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Виходить з 1939 року

Вертикаль влади Дата

ЗВЕРНЕННЯ
У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася в Україні, районна організація 

Товариства Червоного Хреста України проводить набір бажаючих для навчання 
навичкам надання першої допомоги та догляду за хворими і пораненими.

Бажаючим звертатись за адресою: вул. С.Бандери, 50; контактний те-
лефон – 2-37-67.

                                                                                  Ірина Соляник,  
голова Ро ТЧХУ 

В дні перемог і в дні поразок, щасливі дні і в дні сумні 
йдемо з дитинства  до Тараса, несем думки свої земні

Шановні краяни!
Березень, який щорічно звіщав нам про народження одного з 

кращих синів України – народного поета, пророка, генія, україн-
ського апостола Тараса Григоровича Шевченка, цьогоріч прий-
шов у скорботі.

Україна сумує разом із Шевченком, бо кращі сини і доньки рід-
ної  землі у 21-му столітті пролили кров, віддали свої життя за 
вільну соборну Українську державу. Вони полягли, як герої.

Україна скорбить разом із Шевченком та матерями, дружина-
ми, сестрами, чоловіками за цвітом української нації.

Україна пишається разом із Шевченком своїм народом, якого 
не зламали ні страх перед кулями, ні байдужість, ні зневіра.

Четвертий місяць випробування для нашої держави Тарас Гри-
горович як батько нації був і залишається з нами, бо саме він 
на центральній площі Чорткова та на багатьох майданах України 
збирав народні віча, закликаючи усіх:

«Свою Україну любіть. Любіть її… Во время люте, в останню 
тяжкую минуту за неї Господа моліть».

Об`єднані спільною молитвою, духом національних героїв, 
любов`ю до рідної землі та особливою Божою опікою, в дні най-
важчих випробувань українці продовжують відстоювати право 
будувати оновлену землю.

«І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люде на землі»...
Адже «Одна вона у нас така – уся співуча і дзвінка, уся плакуча 

і гримуча, хоч без лаврового вінка».
Тому напередодні 200-річчя з дня народження будителя укра-

їнської нації – Тараса Григоровича Шевченка вкотре закликаю 
нас усіх: відкриймо «Кобзар», у цій книзі Шевченко не просто 
передав нашу історію, не лише розкрив свою глибоку душу, там  
– наш дороговказ як жити далі, як будувати державу, як берегти 
пам`ять…

Слава Україні!
Голова Чортківської районної ради                           В.ЗалІщУк

У вівторок, 4 березня, 
нового голову Тернопільської обласної 

державної адміністрації олега Сиротюка 
представив віце-прем’єр-міністр України 

олександр Сич. Він зачитав Указ 
виконуючого обов̀ язки Президента України, 

голови Верховної Ради України 
олександра Турчинова про призначення 

олега Сиротюка керівником виконавчої гілки 
влади області. 

Олег Мирославович Сиротюк народився 18 лютого 
1978 року в Тернополі. Закінчив Тернопільську акаде-
мію народного господарства, Київський національ-
ний університет ім. Т.Шевченка та Львівський регіо-
нальний інститут Національної академії державного 
управління при Президентові України. Був депутатом 
Тернопільської обласної ради. Очолював фракцію ВО 
«Свобода» в Тернопільській обласній раді у період із 
2009-го по 2012 рр.

На виборах до Верховної Ради 2012 року обраний 
народним депутатом України в загальнодержавно-
му багатомандатному окрузі (у виборчому списку 

ВО «Свобода» 
йшов під № 16). 
У парламенті 
працював за-
ступником го-
лови Комітету 
Верховної Ради 
України з пи-
тань державно-
го будівництва 
та місцевого 
самоврядуван-
ня. Є автором 
або співавтором 
226 законопро-
ектів та низки 
постанов. Одру-
жений, разом із 
дружиною, котра 
є депутатом об-
ласної ради, ви-
ховують доньку 
та двох синів.

На знімку Олег Сиротюк в часі перебування у 
Чорткові, в соборі Верховних апостолів Петра і 
Павла торік влітку.

Фото ореста лиЖЕЧки

Маємо нового голову ОДА

У неділю, 9 березня, на центральній площі Героїв Майдану Чорткова відбуватиметься літературно-
поетичне мистецьке дійство «З Богом, правдою Тараса народ переможе!». Початок – о 13-й год.

10 березня впродовж дня триватиме акція покладання квітів, вінків до пам`ятників та погрудь Кобзареві  
у всіх населених пунктах району «Запали свічку та вклонись Великому Пророку». 

