіття війни, та керуються в 
першу чергу не питанням переселення на мирну територію, 
а саме – продовження творчої діяльності, адже все своє 
життя присвятили мистецтву, а тепер… Творче спілкування 
відсуває на задній план оту душевну напруженість, стриво-
женість про криваві події сьогодення. На все воля Божа... 
Саме тепер переосмислюються всі цінності буття, життя 
непередбачуване, в якусь мить можна втратити все… Та 
все ж таки душу заповнює мистецтво – це розрада, яка не 
дає зациклюватися на біді. Музою для п. Юрія у творенні 
прекрасного є звичайно ж його дружина Наталія, саме з 
урахуванням її голосу та виконавських можливостей для 
неї написані його твори, вона – перша слухачка і викона-
виця. 

А відтак розмову продовжили гітарні струни віртуозного 
акомпанування Юрія Коломойцева та надзвичайно лірич-
не сопрано Наталії Коломойцевої. І лилися пісні про те, 
що виболіло, але не переболіло, про вічні цінності та не-
пересічне. Наталія своїм проникливим виконанням пісень, 
відтінковим багатством тембру звучання додала теплоти й 
ліризму до загальної атмосфери. Пісня і гітара невіддільні 
у своєму покликанні сповідувати високу поезію людських 
почуттів. Виконання кожного твору вирізнялося багатством 
і різноманітністю. гітара вилунювала найчарівніші звуки, 
викликаючи в слухачів бажання слухати ще і ще, примно-
жуючи вміння юних талантів педагогічного коледжу слуха-
ти, чути і розуміти мистецтво.

тетяна лякуШ
Фото ореста лИЖЕЧкИ

Слухати, чути і розуміти…
Нещодавно Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. о.Барвінського гостинно вітав маститих 

майстрів сцени – заслужену артистку україни, співачку сопрано Наталію коломойцеву 
та заслуженого діяча мистецтва україни юрія коломойцева.  

саме у цьому навчальному закладі нам, кореспондентам районки, 
випала нагода приємного спілкування з митцями перед концертом.

Сумна дата

Пощади у ворога 
не просили!

Щороку бібліотечна спільнота Чортківської РК ЦБС вшановує пам’ять вели-
кого генія, Пророка, у творчості якого закладений генетичний код нашої укра-
їнської нації.

У ці дні слово Тараса  Шевченка особливо важливе, Бог послав нам таку ве-
лич, як Тарас, щоб забули, що таке страх. Чи думали ми, що цю волю у ХХІ сто-
літті доведеться боронити ціною життя наших молодих хлопців? Наших героїв?

Борітеся – поборете, вам Бог помагає!
За вас правда, за вас – слава,
І воля святая!
Районний конкурс Шевченкової поезії відбувся у читальній залі центральної 

бібліотеки й об’єднав бібліотечну спільноту району. Відкрила конкурс начальник 
відділу культури, туризму, національностей та релігій РДА галина Чайківська.  

Учасники читань намагалися торкнутися тієї виняткової реальності, якою 
жив Тарас і яка золотою ниткою через Майдан, через чисту жертву Небесної 
сотні відкриває нам можливості нового сьогодення. Переможець конкурсу – за-
відуюча бібліотекою-філіалом с. Ридодуби Наталія Чомко увійшла в програму 
районного літературно-мистецького свята «І лине над землею святеє пророчеє 
слово Кобзаря» з поезією «Русалонька».

З метою популяризації творчості Шевченка в бібліотеках-філіалах системи 
пройшли літературно-художні вечори, оформлялися книжкові виставки: «Зоря 
Шевченкова горить, до правди й волі людство кличе» (с. Шульганівка), «Читай-
мо Тараса – учімося в нього» (с. горішня Вигнанка), «Струни Кобзаревого серця» 
(с. Звиняч), «В душі народу будеш ти, Тарасе, навіки жити» (с. Шманьківці) та ін.

Сьогодні творчість Кобзаря, кожне його слово падає в наші душі, щоби про-
рости добірним зерном любові до України, свого народу.

оксана колІВоШко, 
директор Чортківської РК ЦБС

Фото сергія коЦАНА

Соборно

Єднаймо душі словом кобзаря
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Присвята

У перші дні березня вся Україна вшановує 
пам’ять Т.г.Шевченка. Учні Шманьківської 
ЗОШ І – ІІ ступенів урочистою ходою піднесли 
квіти шани до підніжжя пам’ятника Кобзареві, 
де і відбувся захід із нагоди відзначення 150-ї 
річниці першого публічного виконання націо-
нального гімну України та 200-річчя від Дня 
народження автора музики українського сла-
веня Михайла Вербицького. 

Школярі, тримаючи в руках національну 
символіку, читали пророчі вірші Славетного 
Пророка, що актуально висвітлюють україн-
ське сьогодення. Поклавши руку на серце, 
юнаки та юнки співали «Ще не вмерла Укра-
їна», бо як було сказано: «… Доки лунає гімн, 
доти живе держава». 

«Розрита могила», «Сон», «І мертвим, і 
живим, і ненародженим…» – устами молоді 
Тарас Шевченко закликає об’єднуватися та  
боротися за волю України. Вся шманьківська 
сільська громада підтримала врочисту акцію; 

мешканець села Тарас гнатишин прочитав по-
езію «Стоїть в селі Суботові». В урочистому 
заході взяв участь і гурт «Сави»; в його вико-
нанні звучали патріотичні пісні про важке сьо-
годення вкраїнської держави. 

Увесь захід був сповнений патріотизмом 
наших краян і завершився спільною молит-
вою, в часі якої багаточисельна громадськість 
просила у Бога «миру та спокою на україн-
ській землі». 

Шевченківські дні у Шманьківській школі 
завжди супроводжуються конкурсами ма-
люнків, стінгазет; тематичними виставками 
та літературними читаннями. Слово Кобза-
ря завжди живе, воно лине до нас крізь віки, 
бо саме Шевченкове «Борітеся, поборете, 

Вам Бог помагає…» дає сили протистояти 
злодіянням ворога. 

катерина ГАсІЙ, 
вчитель Шманьківської ЗОШ І – ІІ ступенів

Їх озвучив у своєму вірші поет-пісняр, ди-
ректор коледжу Роман Пахолок. Власне 
цими поетичними рядками й розпочиналася 
імпреза, яка стала завершенням цілої низки 
Шевченківських заходів, що відбувалися в 
коледжі. То й Кобзареві читання, й година ав-
торської студентської поезії, й участь в міській 
панахиді з нагоди 154-х роковин смерті Вели-
кого Тараса.

А ось літературно-мистецька присвята зі-
брала до гурту не лише коледжівську родину. 
Ми запросили душпастирів різних конфесій 
українських Церков – отців Андрія, Володими-
ра, Михаїла. Запросили військовослужбовців 
частини, що дислокується у Чорткові, чисель-
ністю двадцятеро осіб. Були поміж гостей 
і переселенці з Луганщини. Звісно ж, були й 
наші викладачі, котрі нині перебувають на за-
служеному відпочинку. А ще – колеги з Чорт-
ківського державного медичного коледжу, 
педагогічна громадськість загальноосвітніх 
шкіл міста, товариші по творчому цеху – 
працівники культуральної галузі, й зокрема 
РКБК ім. К.Рубчаковової. І – небайдужа гро-
мадськість загалом, бо ж хіба може когось 
залишити байдужим вічна тема Кобзаревого 
бунтарства?

Тому й линули зі сцени задекламовані та 
представлені театрально його твори – «Осія. 
глава ХІV», «Чигрине, Чигрине...», «Вели-
кий льох», наспіви «Не сон-трава», «Плавай, 

плавай, лебедонь-
ко...», «Садок ви-
шневий коло хати». 
А що вже українські 
народні та патріо-
тичні пісні... Чисто з 
педколеджівською 
маркою продемон-
стровано звучання 
народних худож-
нього оркестру 
народних інстру-
ментів, художнього 
жіночого хору «Бе-
региня»; ансамблю 
скрипалів, чолові-
чої хорової капели, 
художнього камер-
ного хору «Brevis», 
фольклорного гурту «Василько», художньої 
хорової капели та чоловічого хору під орудою 
Петра гарбуза (він же виступив художнім ке-
рівником і режисером присвяти), Наталії Рав-
лів, Ольги Фучило, Івана Кікиса, Володимира 
Максимлюка, Ореста Слободяна. 

оксана стЕПАНюк, 
заступник директора Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. О.Барвінського
Фото ореста лИЖЕЧкИ

Ось таку думку підтвердив виховний захід 
«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», 
який проведено в Шевченківські дні в Угрин-
ській ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Свято було дуже емоційним. Виступ  учнів   
справив незабутнє враження на глядачів. 
Творчість дітей показала, що тема Шевченка  
є актуальною завжди та не є обмеженою ві-
ком і часом. 

А допомогла автору цих рядків організува-
ти це свято класовод г.Плішка. І все через те, 
що мені випала можливість проходити перед-
дипломну педагогічну практику в тамтешній 
школі – своїй рідній. Мені  було дуже  приємно  
знову опинитись в її стінах, але вже не в ролі 
школярки, а – учителя. Дружний шкільний ко-
лектив доброзичливо та тепло прийняв мене 
у своє коло. У свою чергу я показала  здобу-
ті знання, уміння та навички, які дали мені 4 
роки навчання в педагогічному коледжі.  