Запрошуємо долучитися всіх небайдужих до пристрасного Шевченкового слова та його значення в долі 
України.

Оргкомітет

12 березня минає 70 років від трагічної позначки у долі с. Стара ягільниця – 
спалення села німецько-фашистськими загарбниками та загибелі його мешканців. 

Тож у ці дні відбудуться поминальні заходи:
11 березня – розпочнеться хресний хід зі свічками по місцях трагедії. Початок о 10-й год.
12 березня – поминальне Богослужіння у місцевому храмі, відтак відбудеться мітинг-реквієм біля 

меморіалу жертвам ХХ століття. Початок о 9-й год.
Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до вшанування-спомину гіркої сторінки нашої історії.

Оргкомітет

Фото ореста лиЖЕЧки
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На часі2

7 березня. Тривалість дня – 11.20. Схід – 06.30. Захід – 17.49. Іменини святкує Афанасій

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 
(03552) 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

Вітання У районній раді

Звернення депутатів Тернопільської 
обласної ради з приводу суспільно-

політичної ситуації в Україні 
 

Шановні громадяни України!
Україна опинилась перед серйозною загрозою – за подан-

ням Президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна 
у суботу, 1 березня 2014 року, Рада Федерації РФ дала дозвіл 
на використання Збройних Сил РФ на території України. Росія 
погрожує  ввести війська для начебто «нормалізації суспільно-
політичної обстановки в Україні». Наша країна опинилась пе-
ред загрозою війни. Одночасно розігрується сценарій розчле-
нування України та створення на її території квазі-держав.

Вважаємо такі дії неприпустимими. Будь-яка загроза суве-
ренітету та цілісності нашої держави є абсолютно неправо-
мірною. Суверенітет, територіальна цілісність і незалежність 
України є недоторканними. Окрім того, мають діяти міжнародні 
гарантії безпеки. Україна, підписуючи Будапештський Мемо-
рандум, відмовившись від ядерної зброї, мала впевненість у 
підтвердженні своєї територіальної цілісності і незалежності 
від країн, які підписали цей документ. У зв’язку з цим вислов-
люємо повну підтримку Звернення Верховної Ради України до 
держав-гарантів відповідно до Меморандуму про гарантії без-
пеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозпо-
всюдження ядерної зброї. 

Закликаємо жителів України, особливо наших братів з Пів-
дня і Сходу України, зберігати мир і спокій та не піддаватися 
на провокації. Закликаємо обласні ради, як найвищі представ-
ницькі органи влади на території областей, приймати рішення, 
які стверджують державний суверенітет та унітарність Украї-

ни. Україна – багатонаціональна держава, де мирно живуть 
та співіснують понад 100 національностей. За 23 роки неза-
лежності України не зафіксовано жодного конфлікту на етніч-
ному грунті, що свідчить про високу громадянську свідомість 
та повагу до прав кожної нації.

Заради миру в країні, громадського спокою вважаємо, що 
поки ще не пізно, провісники військового конфлікту мають зу-
пинитись, на відповідні дії очікуємо і від світової спільноти. Ма-
ємо розуміти – локальний військовий конфлікт у центрі Європи 
– неможливий!

Закликаємо усіх жителів області зберігати спокій та громад-
ський порядок, не реагувати на провокативні заклики. 

У цей напружений для України час дуже важливо неухильно 
та чітко виконувати рішення виконуючого обов’язки Президен-
та України Олександра Турчинова та Ради національної без-
пеки і оборони України.

Запевняємо вас, що в області буде забезпечене безперебій-
не енерго-, газо- та водопостачання. У штатному режимі пра-
цюють та працюватимуть усі державні установи та заклади.

Звертаємося до власників закладів торгівлі та аптек утри-
матися від підняття цін на продукти першої необхідності та 
медикаменти.

Дорогі тернополяни! Ще раз закликаємо зберігати спокій та 
витримку.

Слава Україні!

(Прийнято  2 березня 2014 року на сорок восьмій сесії  Тер-
нопільської обласної ради п’ятого скликання, обраної на поза-
чергових виборах 15 березня 2009 року)

Завтра – День землевпорядника
Дорогі друзі!

У ваших руках сьогодні найбільший і найдорожчий націо-
нальний скарб, наша святиня та годувальниця – українська 
земля. Саме тому відповідальність і досвід, професійність і 
любов до рідної землі працівників землевпорядної служби є 
запорукою збереження і дбайливого використання земель-
них ресурсів нашої Батьківщини.