Здобуваючи професію вчителя, сумнівала-
ся, чи є цей шлях моїм, але твердо впевнена 
в своїх знаннях. Вступила на перший курс ко-
леджу юною, невпевненою в собі студенткою. 
Та ось через три місяця стану дипломованим 

вчителем початкових класів, який  візьме  із 
собою  великий багаж знань, отриманих у пе-
дагогічному коледжі. Педагогічна  справа – це 
дуже важка, проте плідна праця. Взявши ма-
леньку дитину за руку, завівши її у просторий 
клас, вчитель відкриває перед нею неймовір-
ний світ, який стає для школярика буденністю 
і казкою, реальністю і фантастикою. 

Бачачи світлі та щирі оченята дітей-вось-
мирічок, їхні посмішки та захват від навчан-
ня, їхнє нетлінне бажання ходити до школи і 
вчитися, я зрозуміла, що бути вчителем – це 
покликання. І ще більш приємно, що такі світлі 
наміри осяяні світлом дум Великого Кобзаря, 
чиє пророче слово крізь віки надихає все нові  
й нові покоління українців на віддану й плідну 
працю задля майбутнього України.

ольга ПлІШкА, 
студентка групи ПО 46 Чортківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського

Святково прибрана сце-
на, оформлено книжкову 
виставку «Борітеся-по-
борете, вам Бог помагає». 
Цей заклик-настанова 
нашого духовного батька 
дуже актуальний в ни-
нішні дні, коли українцям 
у першій чверті ХХІ ст. 
доводиться виборювати 
честь і незалежність своєї 
вимріяної віками держави. 
І ось – відображення одві-
чної селянської картинки: 
малий Тарас на пасовись-
ку, в бур`янах, пробує себе 
в художестві – його відо-
бразив шестирічний На-
зар Мудрий. Загалом Шев-
ченко промовляв того дня до всіх нас вустами 
наймолодших його нащадків – наших дітей. Бо 
учасниками дійства були всуціль діти: Наталя 
Сорока читала «Тече вода з-під явора», звуча-
ли й фрагменти із творів «Катерина», «Сон», 
«Мені тринадцятий минало», «Заповіт». Вели 
імпрезу Тетянка Сорока й Артем Арутюнян, 
Емма і Віка Арутюняни розказували біографію 
Кобзаря. Соломія Канюка задекламувала вірш 
про Україну. Не відставали від старших і най-
молодші учасниці – Кароліна і Антоніна Мудрі. 

Сільський голова Микола Антохів звернув-

ся до присутніх – «сім`ї вольної, нової», – яку 
Шевченко закликав пом`янути його незлим ти-
хим словом, зі словами «борітеся-поборете». 
Хвилиною мовчання було вшановано пам`ять 
героїв Небесної сотні та воїнів АТО. А мате-
ріальну підтримку вже традиційно забезпечив 
голова фермерського господарства «Андрій» 
Іван Мудрий, організувавши солодкий стіл 
для учасників заходу. 

марія кАНюкА, 
ольга муДрА, Євген муДрИЙ,

мешканці с. Швайківці
Фото світлани ЦАр 

«Де ви, вкраїнськії мойсеї?!
Єднайтесь! во ім`я народу»

Спадщина

такі палкі й закличні слова пролунали тижнем раніше на зачин літературно-
мистецької присвяти художніх колективів Чортківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. о.Барвінського 201-й річниці від дня народження тараса Шевченка під 
гаслом «співець-невольник, правди й волі світоч!».

«в сім`ї вольній, новій»
знову Шевченківські дні і знову в клубі с. Швайківці свято, де зійшлася велика родина 

небайдужих селян. А втім, хіба може хтось бути байдужим до його закличного слова?

Пошанування

вклоняючись українському Пророкові

Витоки

Шевченкове слово лине крізь віки
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24 березня, вівторок 25 березня, середа 26 березня, 23 березня, понеділок
Ут-1

06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.40 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.20, 20.00 Про головне 
10.30 Д/ф «Сергiй Данченко. 
I сто лицарiв довкола 
велетенського столу» 
11.30 Д/ф «Палiтра. 
Кацусiко Хокусай» 
12.30 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.25 Казки Лiрника Сашка 
14.35 Мультфiльм 
15.00 Як це? 
15.30 Як ваше здоров’я? 
16.00 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.30 Х/ф «Дiвчисько» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55, 04.00 Т/с «Яструб» 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 
23.30 Тепло.ua 
02.55 Т/с «Роксолана» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.20, 
02.30, 04.00 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка» 
13.30, 14.05 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45, 04.25 «Битва 
салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «Повернiть менi красу» 
23.40, 00.40 Т/с «Борджiа 3» (3) 
01.40 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1) 
02.55 «Чотири весiлля 4» 

ІНтЕр
05.45, 12.25 Т/с «Земський 
лiкар. Життя заново» (1) 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Банкiрши» (1) 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20 Т/с «Земський лiкар. 
Життя заново» 
14.55 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.45, 04.05 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
23.00 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
02.00 Т/с «Сусiди» (1) 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.28 «Тернопiль сьогоднi» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.15 «Дорога на Схiд» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 

07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10, 02.30 «Вiдлуння 
криївки» 
14.00, 01.00 Х/ф «Змова» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.35 Х/ф «Лiдер» (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35 громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 02.50 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.15, 16.45 Т/с «Пiд 
прикриттям» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Таємний фронт 
21.25 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика» 
23.25 Х/ф «Спецiальне 
завдання» (2) 
01.20 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв-3. Воїни сну» (2) 

СтБ
05.50, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.25, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Таємницi х-фактору. 
Серця трьох» 
09.10 «Зiркове життя. З 
чудовиська в красуню..» 
10.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.55, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.50 «МастерШеф - 2» 
18.45 «Таємницi Х-фактору. 
Татусевi доньки» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «Танцмайданчик»(1) 

НОвИЙ кАНАЛ
06.10, 07.55 Kids Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 02.25 
Репортер 
08.03, 12.03 Teen Time 
08.05 Єралаш 
12.05 Хто зверху-3 
14.10 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.45 Абзац! 
21.00 Т/с «Темний свiт» (2) 
23.00 Х/ф «Янголи i 
Демони» (2) 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний вiддiл-3» 
13.50 Д/п «голлiвуд проти 
мафiї» 
15.00 Д/п «Кулемети» 
15.55 Д/п «Винищувач ЯК-3» 
16.20 Д/п «Багатоцiльовий 
лiтак» 
16.30, 19.00 Т/с «Розшук-2» 
22.15 Х/ф «Кiнг Конг живий» 
00.25 Х/ф «Викрадена» 
02.00 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

Ут-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.35 Х/ф «Дiвчисько» 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.10 Хочу бути 
14.30 Нотатки на глобусi 
14.55 Надвечiр»я 
15.50 Свiтло 
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.25 Чоловiчий клуб 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Яструб» 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.55 Т/с «Роксолана» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.05, 02.20 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка» 
13.30, 14.05 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10, 03.05 Т/с «Сила 
кохання Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «Сказочная Русь» 
22.30 «Право на владу - 2» 
00.35 Т/с «Борджiа 3» (3) 
01.35 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1) 

ІНтЕр
05.45, 12.25 Т/с «Земський 
лiкар. Життя заново» (1) 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Банкiрши» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20 Т/с «Земський лiкар. 
Життя заново» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.45 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
23.00 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
02.00 Т/с «Сусiди» (1) 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Що робити?» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Розмова без нотацiй» 
22.15 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 

Ут-1
08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 
02.30, 05.00 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт 
06.45, 07.15, 08.15, 09.10, 
12.15, 13.40, 17.55, 18.50, 
23.25, 00.25 Погода 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.30 Свiт на Першому 
мовою оригiналу. Д/ф 
«Подорожуймо Литвою» 
11.05 Т/с «Мiс Марпл» 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 Вiкно в Америку 
13.55 Мультфiльм 
14.25 Книга ua 
14.50 Х/ф «Три iдiота» 
18.05 Час-Ч 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
22.00 Д/ф «Перша 
Свiтова» 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.50 Х/ф «Нiмеччина 09» 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.20, 04.00 
ТСН 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка» 
13.30, 14.05 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45, 04.25 «Битва 
салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «грошi» 
23.40, 00.40 Т/с «Борджiа 
3» (3) 
01.40 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1) 
02.30 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (2) 

ІНтЕр
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Погана 
сусiдка» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 Т/с «Земський лiкар. 
Життя заново» (1) 
13.25, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.30, 16.15 «Жди меня» 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.45, 04.00 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
23.00 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
01.55 Т/с «Сусiди» (1) 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «На часi» 
22.15 «Назбиране» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Унiкальна Україна 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф «Фарт» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «П’ятий 
вимiр» 
17.30 Музична програма 
«гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35, 03.30 Х/ф «Iржавий 
алюмiнiй» (2) 

ICTV
06.05, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Спорт 
09.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Х/ф «годзила» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.15 Х/ф «Людина-
павук-3. Ворог у тiнi» 
16.25 Х/ф «Нова людина-
павук» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.15 Х/ф «Корабель-
привид» (2) 
01.50 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв» (2) 
03.20 Вражаючi сюжети 
про роботу полiцiї 

СтБ
06.10 «У пошуках iстини. 
Таємна iсторiя сексу у СРСР» 
06.50, 15.55 «Все буде добре!» 
08.50 «Таємницi зважених. 
Мiй рiдний ворог» 
09.45 «Зiркове життя. 
Життя з чужим обличчям» 
10.40 Х/ф «Москва 
сльозам не вiрить» (1) 
13.40, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
14.35 «Битва 
екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.45 «Моя правда. Надiя 
Матвєєва. Одна у полi - 
воїн!» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.50 «Один за всiх» 
01.00 Х/ф «Спiвучасть у 
вбивствi»(1) 
02.45 Нiчний ефiр 

НОвИЙ кАНАЛ
06.10, 07.50 Kids Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.55 М/ф «Iндики: Назад у 
майбутнє» 
09.45 Єралаш 
11.55 Teen Time 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.55 Т/с «Воронiни» 
18.00, 02.35 Репортер 
18.20, 01.50 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.30 Страстi за Ревiзором 
23.30 Х/ф «Канiкули 
строгого режиму» (2) 

2+2
07.20 Х/ф «Бiла 
ведмедиця» 
09.30 Т/с «Захист 
Красiна-2» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Розшук-2» 
21.30 «ДжеДАI» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
22.15 Х/ф «Секретнi 
матерiали. Хочу вiрити» 
00.25 Х/ф «Джунглi» 
02.05 Х/ф 
«Двiйник» 

Ут-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 Паспортний сервiс 
08.45 Телемагазин 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.35 Д/ф «Перша 
Свiтова» 
12.00 Уряд на зв»язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.35 Казки Лiрника Сашка 
13.45 Мультфiльм 
14.05 Школа Мерi Поппiнс 
14.20 Нотатки на глобусi 
14.45 Фольк-music 
15.55 Х/ф «Дитинства» 
17.20 Д/ф «Палiтра. 
Кацусiко Хокусай» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55, 04.05 Т/с «Яструб» 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.55 Т/с «Роксолана» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.20, 
04.00 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка» 
13.30, 14.05 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45, 04.25 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «Чотири весiлля 4» 
23.40, 00.40 Т/с «Борджiа 3» (3) 
01.40 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1) 

ІНтЕр
05.45, 12.25 Т/с «Земський 
лiкар. Життя заново» (1) 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Банкiрши» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20 Т/с «Земський лiкар. 
Життя заново» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.45, 04.00 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
23.00 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
01.55 Т/с «Сусiди» (1) 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Зона ризику» 
20.28 «Тернопiль сьогоднi» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.20 «Моя улюблена робота» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 

роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «гаджет 
Time» 
12.45 Програма «Модна 
правда» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «1200» 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35, 04.00 Х/ф «Нелюдь» (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35, 20.20 громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 02.40 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.15, 16.45 Т/с «Пiд 
прикриттям» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика» 
23.30 Х/ф «Дороги назад 
немає» (2) 
01.15 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв-2. Помста Фреддi» (2) 
03.20 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв» (2) 

СтБ
05.50 «У пошуках iстини. 
Калiгула: хвора пристрасть 
iмператора» 
06.35, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.10, 15.55 «Все буде добре!» 
09.05 «Моя правда. Надiя 
Матвєєва. Одна у полi - воїн!» 
10.00 Х/ф «Закоханий до 
безтями»(1) 
12.00, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.55 «МастерШеф - 2» 
18.45 «Таємницi х-фактору. 
Серця трьох» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.25 «Один за всiх» 
01.40 Х/ф «Давнiй 
знайомий»(1) 

НОвИЙ кАНАЛ
06.10, 07.55 Kids Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 03.00 
Репортер 
08.03, 12.03 Teen Time 
08.05 Єралаш 
12.05 Хто зверху-3 
14.00 Т/с «Татусевi дочки» 
16.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 02.20 Абзац! 
21.00 Т/с «Темний свiт» (2) 
23.00 Х/ф «Код Да Вiнчi» (2) 
03.05 ППШ-2 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 14.55, 21.30 
«ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-3» 
13.50 Д/п «голлiвуд проти 
мафiї» 
15.55 Д/п «Далекий 
бобардувальник IЛ» 
16.20 Д/п «Винищувач Ла-7» 
16.30, 19.00 Т/с «Розшук-2» 
22.15 Х/ф «Кiнг Конг» 
01.15 Х/ф «Кiнець свiту» 
02.50 Х/ф «Камiнна душа» 
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Ут-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.35 Х/ф «Хлопчик на водi» (1) 
12.20 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.40 Казки Лiрника Сашка 
13.50 Мультфiльм 
14.10 Хто в домi хазяїн? 
14.35 Вiра. Надiя. Любов 
15.35 Музичне турне 
16.50 Театральнi сезони 
17.25 Д/ф «гнат Юра. На 
перехрестях часу» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/ф «Траекторiя 
свободи» 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 03.25 ТСН 
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.20, 12.55 Д/с «Ворожка» 
13.30, 14.05 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.20 «Сказочная Русь» 
21.00 «Вечiрнiй Київ» 
22.50 «Свiтське життя» 
23.55 Х/ф «Зникнення 
Елiнор Рiгбi: Вiн» (2) 

ІНтЕр
05.45, 12.25 Т/с «Земський 
лiкар. Життя заново» (1) 
06.35 «Мультфiльм» (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Банкiрши» (1) 
11.20 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20 Т/с «Земський лiкар. 
Життя заново» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 04.40 «Подробицi» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Т/с «Я поряд» Заключна (2) 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.15 «Актуально» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Iталiйська казка» 
17.30 Програма «гаджет Time» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Тiльки 
поцiлунок» (2) 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 02.40 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.10 Т/с «Пiд 
прикриттям» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi. Прем’єра 
програми 
21.25 Т/с «Команда 8» 
23.25 Х/ф «Нiндзя-убивця» (2) 
01.15 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв-5. Дитя сну» (2) 

СтБ
05.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.45 Х/ф «Розiграш»(1) 
07.15 «Таємницi Х-фактору. 
Батькам наперекiр» 
08.10 Х/ф «Щастя за 
рецептом»(1) 
10.15 Х/ф «Зрада»(1) 
18.45 «Моя правда. 
Альона Курилова. Мiсiя 
здiйсненна» 
19.50, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.45 Х/ф «Чорна 
стрiла»(1) 
02.20 Нiчний ефiр 

НОвИЙ кАНАЛ
06.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 01.40 
Репортер 
08.03, 08.10 Teen Time 
08.05 Єралаш 1 
12.05 Хто зверху-3 №2 
14.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.00 Абзац! 
21.00 Х/ф «Чорна 
блискавка» 
23.05 Х/ф «Обитель зла 5» (3) 
01.45 Великi почуття 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний вiддiл-5» 
14.00 «Вiдеобiмба» 
16.30 Т/с «Розшук-2» 
19.00 Х/ф «Я покажу тобi 
Москву» 
22.00 «Буде бiй». Д/п «Бої 
без правил» 
00.00 «Буде бiй». WSB 
Всесвiтня серiя боксу: Atlas 
Lions (Марокко) - Ukraine 
Otamans (Україна). Пряма 
трансляцiя 

Ут-1
06.00, 21.00 Новини 
06.30 Вiкно в Америку 
07.35 У просторi буття 
08.30 гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.15 Перша студiя 
09.55 Зроблено в Європi 
10.05 Нотатки на глобусi 
10.25 Український Корт 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф «Траекторiя 
свободи» 
12.30 Свiт на Першому 
мовою оригiналу. Д/ф 
«Замки Луари» 
13.15 Свiтло 
14.05 Д/ф «Дмитро гнатюк. 
Моя Україна» 
14.45 «Два кольори» 
мого життя». Концертна 
програма Д.гнатюка 
16.35 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.35 Чоловiчий клуб 
18.20 Х/ф «Студент року» 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.10 «Свiтське життя» 
10.10, 02.05 Х/ф «Мой 
капитан» 
14.40 «Вечiрнiй Київ» 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 «Що? де? коли? « 
00.20 Х/ф «Скiльки у 
тебе?» (2) 

ІНтЕр
06.20 «Мультфiльм» (1) 
06.45 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
08.45 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 «Новини» 
10.00 Х/ф «Не може бути!» (1) 
12.00 Х/ф «Самотнi серця» (1) 
16.00 Х/ф «Четвертий 
пасажир» (1) 
18.00, 20.30 Т/с «Один на 
всiх» (1) 
20.00, 02.15 «Подробицi» 
22.30 «Музична Премiя 
«ЮНА-2015». Церемонiя 
Нагородження» 
00.25 Х/ф «Духless» (2) 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.30 «Подорожнi 
замальовки» 
20.00 «Спортивнi меридiани» 
20.15 «Думки вголос» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Поклик таланту « 
22.20 «Моя улюблена 
робота» 
22.30 «Абетка здоров’я» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Х/ф «гетьманськi 
клейноди» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Bon 
appetit» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 

Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30, 02.30 Х/ф «Останнiй 
мисливець» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Шестеро мандрують 
свiтом» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Iван гавдида - 
творець нової епопеї 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 В гостях у Моцарта 
22.30 Х/ф «Тримайся, 
козаче» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Прибуття» (2) 

ICTV
06.10 Факти 
06.45 М/с «Том i Джерi» 
07.25 Х/ф «Кохання у 
великому мiстi-2» 
09.05 Антизомбi 
10.05 Дiстало! 
11.05 громадянська 
оборона 
12.05 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.20, 20.05 Т/с «Вендета» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
21.55 Х/ф «Термiнова 
доставка» 
23.40 Х/ф «Дороги назад 
немає» (2) 

СтБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.35 Х/ф «Ас»(1) 
13.40 Т/с «Коли ми вдома» 
16.05 «Холостяк - 5» 
19.00 «Україна має 
талант!-7» 
21.55 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю»(1) 
23.50 «Давай поговоримо 
про секс» 
01.45 Х/ф «Сни»(2) 

НОвИЙ кАНАЛ
06.00, 10.09 Kids Time 
06.01 М/с «губка Боб - 
Прямокутнi штани» 
06.30 25-й кадр 
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
10.10 Х/ф «Iспанський-
англiйський» 
12.55 Уральськi пельменi 
14.35 Ревiзор 
17.00 Страстi за Ревiзором 
19.05 Х/ф «Медальйон» 
21.00 Х/ф «Скарб нацiї» 
23.30 Х/ф 
«Бранцi Сонця» (2) 
01.20 Х/ф «Як знати» (2) 
04.25 Великi 
почуття 
04.45 Зона ночi 

2+2

06.00 Мультфiльми 
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.40 «ДжеДАI» 
09.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
10.00 Т/с «Захист 
Красiна-3» 
18.00 Х/ф «День 
вiдчаю» 
20.00 Х/ф «Люди Х» 
22.00 Х/ф «Вулкан» 
00.00 Х/ф «Пiраньї 3D» 
02.00 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

Ут-1
07.05 Свiт православ’я 
07.40 Крок до зiрок 
08.30 Шеф-кухар країни 
09.25 гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.40 Тепло.ua 
10.15 Як це? 
10.35 Хто в домi хазяїн? 
10.55 Школа Мерi Поппiнс 
11.10 Мультфiльми 
11.30 Хочу бути 
12.00 Музична академiя 
Junior 
13.55 Православний вiсник 
14.35 Д/ф «гнат Юра. На 
перехрестях часу» 
15.25 Фольк-music 
16.40 Д/ф «Барака» 
18.25 Театральнi сезони 
18.55 Х/ф «Пан 
Володиєвський» 
22.00 Новини 
22.40 Перша шпальта 
23.15 Концерт джазової 
музики 
00.00 День Янгола 
01.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
07.00 Х/ф «Невидимий 
дотик» (1) 
08.35 Мультфiльм (1) 
09.00, 09.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
10.00 «Лото-забава» 
10.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi» (1) 
10.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
11.15 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
12.00 «Свiт навиворiт: 
латинська америка» 
13.30 «Принци бажають 
познайомитися 2» 
15.10 «Мультибарбара» 
15.45 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
19.30 «Українськi сенсацiї» 
20.30 «ТСН-Тиждень» 
22.00 «голос країни 5» 
00.25 Х/ф «Дежавю» (2) 

ІНтЕр
06.05 «Мультфiльм» (1) 
06.40 Х/ф «Не може бути!» (1) 
08.35 «готуємо разом» 
09.30 «Новини» 
10.00, 11.05 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
12.05 Х/ф «Четвертий 
пасажир» (1) 
14.05 Т/с «Один на всiх» (1) 
18.05, 22.00 Т/с «Все 
повернеться» (2) 
20.00, 04.55 «Подробицi 
тижня» 
00.00 Х/ф «Довга дорога 
додому» (2) 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «Актуально» 
19.15 «Загубленi у часi» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Назбиране» 
22.15 «Смакота» 
22.30 «Перемога, свята 
Перемога!» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 22.10 Х/ф 
«гетьманськi клейноди» 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 

Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УгКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Шестеро мандрують 
свiтом» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
23.45 Час-тайм 
00.35 В гостях у Моцарта 

ICTV
07.05 Х/ф «Хоттабович» 
08.40 Зiрка YouTube 
10.35 Дивитись усiм! 
11.30, 14.00 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» 
13.45 Факти. День 
15.50 Т/с «Команда 8» 
19.45 Факти тижня 
21.20 Х/ф «Зелений шершень» 
23.40 Х/ф «Встигнути за 30 
хвилин» 

СтБ
07.30 Х/ф «Непоправний 
брехун, або Казка з 
хорошим кiнцем»(1) 
08.55 «Холостяк - 5» 
10.00 «Все буде смачно!» 
11.35 «Караоке на Майданi» 
12.35 Т/с «Тест на вагiтнicть» 
17.05 «Україна має талант!-7» 
20.00 «Битва екстрасенсiв» 
21.40 «Один за всiх» 
22.55 «Детектор брехнi 7» 
00.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 

НОвИЙ кАНАЛ
06.55, 14.20 Kids Time 
06.58 М/с «губка Боб - 
Прямокутнi штани» 
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
11.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
13.10 М/ф 
«Том i Джеррi: Чарiвник 
країни Оз» 
14.23, 17.20 Teen Time 
14.25 Єралаш 
17.23 Х/ф «Медальйон» 
19.15 Х/ф 
«Скарб нацiї» 
22.00 Х/ф «Скарб нацiї 2» (2) 
00.40 Х/ф «Сутичка» (2) 

2+2
07.00 Мультфiльми 
07.20, 08.30 «Нове Шалене 
вiдео по-українськi» 
08.00 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
10.00 Х/ф «Хазяїн» 
12.00 «Люстратор 7.62» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00, 00.15 «Секретнi 
матерiали» 
15.00 «Бушидо» 
16.00 Х/ф «Вулкан» 
18.00 Х/ф 
«Люди Х» 
20.00 Х/ф «Баллiстика: 
Екс проти Сiвер» 
22.30 «Профутбол» 
01.15 Х/ф «Охота Ханта» 
03.00 Х/ф 
«Чорна долина» 

ОвЕН (21.03-20.04)
Вам удасться успішно 

втілити мрії в реальність. 
Аленеобхідно включити 
свою фантазію та прагнути 
до творчого підходу в робо-
ті і в особистому житті. 

тЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся уникати 

кардинальних змін у будь-
яких сферах своєї діяльності. 
Пам’ятайте, що старий друг 

краще нових двох. Як і колишня 
робота, де вам все знайоме. 
БЛИЗНЮкИ (22.05-21.06)

Зіткнення з незначними 
труднощами у вас на шляху  
тільки додасть вам внутріш-
ньої впевненості в собі і рі-
шучості, що дозволить  вам 
з легкістю їх перебороти. 
На роботі знадобиться все 
ваше самовладання, щоб 
зберігати спокій. 

рАк (22.06-23.07)
Успіх у справах буде прояв-

лятися повільно, але ґрунтовно 
і надовго, і це додасть відчуття 
впевненості у власних силах. 
гарний період для поліпшення 
відносин з начальством, або пе-
реходу на нову роботу. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Будьте обережні віднос-

но колег по роботі та друзів, 
тому що вони можуть вас 

підвести або спровокувати 
на непотрібний фінансовий 
ризик. Не варто посвячувати 
у свої плани навколишніх. 

ДІвА (24.08-23.09)
Прекрасний період для 

тих, хто честолюбний і хоче  
виявити себе на роботі з 
кращого боку. Ваше везіння 
та чарівність дозволять вам 
домогтися будь-якої мети і 
заслужити авторитет. 

тЕрЕЗИ (24.09-23.10) 
Стежте за своїми вислов-

люваннями і тоном. Ви до-
можетеся бажаного, якщо 
виключите прояви позерства 
і самовпевненості. 

СкОрПІОН (24.10-22.11)
Не варто давати нездійснен-

них обіцянок. Можна розрахову-
вати на допомогу друзів, якщо, 
звичайно, ви не посоромитеся 
про неї попросити. 

СтрІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви можете стати помітною 

фігурою в очах навколишніх. 
Ваші навички і досвід будуть 
корисні вашим колегам, ви 
легко завоюєте визнання. 

кОЗЕрІГ (22.12-20.01)
Цінуйте свій час, не витра-

чайте його дарма. Постарайте-
ся проявляти стриманість, інак-
ше справлене вами враження 
стане причиною розмов. 

вОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви можете відчути при-

плив сил і енергії, нудьга 
відступить, і підуть у мину-
ле неприємності та втрати. 

рИБИ (20.02-20.03)
Вас очікує багато різно-

манітних справ, і ви не будете 
знати, за яку з них братися в 
першу чергу. Стомлюючі поїзд-
ки можуть витягнути з вас всю 
енергію. 