Переконані, що спільними зусиллями, спрямованими на 
реалізацію державної земельної політики, ми вдосконалимо 
систему управління земельними ресурсами та раціонально-
го використання найкращих у світі чорноземів і збережемо їх 
для майбутніх поколінь.

У переддень вашого професійного свята бажаємо вам 
міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у справі 
збереження нашого безцінного багатства.

Про суспільно-політичну ситуацію 
в Україні

 
Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася 

в Україні, Тернопільська обласна рада
 
ВиРІШила:
1. Прийняти звернення депутатів Тернопільської обласної 

ради з приводу суспільно-політичної ситуації в Україні (до-
дається).

 2. Підтримати  Постанову  Верховної  Ради  України  від 
28  лютого 2014 року за № 831-VII  «Про Звернення Верхо-
вної Ради України до держав-гарантів відповідно до Мемо-
рандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням Украї-
ни до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

3. Звернутися до виконуючого обов’язки  Президента  Укра-
їни Турчинова О.В., Верховної Ради України, Кабінету Міні-

стрів України:
 3.1. Активізувати дипломатичну роботу щодо забезпечен-

ня державами-гарантами  Меморандуму про гарантії безпеки 
у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсю-
дження ядерної зброї.

3.2. Невідкладно забезпечити призначення керівників міс-
цевих органів виконавчої влади та правоохоронних структур, 
у тому числі Тернопільської обласної державної адміністра-
ції.

4. Дане рішення  надіслати  до вищого керівництва держа-
ви, обласних рад та опублікувати в засобах масової інфор-
мації.

2 березня   2014   року                                         №  1591

Голова Тернопільської 
обласної ради                                                   В.ХоМІнЕЦЬ

Офіційно

Голова 
районної ради                    

В.ЗалІщУк

Перший заступник голови 
районної держадміністрації   
Р.фІляк

Болить!

У перші тижні Другої світової війни півтора мільйона черво-
ноармійців перейшли (не здавалися у полон) до німців зі збро-
єю в руках. Деякі – цілими з`єднаннями під звуки оркестрів. Два 
мільйони солдатів і офіцерів кинули зброю і здалися в полон, а 
один мільйон відверто дезертирував. 

Таке становище спостерігалось станом на вересень 1941 
року. Безвісти пропало двадцятеро генералів та 182432 офі-
цери. Ще 106 генералів, включаючи командуючих арміями, 
опинилися в німецькому полоні. У німецьких таборах для по-
лонених за всю війну загинуло, а фактично було замордовано 
голодом, 3,3 мільйона червоноармійців. Звернення до німців 
з пропозиціями спільної боротьби проти СРСР видатних ра-
дянських військових старшин почали враховуватися не гітле-
рівською верхівкою, а більш далекоглядними і прагматичними 
представниками Вермахту і Абверу.

Вже під кінець 1941 року був сформований російський загін 
9-ї армії Вермахту, а в січні 1942 року Російська національна 
народна армія – РННА, яку очолювали генерал К.Іванов і ма-
йор А.Бочаров. У лютому 1942 року в різних підрозділах Вер-
махту і вафен СС воювало півтора мільйона росіян, а у Франції 
боровся російський 621-й артилерійський полк СС.

Хоча Гітлер істерично заявляв, що жоден слов`янин до Ура-
лу не носитиме зброї, знекровлені німецькі дивізії вимагали 
поповнення, тому фельдмаршали Вермахту не звертали уваги 
на заяви фюрера.

Відомо про створення «Русской освободительной народной 
армии – РОНА», яка була перетворена у 29-у гренадерську ди-
візію СС. Була створена і 1-а російська національна бригада 
СС – «Дружина», яку очолював полковник Н.Радіонов. Доку-
ментально зафіксовано багато менших російських есесівських 
загонів і навіть 2-й Російський національний загін СС під ко-
мандуванням колишнього майора НКВС (!) Є.Блажевича.

Не відставала від червоних генералів, полковників у форму-
ванні російських національних загонів і російська діаспора зі 
своєю «легендарною» РОА. 

На особливу увагу заслуговують військові формування ко-
заків, які мстили більшовикам ще з часів жовтневого перево-
роту. Тут перераховано тільки невеличку частину російських 
військових, переважно есесівських формувань, які свідомо 
воювали на боці гітлерівської Німеччини проти ненависного 
більшовицько-сталінського режиму.

Що стосується територіальних утворень на територіях, оку-
пованих німцями, які рішуче виступили проти СРСР, то слід 
згадати Полоцьке утворення і Локотську республіку на терито-
рії Орловської та Курської областей, які продовжували військо-
ві дії аж до 1947 року. 

А яке ставлення сучасної путінської Росії до згаданих 
антирадянських формувань? Є публікації, які реабілітують 
Андрія Власова. Російська православна церква на терито-
рії Всехсвятського храму встановила стелу, де викарбувані 
прізвища козачих отаманів, які надзвичайно хоробро боро-
лися з більшовиками.

А ось пам`ятні знаки дивізії «Галичина» і УПА москалі, сімо-
ненківці постійно паплюжать навіть у Львові.

Пишу ці рядки і серце обливається кров`ю. Ще хоронять Ге-
роїв Небесної сотні, плачуть матері, батьки, дружини, сини, 
доньки за тими, хто віддав життя, щоб звільнити народ від 
тирана. У церквах відправляються панахиди. І раптом ...війна. 
Хто таке бачив у ХХІ столітті? Російська Дума дає дозвіл Путіну 
застосувати війська проти України. Пригадаймо 41-й рік, коли 
нарід ставав у черги біля військкоматів, щоб іти на фронт про-
ти фашизму. Зараз теж добровільно йдуть хлопці, щоб стати 
у двобій проти Путіна. Це Янукович за вказівкою Путіна довів 
до такого стану армію. Але є віра, що ми переможемо й надалі 
нарід добре зважуватиме, кого обирати.

То хто ж фашисти, «господіне» Царьов?

Юхим МакоТЕРСЬкиЙ, 
депутат Чортківської міської ради 8-ми скликань

То хто ж фашисти?
Громадянин янукович на прес-конференції в Ростові-на-Дону назвав нас бандерівцями і націоналістами. 

але ми цим гордимося. а з уст нардепа Царьова не виходило означення «фашисти». 
Гадаю, тут слід внести деяку ясність.

Втілити гасла Майдану в конкретні дії на місцях – ось одна із 
нагальних потреб на сучасному етапі розвитку нашого оновле-
ного, прагнучого самоочищення суспільства. І зміни вже є. Ось 
хоча би такі перші кроки, як визначення кандидатів на голову 
районної державної адміністрації. Чи можемо пригадати, коли з 
цього такого важливого для громади питання з нею, громадою, 
радилися? Не пригадаємо. А зараз думка краян важлива, усі 
хочуть її почути, а кандидати – щоб їх схвалила саме громада.

Тому в середу, 5 березня, головою райради було скликано на 
прохання громадськості збори громадськості, депутатів райра-
ди, щоб обговорити і винести на розгляд громади кандидатури 
на голову РДА. На зібрання було запрошено духовенство, ке-
рівників депутатських фракцій та груп, депутатів, представників 
громадських організацій, керівників навчальних закладів, при-
ватних підприємств, установ, організацій, голів асоціації при-
ватних підприємців, працівників сільського господарства, сіль-
ських голів району, активних громадських діячів.

Щонайперше обрали голову зборів – ним став заступник го-
лови райради Любомир Хруставка, секретаріат – працівники ви-
конавчого апарату райради. Як пояснив усім присутнім голова 
зборів, у ст. 43 Закону про місцеве самоврядування, де пропи-
сані питання повноважень районних рад, чітко вказано пунктом 
31, що на пленарних засіданнях районної ради дозволяється 
внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голо-
ви відповідної місцевої державної адміністрації. А отже, таке зі-
брання є цілком логічним, виправданим і бажаним громадою. 

З`ясувавши цілковиту законність такого зібрання, присутні, 
проголосувавши за регламент зборів, приступили до висунен-
ня на цю посаду найбільш достойних на їхню думку кандида-
тур з представників громади, котрі могли б у цей непростий 
час виступити «кризовими менеджерами» для Чортківщини. У 
результаті громада почула три прізвища достойників – Віктор 
Шепета (голова РО ВО «Батьківщина»), Олександр Стадник 
(депутат обласної ради від Чортківщини, голова бюджетної 
комісії облради) та Ігор Ольшаковський (приватний підпри-
ємець, колишній директор ДП «Марилівський спиртовий за-
вод»). Останній зняв свою кандидатуру з розгляду.

І Віктор Шепета, й Олександр Стадник коротко розповіли свої 
біографічні дані, тезисно – програми, які хотіли б реалізувати 
на посаді голови РДА і які, як вони вважають, мали б допомогти 
Чортківщині розвиватися, а також відповіли на численні запи-
тання від небайдужих жителів краю. 