13.10, 02.30 «Вiдлуння 
криївки» 
14.00, 01.00 Х/ф «Божi 
корiвки» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма «гаджет Time» 
21.40 Програма «Модна 
правда» 
22.35 Х/ф «Комуна» (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35 громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 02.35 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.15, 16.45 Т/с «Пiд 
прикриттям» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Команда 8» 
23.25 Х/ф «Нiндзя» (2) 
01.05 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв-4. Володар сну» (2) 
03.10 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв-3. Воїни сну» (2) 

СтБ
06.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.00, 15.55 «Все буде добре!» 
09.00 «Таємницi 
Х-фактору. Татусевi 
доньки» 
09.55 «Моя правда. 
Таємницi «Зважених та 
щасливих». Смак кохання» 
10.50 «Моя правда. 
«Зваженi та щасливi»: 
таємницi переможцiв» 
11.45, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.40 «МастерШеф - 2» 
18.45 «Таємницi Х-фактору. 
Батькам наперекiр» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.40 Х/ф «Три днi в 
Москвi»(1) 

НОвИЙ кАНАЛ
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 01.45 Репортер 
08.03, 11.53 Teen Time 
08.05 Єралаш 
11.55 Хто зверху-3 
14.05 Т/с «Татусевi дочки» 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.00 Абзац! 
21.00 Т/с «Темний свiт» (2) 
23.00 Х/ф «Обитель зла 4» (3) 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний вiддiл-3» 
10.50 Т/с «Лiнiйний вiддiл-5» 
13.50 Д/п «голлiвуд проти 
мафiї» 
15.00 Д/п «Кулемети» 
15.55 Д/п «Пiкiруючий 
бомбардувальник Пе-2» 
16.20 Д/п «Пiстолет-
кулемет Шпагiна ПКШ» 
16.30, 19.00 Т/с «Розшук-2» 
22.15 Х/ф «Прибулець» 
00.15 Х/ф «Операцiя» 
02.05 Х/ф «Чорна Рада» 
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У травні 2014 року учасники Всесвітньої асамб-
леї охорони здоров’я схвалили 20-річну стратегію 
(2016-2035 рр.) по боротьбі з глобальною епіде-
мією туберкульозу. З нагоди Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом ВООЗ закликає уряди, 
громадянське суспільство, медичних працівни-
ків, міжнародних партнерів і пацієнтів працювати 
спільно для реалізації цієї стратегії, щоб виявляти, 
лікувати і виліковувати всіх хворих людей. 24 бе-
резня 2015-го буде дано старт для нарощування 
спільних зусиль у справі ліквідації туберкульозу.

У другій половині 80-х років XX століття скла-
лося враження, що професія фтизіатра з дня на 
день відійде в небуття, а армії борців із сухота-
ми доведеться шукати нову професію. Саме тоді 
багато змінило вивіску “кафедра туберкульозу” 
на “фтизіопульмонологія”. Однак із початку 90-х 
років у багатьох куточках світу туберкульоз зно-
ву став проблемою. Він перетворився і відкинув 
нас у минуле століття за багатьма своїми проява-
ми. Великі та швидкоплинні процеси в легенях, а 
також ураження кісток, сечостатевої та нервової 
систем, очей, лімфатичних вузлів, нервової сис-
теми почали зустрічатися все частіше. Лікарю 
будь-якого профілю слід пам’ятати, що туберку-
льоз не пошкоджує тільки волосся і нігті.

Захворювання це відомо з глибокої давнини. 
Класичні описи легеневого туберкульозу були 
зроблені такими античними авторами як Аретей 
Каппадокійський, гіппократ та ін. Абу Алі Ібн Сіна 
перерахував основні клінічні прояви туберку-
льозу – кашель, мокротиння, кровохаркання, ви-
снаження. У 1982 р. (в 100-ліття цього відкриття) 
ВООЗ та Міжнародний Союз боротьби з туберку-
льозом і захворюваннями легень (IUATLD) спон-
сорували проведення першого Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом (World ТВ Day) для 
залучення уваги громадськості до цього захво-
рювання. У 1998 р. цей день відзначали вже як 
офіційну подію в рамках ООН.

Міжнародний символ фтизіатрії – хрест, зо-
бражений на обкладинках провідних журналів 
з легеневої патології. Туберкульоз лікували при 
монастирях, тут незаможним хворим могли за-
безпечити догляд. Лікування туберкульозу почи-
нали з доброго харчування, відпочинку “на водах” 
і в гірських санаторіях. Більш радикальні методи 
почали застосовувати пізніше.

Отже, що таке туберкульоз? Туберкульоз 
(tuberculosis) – інфекційне захворювання, що 
викликається мікобактеріями і характеризуєть-
ся утворенням специфічних гранульом у різних 
органах і тканинах (у легенях, нирках, лімфа-
тичних вузлах, кістках, суглобах та ін.), а також 
поліморфною клінічною картиною. Назва хво-
роби походить від латинського слова tuberculum 
– горбик. Старі назви цього захворювання – бу-
горчатка і сухоти. Від терміну «сухоти» походить 
і назва науки про туберкульоз – фтизіатрія (якщо 
«сухоти» утворено від дієслова «сохнути», то 
«фтизіатрія» від грецького phtisis – виснаження). 
Поряд з інфекційною природою туберкульоз має 

соціально-економічні передумови до поширення. 
Спалахи туберкульозу характерні для воєн і епох 
перемін. Відомо, що під час Першої світової війни 
в Європі смертність від туберкульозу була вищою 
за смертність від поранень. У розвинених країнах 
на туберкульоз страждають переважно іммігран-
ти та нижчі соціальні верстви населення.

Успіхи медицини в індустріально розвинених 
країнах із високим національним доходом і силь-
ними соціальними програмами за останні 40 років 
звели туберкульоз із широко поширеного захво-
рювання в порівняно незначну проблему охоро-
ни здоров’я. Однак основний резервуар інфекції 
залишився в слаборозвинених державах із висо-
кою народжуваністю або країнах із обмеженими 
економічними можливостями. Це призводить до 
того, що загальна кількість хворих на туберку-
льоз у світі продовжує зростати. 

Епідеміологія туберкульозу в значній мірі ви-
значається механізмами розповсюдження ін-
фекції. Кожен пацієнт із активним бацилярним 
туберкульозом за час хвороби заражає в серед-
ньому 10-15 людей. При кашлі, чханні або розмові 
хворий на легеневий туберкульоз виділяє аеро-
золь, який швидко висихає з утворенням щільних 
частинок, багатих мікобактеріями. Ці частинки 
довго знаходяться в повітрі і при диханні легко 
досягають альвеол. Осілі часточки змішуються з 
пилюкою і стають менш небезпечними, оскільки 
осідають в дихальних шляхах і евакуюються му-
коциліарним транспортом. Хоча туберкульоз не 
відносять до високо контагіозного захворювання, 
при тривалому контакті з бактеріовиділювачем 
відбувається інфікування 25-50 відсотків людей. 
Це означає також, що заразитися (інфікуватися) 
туберкульозом – далеко не завжди означає за-
хворіти. Тільки 5-15 відсотків інфікованих хво-
ріють, а у інших виробляється нестерильний 
імунітет. Відомо: мікобактерії, що потрапили на 
здорові неушкоджені слизові оболонки або шкі-
ру, не проникають в тканини. Розповсюдження 
мікобактерії можливе також при маніпуляціях, 
зроблених у клінічних і наукових лабораторіях 
з ураженою тканиною, пунктатом, секретом або 
матеріалом, отриманим при біопсії.

Туберкульоз – головна інфекція, від якої гинуть 
ВІЛ-інфіковані люди. Не викликає сумнівів, що в 
кожній країні має бути єдина Національна про-
грама по боротьбі з туберкульозом, фінансована 
урядом. Всі хворі – заможні, незаможні, які пере-
бувають у виправних установах, повинні отриму-
вати інтенсивну хіміотерапію. В іншому випадку 
формується лікарська стійкість мікобактерій, 
заможні верстви починають хворіти тюремним 
туберкульозом, а хвороба загрожує стати неви-
ліковною.

Безумовно, боротьба з туберкульозом стане 
особливо успішною, якщо в країні з’являться ре-
альні програми соціального захисту громадян, не 
стане безробітних, бездомних і голодних.

Підготувала лікар-фтизіатр 
світлана куБАсоВА

Особливе місце серед природних ресурсів 
належить нічим не замінному ресурсові – воді. 
Саме від якості води, яку ми п’ємо, залежить 
стан здоров’я, якість нашого життя. Тому необ-
хідно цікавитись, що ми п’ємо, і робити все мож-
ливе для того, щоби вода була чистою і фізіоло-
гічно повноцінною.

На сьогодні в районі склалась досить напру-
жена ситуація з водокористуванням поверх-
невими і підземними водами. Якщо пройтися 
берегами наших річок і каналів, то досить час-
то можна помітити поліетиленові пакети, плас-
тикові пляшки, подекуди навіть сміттєзвалища. 

Останнім часом у населення району виникла 
звичка скидати непотрібне сміття у меліора-
тивні канали, які, в свою чергу, сполучені, знову 
ж таки, з річками. Такі вчинки несуть у собі по-
двійний негативний характер: по-перше, це при-
зводить до забруднення поверхневих вод, що 
завдає значних збитків риборозведенню, тва-
ринництву та підземних вод, що просочуються 
до наших криниць, з яких ми, в свою чергу, п’ємо 
воду; по-друге, такі дії призводять до порушен-
ня циркуляції водно-повітряного режиму, зволо-
ження або осушення меліорованих земель, від 
чого знижується їх врожайність. Все це – резуль-

тат варварського ставлення до своїх водойм.
Значних зусиль для забезпечення якісного 

рівня водних ресурсів району докладає Чорт-
ківське міжрайонне управління водного госпо-
дарства (МУВг), яке силами своїх працівників 
проводить роботи з відновлення та догляду за 
станом меліоративних каналів, регулювання 
необхідного рівня води для забезпечення вро-
жайності меліорованих земель, упорядкування 
джерел і проведення екологічних уроків у шко-
лах, де дітям змалечку прищеплюють екологіч-
не мислення, вчать любити і берегти природні 
багатства, ощадливо їх використовувати і при-

множувати.
У своїй діяльності працівники Чортківського 

МУВг акцентують увагу передусім на недопу-
щенні забруднення поверхневих вод і створенні 
належним чином навколо водойм, малих річок, 
каналів прибережних захисних смуг, де має бути 
обмежений режим господарської діяльності.

Усім нам потрібно усвідомити ставлення до 
води, бо вона є мірилом цивілізованості, куль-
тури й рівня розвитку нації. Доки в державі не 
сформується нормальне відношення до води – 
доти проблеми тільки загострюватимуться.