За підсумками бурхливого обговорення було вирішено ви-
нести обидві кандидатури на розгляд чортківського (мається 
на увазі не лише місто, а й обов`язково – жителів сіл, селищ) 
майдану. Отже, шановні, до цього непростого вибору маєте на-
году безпосередньо долучитися і ви – варто лише прийти на 
центральний майдан міста у неділю на віче. Згодом одобрену 
громадою кандидатуру уже наступного вівторка на пленарному 
засіданні районної ради депутати внесуть своїм зверненням як  
пропозицію щодо голови Чортківської районної державної адмі-
ністрації до Кабінету Міністрів України. 

оксана СВиСТУн

Радимося
Гасла Майдану – 
в конкретні дії

Минулої неділі надвечір відбулося засідання президії ра-
йонної ради. Виходячи зі ситуації, що склалася в Україні че-
рез введення до Криму російських військових, найперше мав 
слово районний військовий комісар Леонід Підручний. Він 
розповів про підготовчі заходи для проведення мобілізації 
людських і транспортних ресурсів, зокрема доукомплекту-
вання військкомату для подальшого проведення зборів при-

писного складу. 
Відтак мав слово голова районної ради Володимир За-

ліщук. За його пропозицією й підтримано рішення Терно-
пільської обласної ради “Про суспільно-політичну ситуацію 
в Україні” та звернення депутатів Тернопільської обласної 
ради з приводу суспільно-політичної ситуації в Україні (публі-
куються нижче). 

Рішення
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Колонка депутата
Звернення народного депутата України 

Івана Стойка
Шановні краяни!

У ці великі дні, які наближають нас до 200-літнього юві-
лею  Всесвітнього Генія Людства – Тараса Шевченка, ми з 
вами переживаємо надскладні часи. Перед нами важке ви-
пробування. Російські війська ступили на українську землю. 
Ступили без будь-яких для цього приводів за надуманими 
поясненнями, які заперечуються не лише росіянами, котрі 
проживають у Криму, а й багатьма представниками росій-
ської інтелігенції та правниками, що проживають у РФ. Ім-
перське минуле не дає сьогодні заспокоїтися тим, хто знову 
прагне ширшої влади та хоче господарювати на нашій тери-
торії. Україна – мирна цивілізована європейська держава. За 
останніх три місяці у цьому переконався увесь світ. Та Укра-
їна ніколи і ніякому агресорові не дозволить переступити її 
незалежність, її демократичний вибір та гідність громадян 
України. Так, усіх громадян України – незалежно від їхньої 
національності. Бо ми є єдині і неподільні та живемо у со-
борній державі. У нашій великій українській родині сьогодні 
лунають щасливі дзвінкі дитячі голоси. А старше покоління, 
дивлячись на дітей, зносить до Бога молитву за те, щоб не 
було знову кровопролиття.

Розпочався Великий піст. Сьогодні всі ми задаємо собі за-
питання – невже цього року Воскресіння Христове прийде 
через муки та терпіння українського народу?

Ми – благодатна Божа Українська земля. У нас багато ве-
ликих духовних Маріїнських та інших центрів.  

Ми – земля Тараса Шевченка, геніальність творчості якого 
полягає не лише в літературній наддосконалості, художньо-
му відображенні життя і світу, а у вражаючій силі історичного 
пророцтва, сакрального осмислення і розкриття історії Укра-
їни – її минулого, сучасного і майбутнього, яке він подає у 
християнських поняттях – гріха – покарання – спасіння.

Актуальною на нинішній день є зневага Шевченка до «зем-
лячків», тих малоросів, котрі тайно і явно перейшли на служ-
бу російської імперії, зневажили своє рідне, українське.

Для Тараса – це трагедія, сукупний національний гріх 
(сльози, кров, чвари, зрада). Не випадково символом Укра-
їни в його романтичному семантизмі виступає «розрита мо-
гила».

Сакральні смисли на рахунок цього проступають у при-
тчі про царя Саулу, який через свою ненажерливість та під-
ступність, вбивства і зради згубив не тільки себе, втративши 
розум, а й прирік на таку ж злу долю своїх дітей. Ця біблійна 
притча дуже актуальна для наших часів, ілюструючи прин-
ципи, за якими жили наші окремі політики і державні чинов-
ники.

Не повірити Шевченку неможливо. Більшість його про-
роцтв збулася. Падіння російського самодержавства, крах 
радянської імперії, незалежність України – усе це мало від-
бутись невідворотно.

Чітко прослідковується у картині світу Кобзаря майбутнє 
українського народу через його спасіння. Cпасіння як про-
будження від сну й повернення до Бога, християнських істин. 
«Встане правда! Встане воля!» на символічній мові Шевчен-
ка означає, що християнська віра та національна свобода – 
мета нашого майбутнього. 

Але зауважмо, що повернення волі, свободи сприймаєть-
ся поетом як результат дій народу і кожної людини, наше ак-
тивне й моральне життя. А як нагорода за це – власна країна, 
збудована вільними, творчими і чесними людьми. 

Лише генію доступне таке глибинне осмислення його на-
роду і в минулому, і в прийдешньому.

Дорогі мої краяни!
Разом із вами переживаю нелегкі часи. Хай ніщо і ніхто 

не породжує у ваших серцях сумнівів, зневіри, не викликає 
паніки. Це якраз найнебезпечніше для народу і «найблаго-
датніше» для наших недругів.

Будьмо терпимі, згуртовані, єдині й тверді у вірі. Робімо 
все для того, аби відстояти незалежність нашої держави. Не 
шкодуймо для цього ні часу, ні праці.  Шевченко пророкував: 
Україна буде і вільна, і щаслива, і квітуча. Потрібен час, му-
дрість, любов до Бога, рідної землі. Разом ми переможемо! 
Слава Україні!

З повагою – народний депутат України                                                            
Іван СТоЙко

Ні – війні!

Ні – війні! Страшній, кістлявій згубі, 
Ні – агресії лихих заброд. 
Наш народ простий і миролюбний, 
Працьовитий, чесний наш народ.

І такий, який терпіти вміє 
І прощати навіть ворогів. 
Вірю я: здолати все зумієм 
І полине над землею спів.

Розіллється пісня великодня, 
І розквітне наша доля теж, 
Бо здолає все любов народна 
І єднання, що не знає меж.

Раїса оБШаРСЬка

Написано серцем

Чортківчани, в ногу із жителями усієї України, самооргані-
зувалися швидко. Бо в цьому і є одне з найголовніших до-
сягнень Майдану – зародження справжнього українського 
демократичного громадянського суспільства, де не «моя 
хата скраю», а кожний, почувши про небезпеку, що чигає над 
свободою Української держави, стає на її захист. 

Відразу зросла чисельність чоловіків у рядах Народної 
Самооборони. У неділю на віче, на яке ми звикли збирати-
ся щотижня і практику якого – вирішувати на ньому основні 
питання району, країни, вартувало б залишити й надалі, при-
йшли не старше покоління, яке зазвичай у нас найбільш по-
літично активне, а у переважаючій більшості молоді хлопці й 
зрілі чоловіки. Бо народ прагнув почути план конкретних дій 

як реагування на ситуацію, що склалася в Криму внаслідок 
здійснення військової агресії Росії на територію півострова. 

Першим було слово духовне. Присутні склали спільну мо-
литву і за бійців Небесної сотні, й за мир та спокій у нашій дер-
жаві, бо, як повторюють наші духівники: «Якщо з нами Бог, то 
хто проти нас?». Отець Томаш Словінський підтримав недільну 
традицію, що вже склалася на Чортківщині, – виходити на віча: 
«Приходьте і спілкуйтеся, говоріть одне з одним, адже у цьому 
і є свобода – думки, волевиявлення, громадського життя… А 
ще не забуваймо виправданої віками приповідки: як тривога, 
то до Бога. Й молімося – і нас обов`язково почують».

Отець Володимир Заболотний, підкресливши парадок-
сальність ситуації – народ об`єднали воєдино ті, хто всіма 
способами прагнув його роз`єднати, – запропонував ще один 
із заходів долучитися до об`єднавчих зусиль всієї України: 
хай сільські голови запросять своїх колег зі Сходу й Криму в 
гості до нас, щоб показати, що ми не вороги, а брати і хочемо 
жити разом в одній неподільній країні.

Ведучий недільного віча Іван Віват пояснив агресію східно-
го сусіда тим, що російський президент не може запропону-
вати кращого життя своєму народові, тому нападає на інших, 
демонструючи силу. Виступаючий  сказав, що у час Великого 
посту ми повинні розвивати себе у напрямку прощення, і до 
наших ворогів також. Та як можна прощати, коли агресор не 
йде геть з нашої території? – ставив риторичне запитання у 
зверненні не лише до оточуючих, а й до власного сумління 
пан Віват. Закликав вірити, що наш уряд зробить свою ро-
боту правильно, а ми у відповідь маємо бути послушними, 
бо хоч і багато запитань до нової влади, та їхні перші кроки 
треба оцінювати правильно.

Голова районної ради Володимир Заліщук зачитав 
перед чортківською громадою прийняті буквально напе-
редодні нашого зібрання обласною радою рішення про 
суспільно-політичну ситуацію в Україні (читайте де-
тально на 2-й стор.).