Бережіть воду – піклуйтесь про майбутнє на-
ступних поколінь!

лариса ткАЧ, 
провідний інженер-гідротехнік 

Чортківського МУВГ

Пост здоров`я

Бесіда про туберкульоз
(До Всеукраїнського тижня боротьби з туберкульозом)

Екологія

вода – найдорожчий ресурс життєдіяльності планети
22 березня – Всесвітній день води

Наше майбутнє, майбутнє наших дітей і онуків залежить від того, в якому навколишньому природному середовищі 
ми житимемо. А це залежить від кожного з нас, нашої екологічної та громадської свідомості.

Чортківська районна державна адміні-
страція оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: 

– начальника відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства районної державної адмі-
ністрації.

Умови конкурсу: громадянство України; 
володіння державною мовою; вища архі-
тектурна освіта; стаж організаційної та про-
фесійної роботи за фахом у сфері містобу-
дування й архітектури не менше 5-ти років; 
володіння навиками роботи на комп`ютері;

– головного спеціаліста відділу розви-
тку інфраструктури райдержадміністра-
ції.

Умови конкурсу: громадянство України; 
володіння державною мовою; освіта вища 
відповідного професійного спрямування; 
стаж роботи за фахом у державній службі 
не менше 2-х років або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах не менше 3-х років.

Документи для участі в конкурсі приймаються 
протягом 30 календарних днів із дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23, І поверх, каб. № 5.

тел. для довідок – 2-23-50.

Конкурс

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Новітня техніка, врівень новизні й молоді об-
личчя механізаторів: тракторист Володимир 
Теровський, водій, котрий підвозить насіння, 
– Андрій Туркіць, а Володимир Тешля – інже-
нер відділку. Цікавимося, наскільки вишколені 

хлопці, щоб керувати такими механізмами. «А 
вони школуються одразу в полі», – напівжарто-
ма-напівсерйозно пояснює директор.

Агрегат, про який мова, тут «прописався», 
тут і функціонуватиме, не перекидатиметься на 
інші відділки – так пояснює господар «Дзвону». 
Бо на Звиняцькому, приміром, задіяний і сто-
відсотково закриває потреби комплекс бренду 
John Deere – і трактор, і сівалка. 

В урочищі, на стогектарній площі, якраз лягає 
в землю зерно ярої пшениці. Бункер сівалки спо-
рожнів (з однієї заправки зерна пшениці вистачає 
на шість гектарів, ячменю – на десять, залежно, 
яка культура і норма висіву), тож і нагодилися 
одразу два ЗІЛи. Один з причепом, де рівненьки-
ми рядками «повмощувались» велетенські міхи 
– біг-беги з насінням та міндобривами сумарною 
кількістю по дві тонни, а другий – то баштовий 
кран відомого бренду «Торговий дім гекта» по-
тужністю 16 тонн (цією вантажівкою кермує Пе-
тро Федорак). У плині бесіди В.градовий видає 
«на-гора» цікаву інформацію: по-перше, крани 
нині має кожний із трьох відділків «Дзвону» (не 
кожне господарство може похвалитися й одним); 
по-друге, очищення, протруєння і пакування 
зерна в біг-беги відбувається в Звинячі на току, 
а звідтіля вже й розвозиться (що теж властиве 
далеко не багатьом агропідприємствам). І ось 
стріла крана немов злітає на тлі небесного свин-
цю, просипаючи в нутро бункера сівалки зерно 
нового засіву. Ще трохи – й агрегат гладенько та 
спритно котиться ланом. 

– Звиняч сьогодні ярі зернові закінчує, а Бог-
данові (це директор про заввідділку) треба десь 
до понеділка, – прогнозує Василь градовий.

Цьогоріч у «Дзвоні» почали сіяти 11 берез-
ня – майже врівень з іншими господарствами, 
що «прописані» в різних географічних зонах 
району. А звідсіля, звісно, й кліматичних. «І ка-
пустинські аграрії, котрі зазвичай раніше за всіх 
розпочинають, тоді ж взяли старт, і в «Обрії» 
теж, – аналізує головний аграрій району Іван 
Заболотний. – Бо грунт вже дозрів, – продо-
вжує. – Дозрівання грунту – то показник рівня 
температури, що дозволяє сіяти».

Упіймавши нитку аналітики в бесіді-раді на-

чальника управління АПР, директора ПАП та 
завідувача відділку, ми й продовжили розмоту-
вати ту сув`язь умовиводів дорогою назад, коли 
управлінське авто спритно петляло польовою 
грунтівкою, а Іван Ярославович, не відриваю-
чись від керма, видавав «на-гора» ось таку ін-
формацію:

– Озимина вийшла із зимівлі в доброму 
стані лише за винятком 215 га озимого ріпа-
ку, котрий доведеться пересівати. Однак то 
всього півтора відсотка від загального числа 
площ. І хоч зима виявилась безсніжною, бо 
зимових опадів було лише 60 відсотків до 
потреби, брак недоотриманої вологи нині 
компенсується періодичними спокійними до-
щами, котрі дозволяють вести посівну. Кам-
панію розпочато в той же час, що й торік. Така 
аналогія обнадіює. На сьогодні вже засіяно 
960 гектарів ярої пшениці, 1120 ярого ячме-
ню, 105 гороху, 65 ярого ріпаку та п`ятнадцять 
гектарів овочів. За 3-5 сприятливих днів ран-
ні ярі зернові та зернобобові будуть посіяні. 
Дай, Боже, щоби й тепер, в такий складний 
для України час, господарства були з хлібом. 
Щоб ми спромоглися забезпечити продо-
вольчу безпеку держави.

А ще І.Заболотний навів одну надто вже 
справненьку цифру – якщо минулоріч госпо-
дарствами району придбано новітньої техніки 
на суму 14 млн. 950 тис. грн., то вже цьогоріч, 
навіть за помітної економічної скрути, – на 3 
млн. 420 тисяч. То не просто фундамент під 
майбутній урожай, –  то й інвестиції в майбут-
ність економіки нашої держави, котра, віриться, 
таки зіпнеться на ноги, в майбутність україн-
ства та України.

Анна БлАЖЕНко
Фото ореста лИЖЕЧкИ

вже сіється. Зерно лягає 
в грунт мелодикою праці
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ПрОДАЮтЬСЯНаказ військового комісара

квартири

техніка

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову служ-
бу», Постанови Кабінету Міністрів за № 352 від 21 березня 2002 р. «Про 
затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян 
України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 
службу за контрактом», Указу Президента України «Про строки проведення 
чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову 
службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році» за № 88/2015

НАКАЗУЮ:
1. Всім громадянам 1997 року народження Чортківського району, яким у 

період чергового призову виповнилося 18 років, а також громадянам, які на-
родилися 1988-1996 рр., у яких закінчилася відстрочка від призову, або не 
призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин, прибути 
на призовну дільницю.

2. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я 
до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до 
дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і старших осіб, 
які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку 
від призову на строкову військову службу.

3. громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, 
зобов’язую прибути на призовну дільницю Чортківського об’єднаного місь-
кого військового комісаріату за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40, у 
встановлений час із документами, що зазначені в повістках. громадян, які 
не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, 

зобов’язую прибути до районного військового комісаріату не пізніше 31 трав-
ня, маючи зі собою документи, які посвідчують особу. 

4. Усіх осіб призовного віку, які підлягають призову на строкову вій-
ськову службу і тимчасово перебувають на території Чортківського райо-
ну, зобов’язую негайно повернутися до місця постійного проживання та 
з’явитися у Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат для про-
ходження призовної комісії. 

5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову служ-
бу» керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних 
закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов’язую 
відкликати призовників із відряджень для забезпечення своєчасного їх при-
буття на призовну дільницю. 

6. громадян, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до 
військового комісаріату, притягнути до відповідальності згідно з чинним за-
конодавством. 

7. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника військового 
комісара – начальника відділення комплектування майора Лучку В.В.

Військовий комісар
Чортківського об’єднаного 

                                  міського військового комісаріату полковник
л.ПІДруЧНИЙ

Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох доку-
ментів – заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок 
про доходи, у тому числі й працюючих осіб). При цьому запроваджуються 
спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звер-
нення за субсидією. При цьому заборонятиметься вимагати від заявників 
інші документи, ніж передбачені Положенням про призначення житлових 
субсидій.

Вводиться принцип призначення субсидії на підставі задекларованих 
даних заявником. При цьому перевірка достовірності цих даних здійсню-
ватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, 
шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ й організацій. 
Передбачається, що дані про доходи громадян органи соцзахисту пере-
провірять шляхом обміну інформацією з Державною фіскальною службою 
і Пенсійним фондом. Водночас, у разі подання заявником неповних чи не-
достовірних відомостей про доходи і видатки зареєстрованих у житлово-
му приміщенні осіб, йому може бути відмовлено в призначенні субсидії чи 
припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язаний буде повернути 
надміру виплаченої суми субсидії в подвійному розмірі.