Районний військовий комісар Леонід Підручний пригасив 
войовничий запал громадськості, повідомивши, що наразі 
наша військова частина проводить навчальну бойову три-
вогу, а військкомат займається також не мобілізацією, ні, а 
також лише навчанням, тренуванням та складанням спис-
ків військовозобов`язаних. Звернувся до керівників підпри-
ємств, установ, організацій із проханням терміново подати у 
райвійськкомат записи щодо кількості військовозобов`язаних 
у їхньому підпорядкуванні. Також просив допомогти за мож-
ливістю фінансово, кадрами та оргтехнікою й засобами тран-
спортування.

Командир загону чортківської Народної Самооборони Пе-
тро Святковський висловив жаль, що Україна свого часу не 

погодилася стати «під парасольку» 
НАТО, в разі тодішньої згоди даної 
ситуації могло б не бути зовсім. А за-
раз потрібно забути про якісь незгоди, 
бо єдиною метою для усіх має стати 
вигнання агресора з території нашої 
держави. Пан Петро запропонував 
створити національну гвардію, але ця 
ініціатива має йти з центру, зі столиці. 
“Спокій, терпіння – і ми переможемо”, 
– запевнив усіх співголова штабу на-
ціонального спротиву.

Голова РО НРУ Василь Яблонь за-
кликав низько схилити голови перед 
полеглими, Небесною сотнею. Потім 
коротко проаналізував події, що мали 
місце буквально зараз і декілька днів 
перед тим в країні. Звернувся до лю-
дей, що зараз як ніколи потрібна єд-
ність усіх українців, а також виступити 
за необхідності за незалежність і тери-
торіальну цілісність нашої держави.

Поетичним словом висловили свою 
громадянську позицію депутат райради Раїса Обшарська, 
пенсіонер Галина Грицьків (її твір читайте на 5-й стор.).

Мужні майданівці з сіл Бичківці й Звиняч виступили пе-
ред земляками, щоби донести до сердець вогник істини, 
що горить у їхніх очищених Майданом душах. Вони назвали 
основні принципи, яких ми маємо дотримуватися на місцях: 
єдність, згуртованість, дієвість, сила духу, не біймося, ні – 
провокаціям, і основне – небайдужість. І опираючись на ці 
тези, хай кожен свідомо спричиниться до перемоги нашої 
держави конкретними діями: записуватися в самооборону, 
військовозобов`язані – у військкомат.

Пані Галина Дідюк, активна учасниця штабу національного 
спротиву, оголосила про те, що у штаб звернувся від імені 
підприємців району Олег Дідюк із пропозицією встановити в 
Чорткові меморіал Небесної сотні і просить в міської ради 
дозволу на встановлення, а в громади – допомоги коштами. 
Також жінка настійно просила пана міського голову в цей три-
вожний час не виключати протягом усієї ночі світло на вули-
цях міста.

Рішучість та бойовий настрій довели мужні чоловіки Чорт-
ківщини, зібравшись того ж недільного дня разом на народні 
збори у РКБК ім. К.Рубчакової. Основною темою було: Укра-
їна на порозі війни, яку оголосила нам сусідня країна, – як 
діяти. Організовуватися в самооборону чи інші громадські 
угрупування, як то «Правий сектор» (його у нашому районі 
представляє Сергій Гусак), бути свідомими й діяти, як велить 
совість, за принципами християнської моралі – ось тези, що 
звучали на зібранні. А координатором співпраці між силови-
ми структурами та громадськими угрупуваннями на прохання 
зборів президія Чортківської районної ради, засідання якої 
відбулося 2 березня, визначила, за інформацією, поданою 
на сайті райради, заступника голови районної ради Любоми-
ра Хруставку. 

оксана СВиСТУн
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«На землі не вгаває війна…»

Здавалось би, коли все-таки якимось дивовижним, незбагненним досі чином, який можна пояснити тільки 
втручанням небесних Сил, виконана ота перша (найнереальніша на той час, коли була висунута) вимога – 

відставка януковича, у нашій країні від краю до краю наступить відразу мир і благоденствіє. Та насолодитися 
вповні почуттям ейфорії нам не дозволив східний сусід – у перший день весни, перед неділею Прощення, на 
сторінках найрейтинговіших ЗМІ українці з подивом читали: «Путін оголосив Україні війну». як реагувати? 