Разом з тим, Мінсоцполітики пропонує відмінити більшість обмежень з 
майнового стану осіб, які звертаються за субсидіями. Зокрема, не заважа-
тиме отриманню субсидії наявність у власності у заявника двох житлових 
приміщень чи автомобілів, а також наявність у складі домогосподарства 
працездатних осіб, які не працюють, не вчаться і не перебувають на об-
ліку в центрі зайнятості. Крім того, не буде приводом для відмови в при-
значенні житлової субсидії купівля товарів чи послуг на суму більш як 10 
мінімальних прожиткових мінімумів. Разом з тим, Мінсоцполітики пропонує 
визначити, що право на субсидію буде втрачено в разі здійснення дорогої 
покупки на суму понад 50 тисяч гривень. При цьому в міністерстві мають 
намір надати право на оформлення субсидій особам, які орендують житло 
і сплачують ЖКП на підставі відповідного письмового договору.

Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний 
період, як раніше. Встановлюється автоматичний принцип надання субси-
дії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до 
органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий 
період у разі відсутності змін).

Отже:
1. кому призначається субсидія?
Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який заре-

єстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок 

на оплату житлово-комунальних послуг. Право на отримання житлових 
субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-
комунальних послуг, виходячи із соціальної норми житла та соціальних 
нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного 
обов’язкового платежу.

2. куди і як подаються документи?
З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до 

управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. 
Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до місцевого 
управління праці та соціального захисту населення поштою. У сільській 
місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення 
субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими 
органами сільських і селищних рад.

Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за по-
передній календарний рік без урахування сплачених податків. Після закін-
чення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення 
здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично. 
Для цього збиратиметься необхідну інформацію без звернення грома-
дянина і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть 
рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподар-
ствам. Усі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних 
даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової 
субсидії. У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житло-
вої субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (бу-
динку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, 
умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю 
товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін по-
відомити орган соціального захисту населення.

Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати 
зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, може бути відмов-
лено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі за-
явник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму 
субсидії у подвійному розмірі.

Отримати більш детальну інформацію з питань призначення житлових 
субсидій можна в управлінні соціального захисту населення райдержад-
міністрації або за телефоном «гарячої лінії» – 2-39-07.

Володимир ЦВЄткоВ, 
начальник управління соціального захисту населення РДА

Про призов на строкову військову службу 
в квітні – травні 2015 року громадян Чортківського району

Про це говорять

реформа системи надання житлових 
субсидій населенню

міністерство соціальної політики пропонує спростити процедуру отримання субсидії на оплату житлово-комунальних 
послуг (ЖкП) і призначати їх на підставі задекларованих заявниками даних. Відповідні пропозиції містяться в розробленому 

міністерством проекті реформи системи надання житлових субсидій населенню. 

міні-агротехніка до Пасхальних свят за 
святковими цінами та можливість придбання 
шляхом відтермінування. 

тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

трактори мтз, хтз, ландіні та інші шля-
хом відтермінування та із знижками до Пас-
хальних свят. 

тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

29 березня 2015 року о 14-й годині за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23 
(приміщення районної ради, 1-й поверх, зал засідань) відбудуться загальні 
збори інвесторів, які прийняли участь у дольовому інвестуванні будівни-
цтва критого ринку по вул. Гончара в м. Чорткові тернопільської області.

Порядок денний:
1. Розгляд питання про термін завершення будівництва критого ринку та терміни 

передачі інвесторам у власність викуплених ними торгових площ у цьому ринку.
2. Розгляд питання про переукладання інвесторами з ТОВ «Ковчег – БМ» дого-

ворів, які були ними укладені з ФОП Марко В.Й. про дольове інвестування, для по-
дальшого оформлення прав власності за інвесторами на викуплені ними торгові 
площі у критому ринку після завершення його будівництва.

3. Різне.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу інвес-

тора (для представників інвесторів – доручення, оформлене згідно з чинним зако-
нодавством, та документ, що посвідчує особу), договір про дольове інвестування, 
або договір, укладений інвестором з ТОВ «Ковчег – БМ», на виконання вказаним 
товариством зобов’язань перед інвестором за попереднім договором.

тоВ «ковчег – Бм»

Повідомлення

Сім`ю Володимира Івановича Став-
ничого сповиває глибокий сум з приво-
ду непоправної втрати  – смерті нашої 
мами, бабусі. Нехай Божа благо-

дать огорне душу покійної, а земля буде 
їй пухом.

Видавничій компанії на постійну роботу 
потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто 
Зарплата висока 

комунікабельність обов’язкова
тел.: 067-684-68-72, 099-196-80-20

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висловлює щирі співчуття 
родинам Я.В.Патоли та Б.В.Патоли з 
приводу тяжкої втрати – смерті їхньої 

матері. Нехай земля буде їй пухом.

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 висловлює 
щирі співчуття ганні Йосипівні Сте-
фанишин з приводу тяжкої втрати – 

смерті її матері. 

Педагогічний колектив і працівники 
Звиняцької ЗОШ І – ІІ ступенів вислов-
люють щирі співчуття вчительці біології 
Наталії Михайлівні Щур з приводу тяжкої 

втрати – смерті її матері. Хай світлою і не-
забутньою буде пам`ять про рідну людину.

технічний паспорт серії АБ за № 370258, зареє-
стрований за номерним знаком 01099 ВО ЗАТ «НВП 
«Райз Агро».

посвідчення члена сім`ї загиблого, померлого серії 
г за № 296475, видане 29 лютого 2004 р. УПСЗН Чорт-
ківської РДА на ім`я: Шерман Ганна Аксентіївна. 

посвідчення учасника війни серії В-П за № 125553, 
видане 11 травня 2006 р. УПСП Чортківської РДА на 
ім`я: МИЛЬО Іван Іванович.

На роботу потрібні 
продавці-консультанти

тел. 093-672-03-06

Здам в оренду приміський 
автобусний маршут 

з мікроавтобусом
тел. 097-504-26-02 (Ігор)

гараж по вул. Монастирській, 22. У відмін-
ному стані. Площа – 26 кв. м, висота – 4 м.

тел. 067-260-04-24.

інше

макулатуру – 1 грн./кг; поліетиленову 
плівку – 3-5 грн./кг; пластик – 1,5 грн./кг; 
склотару – 0,15 грн./шт.; пивні банки.

тел. 097-700-05-12.

купуємо

будинок із господарськими будівлями в 
с. Мухавка, у центрі села. Є газ, вода, каналі-
зація, 29 сотих землі, 3-фазна лінія. Зупинка 
поїзда. тел. 067-425-06-30. 

напівособняк з можливістю прибудови в 
центрі міста по вул. В.Пітушевського. Ціна до-
говірна. тел. 098-628-83-82.

будинок у с. горішня Вигнанка, поблизу но-
вої школи. Є газ, світло, вода, сарай; 2 гаражі 
для бусів; 18 сотих землі. Недорого. Земельна 
ділянка – 28 сотих у с. горішня Вигнанка.

тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

будинки

2-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Парковій, в хорошому стані, площею 50 
кв. м. Є лічильники на воду, газ, індивідуаль-
не імпортне опалення, меблі: стінка для зали, 
спальня, крісла, килими. Усе в хорошому стані і 
за доступною ціною. Цегляний гараж.

тел.: 2-46-20; 096-386-87-96. 

Вважати недійсними

Подяка
Щира і сердечна вдяч-

ність за велику людяність, 
співчуття, підтримку та до-
помогу всім небайдужим лю-
дям, які розділили зі мною 
біль непоправної втрати 
чоловіка Плецана Дионізія 
Станіславовича. Тяжкої, при-
крої хвилини були поруч рід-
ні, близькі, сусіди, знайомі, 
хористи церков Непорочного Зачаття Пречистої 
Діви Марії, собору Верховних Апостолів Петра і 
Павла, працівники заводу «Агромаш», де довго-
літньо трудився покійний. Нехай всемилостивий 
господь винагородить їх благодаттю.

Дружина покійного.

Дирекція та педагогічний колектив 
Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст. вислов-
люють щирі співчуття вчительці хімії 
Оксані Мар`янівні Рибак у зв`язку з пе-
редчасною смертю її матері ТИЛЬНОЇ 

Стефанії Іванівни. Нехай Божа благодать 
огорне душу покійної.
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Цими днями соковитий, стиглий ювілей, 
зітканий із золотих зернин, загостив на 
поріг нашого дорогого чоловіка, батька 

та дідуся
Петра олексійовича ШмАтЬкА 

зі с. Біла
і сипонув до його стіп пригорщі 

найщиріших привітань та побажань.
З ювілеєм, із роками, 
що прожив 
    Ти щедро й плідно,
Ти усім ділився 
  з нами, не жалів 
      нічого, рідний.
Ти працюєш 
  без утоми, 
у турботах день при дні,
Щоб достаток був 
 удома, тепло 

                                   й затишно в сім`ї.
Для нас всіх – надія й поміч, 
                  люблячий дідусь – онуці,
І робити все уміють працьовиті Твої руки.
Тим, що маємо сьогодні, ми завдячуєм Тобі,
Найдорожчий, найрідніший, 
                       щастя Ти даруєш всім.
Ми бажаємо у мирі Тобі, рідний, довго жити
І своєю нас любов`ю й добротою обігріти.
Щоб міцним було здоров`я 
                          і приємними новини,
Щоб достатком хата повна 
                у всіх нас була щоднини.
Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди
І щоб міцно всі тримались гілочки 
                             одного роду.
Нехай щедро благословить Тебе, 
                      рідний, Мати Божа,
Хай Ісус Христос у добрих справах допоможе,
Нехай Ангел Божий поруч Тебе крокує,
А господь многая літа дарує.

з повагою і любов̀ ю – 
дружина, син, невістка, 

онучка софійка.

Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства повідомляє про те, 
що з 24 по 26 БЕрЕЗНЯ  ц. р. НЕ БУДЕ вОДИ у зв’язку з миттям басейнів. 

Першу подачу води після миття басейнів слід використовувати як технічну. 
Просимо вибачити за незручності.

28 березня о 15-й год. в приміщенні Суботньої школи вивчення поль-
ської мови безкоштовно буде проведена консультація з питань 
вступу до вишів Польщі. запрошуємо усіх зацікавлених.

тел. для довідок: 099-741-61-56, 093-950-05-51, 095-606-62-11
Дирекція

22 березня свій поважний 75-річний 
ювілей святкуватиме чудова, щира, 
добродушна жінка, дорога сестричка, 
цьоця, уміла господиня та напрочуд 

мудра та щедра людина
стефанія лазарівна мАНЬоВсЬкА

з м. Чортків.  
З такої урочистої нагоди Вас радо 

вітають сестра Софія, племінниця Ліля.
У Тебе сьогодні ювілей!
Багато за плечима 
                     років,
А скільки смутку 
               і тривог,
Складних, важких 
         життєвих кроків
Тобі зіслав 
         господь Бог!
Дай, Боже, Тобі 
  надалі щастя,

Добра, любові та тепла,
Хай все найкраще Тобі додасться,
А смуток весь згорить дотла.
Бажаєм Тобі здоров`я, сили,
Бо це  – найбільший дар в житті,

Щоб Ти аж до ста літ прожила
І більш не знала горя у житті.
Хай Матір Божа Тебе оберігає,
Ісус з Небес здоров`я посилає
На многії і благії літа.

Від щирого серця вітаємо з 45-річчям, 
яке вона буде святкувати 23 березня, 

кохану дружину, 
люблячу матусю

марію Петрівну мАзуркЕВИЧ 
із с. Угринь.

Люба матусю, 
   Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, 
  за ніжну турботу,
За  чуйність, 
  гостинність, 
    невтомну роботу.
господь хай дарує 
 здоров`я і сили.
Спасибі, рідненька, 
що Ви нас зростили.

Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров`я було, щоб жили-не тужили –
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найкраща.

з найкращими побажаннями – 
чоловік Василь, син Андрій, 

донька Ірина, зять Борис, 
свати та вся родина.

 20 березня святкує своє 10-річчя 
Василько мАлЕтИЧ

зі с. Базар.
Свято велике 
  прикрасило дім,
Тобі – десять років, 
    радісно всім.
Дарунки навколо, 
   ласощі, квіти,
Тож і ми прийшли 
    з Тобою радіти.
Виростай здоровий, 
мудрий і слухняний,
Щоб завжди пишались 

                                    Твої татко й мама.
Хай Сили Небесні Тебе бережуть,
Ангелики щастя на крилах несуть.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Попросить у Бога щасливі літа.

з любов̀ ю – бабуся 
оксана, вуйко Василь, 

руслан, Василько, славик.

Букет пахучих квітів і найгарніших 
побажань з нагоди чарівного ювілею 

милій та ніжній 
тетяні ПоБурИННІЙ 

із с. Нагірянка.
Вітаємо всі Тебе щиро, 
Бажаємо здоров’я, добра і миру.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
А Матір Божа благословляє.
Хай чоловік Тебе кохає,
Ісус Христос оберігає.
Щоб мрії здійснялись
Та доля усміхалась.

з любов’ю – братова Аня 
з сім’єю, сім’ї Побуринних 

та Волошиних.

Вітаємо з 25-літтям найкращу 
подругу, куму, хресну маму

тетяну Василівну ПоБурИННу
зі с. Нагірянка.

Наша мила й люба, 
  найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
       даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі 
      плекали тепло,
Щоб завжди здоров`я 
        у Тебе було.
Чистого неба, 
       радості в хаті,
Будь завжди весела, 

                                              щира, багата.
Хай Мати Божа Тебе оберігає,

А господь у всьому допомагає.
з найщирішими побажаннями 

– Наталя, михайло, Назар 
і похресник тарасик.

Вітаємо з 10-річчям дорогого синочка, 
братика та онука

Василька мАлЕтИЧА
зі с. Базар.

Рано-вранці, 
     до схід сонця,
Стукнув Ангел 
        у віконце,
Повідомив із небес,
Що День народження 
                      у Тебе.
Щастя Тобі, здоров`я 
             і довгого віку,
Всіх земних благ 
     багато – без ліку.

Хай будуть щасливі всі Твої дороги,
А в сердечку Твоєму не буде тривоги.
Хай маленький Ісусик Тебе оберігає,

Матінка Пречиста за руку тримає.
з любов̀ ю – мама Наталя, 

тато Іван, сестричка улянка, 
бабуся софія.

Минулих вихідних завершився груповий 
турнір відкритого чемпіонату району з фут-
залу серед любительських команд, де у кож-
ній з двох груп визначився квартет найсиль-
ніших, що поведе боротьбу за головний приз 
змагань. За його підсумками сформовано 
дві групи по чотири команди в кожній (1-2 ко-
манди з групи «А» і 3-4 з групи «Б» і навпаки), 
переможці яких за підсумками двобоїв ста-
нуть учасниками фіналу. 

А для любителів статистики наводимо 
результати останніх двох турів і підсумкове 
турнірне становище команд.

Група «А»
Пропущений матч 6-го туру. ПМ-9 – 

«Альфа» – 0:3. 
10-й тур. «Калічівка» – «Віннер» – 7:3; гор. 

Вигнанка – Нагірянка – 6:10; «Опір» – Росо-
хач – 4:2; «Кристал» – Сосулівка – 3:14; ПМ-9 
– «Спарта» – 2:6.

11-й тур. Росохач – «Кристал» – 3:0; Нагі-
рянка – «Опір» – 4:2; «Альфа» – Шманьківці – 
7:5; «Віннер» – гор. Вигнанка – 1:10; «Спарта» 
– «Калічівка» – 3:8; Сосулівка – ПМ-9 – 3:0.

Група «Б»
10-й тур. Переходи – Шманьківчики – 0:4; 

Біла – Базар – 6:5; «Максимум» – Ягільниця 
– 3:8; «Майдан» – «Вікторія» – 7:8; «Поділля» 
– Колиндяни – 7:1; Косів – вихідний.

11-й тур. «Вікторія» – Поділля – 2:3; Ягіль-
ниця – «Майдан» – 6:5; Базар – «Максимум» 
– 4:1; Шманьківчики – Біла – 3:2; Косів – Пе-
реходи – 0:3; Колиндяни – вихідний.

З нагоди Дня народження засилаємо найщиріші вітання  викладачам-пенсіонерам 
Чортківського державного медичного коледжу  – 

Г.Д.ГрИЦЬкІВ, Г.А.ДомБроВИЧ, с.о.ЧорНому.
Дорогі наші 

Галино Дем’янівно, 
Галино Антонівно, 

Степане Олександровичу!
Весна на своїх крилах 

принесла у ваші оселі  
свято. Прийміть найщи-
ріші вітання з цієї світлої 
нагоди у вашому житті!  
Ми дуже пишаємося вами, 
адже не один десяток літ 

ви не тільки навчали студентів, а й ділилися з ними добротою своїх 
сердець. Ваш багатий життєвий і професійний досвід, почуття відповідальності, вболі-
вання за здоров’я молоді принесли заслужений авторитет серед колег та краян. 

Нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею; 
хай завжди звучать найприємніші та найщиріші слова на вашу адресу, щоб ви знали, як 
вас пошановують і люблять люди. 

Бажаємо найперше міцного здоров’я, бадьорості та завзяття, злагоди в усьому, аби 
кожен прожитий день дарував безмежну радість, натхнення та задоволення. Довгого вам 
віку під Божим і людським благословенням, радості в дітях, онуках, великого родинного 
щастя на многії і благії літа та на радість рідним і нам – вашим колегам.

з повагою – любомир БІлИк та весь колектив 
Чортківського державного медичного коледжу.

Футзал

Далі – фінал найсильніших

Команда В Н П М О
Нагірянка 10 1 0 97-30 31
Вигнанка 10 0 1 100-36 30
«Опір» 8 0 3 58-46 24
«Калічівка» 7 2 2 78-34 23
Росохач 7 1 3 70-51 22

Сосулівка 6 1 4 55-58 19

«Альфа» 5 0 6 63-67 15

«Віннер» 4 0 7 48-73 12

Шманьківці 3 0 8 75-94 9

«Спарта» 2 1 8 46-72 7

«Кристал» 1 0 10 33-96 3

ПМ – 9 0 0 11 27-92 0

Команда В Н П М О
Майдан 7 1 2 82-43 22
Ягільниця 6 3 1 52-36 21
Поділля 6 2 2 54-35 20
«Вікторія» 6 0 4 42-41 18

Шманьківчики 5 1 4 31-32 16

Біла 5 1 4 47-56 16

Базар 4 0 6 43-49 12

Колиндяни 3 3 4 52-58 12

«Максимум» 4 0 6 53-63 12

Переходи 3 1 6 36-46 10

Косів 0 0 10 13-47 0

Волейбол (жінки)
21 березня                              Спорткомплекс «Економіст»

Благодійна товариська зустріч
«Університет-ПНУ» (Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника) –    
      збірна тНЕУ-2 (Тернопільський національно-економічний університет)
Поч. о 16-й год.

Усі кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України

Група «А»

Група «в»