Може, це пришвидшений на місяць першоберезневий жарт, бо хіба можна було тоді у перші ж хвилини сприймати 
цю новину серйозно? Та, як виявилося, усе реально, «на землі не вгаває війна», як написано у пісні місцевих 

митців а.Базалінського та о.Морозюк. от лише б наступне – «... і щомиті приречене людство втрача імена, 
імена, імена...» – ніколи не повторилося на наших і без того рясно скроплених кров̀ ю землях…



Коли ще кривавлять рани, здобуті народом у новітній бо-
ротьбі за свою свободу й гідність, серце щемить від жалю 
за полеглими героями Небесної сотні, тепер, як ніколи досі, 
розумієш значення отого поняття «герой, який душу й тіло 
поклав за Україну». Бо ось вони – реальні герої, такі ж, як ми, 
прості, що росли, вчились, працювали поряд, в одному селі, 
місті, краї… Тому й вклонитися їдеш Героєві, з якого, власне, 
й брали приклад сучасники, з переконанням потреби у цьому 
до глибини душі, бо оті зерна патріотизму, висіяні щедро по-
передніми поколіннями, не пропали надарма, вони проросли 
потужними пагонами у молодих дівчатах і хлопцях, котрі сво-
їм бажанням змін збудили усе наше суспільство й завдяки 
яким ми сьогодні можемо говорити про звершення революції 
Гідності й Свободи.

Преосвященний владика Дмитро (Григорак) у проповіді 
після панахиди наголосив, що нашому народові є ким пи-
шатися, бо ніколи не бракувало героїв, не бракує їх і зараз. 
«Ми без зброї перемогли озброєного ворога! Померли, але 
перемогли. Ми – нащадки тих, хто поліг за волю України у ми-
нулому, звідси – оця сила, нечувана безстрашність в крові, 
в дусі. І цим ми здивували світ, – сказав єпарх Бучацький. – 
Пам`ятаймо, що ми у цій боротьбі зі злом не одні – з нами Бог. 
Це Він підняв наш народ, дав таку мужність, яка сильніша за 
смерть. Ми перемагаємо і переможемо. Бо той, хто вірить в 
Бога, не може бути рабом, а лише вільною людиною, такою, 
як ми є. С.Бандера писав, що саме в християнстві і є та сила, 
яка ніколи не дасть зламатися нашому народові. І ми це за-
раз спостерігаємо. Сьогодні чітко бачимо, що сильніший не 
той, хто сильніший зброєю, а той, хто сильніший духом».

Заболотівський сільський голова  Михайло Фойдюк виклав 
перед присутніми своє розуміння того, чому саме в Заболо-
тівці перебував генерал-хорунжий Р.Шухевич й звідси керу-
вав своїм військом протягом декількох місяців. Війт дійшов 
висновку, що все завдяки тому, що село направду патріотич-

не, бо були тут і надрайонники ОУН, провідники УПА, а ще 
– отець Антон Ричаківський, котрий загинув за Україну. Та й 
поривання героїв УПА і героїв Майдану можна пояснити про-
сто – словами батька одного із бійців Небесної сотні: «Жаль 
мені великий через те, що хороню сина, але й дивну радість 
відчуваю через те, що син загинув за майбутнє України, за 
наших людей». Це – вищий прояв патріотичності.

Голова обласної ради Василь Хомінець висловив свої 
почуття, сказавши, що надзвичайно приємно бачити, що і 
громада, і влада – сьогодні разом біля справжніх поводи-
рів нації, яким був народний, справжній, бойовий генерал 
Р.Шухевич. Та закликав не забувати імена Героїв й ставити 
їхнє життя собі у приклад, бо, як наголосив керівник області 
словами зі славення ОУН, «…плач свободи ще не дав нікому, 
а хто борець, той здобуває світ».

Голова обласної державної адміністрації Олег Сиротюк 
звернувся до громади із запевненням, що вшановувати 
пам`ять наших героїв – то наш обов`язок, особливо зараз, 
у час, коли люди, живучи на цій землі, як ніколи розуміють: 
вкрай необхідно її захищати, бо це є наша земля, земля на-
ших батьків і дітей, які мають жити щасливо. «Вшановуючи 
наших героїв щороку, ми говорили, що їхнє життя є для нас 
взірцем, є тим, на що ми орієнтуємо наших дітей та внуків. За 
23 роки незалежності в нашому суспільстві виросло молоде 
покоління, яке усвідомило себе українцями на своїй землі. 
І саме воно, оце молоде покоління, взяло на себе перший 

удар, ішли без зброї на зброю. Герої Небесної сотні – це ті, 
хто виховувався на героїчній боротьбі наших попередників: 
Р.Шухевича, Є.Коновальця, С.Бандери, багатьох знаних і не-
знаних. Завдяки їм наша країна змінилася, змінився кожний з 
нас, наше ставлення до життя, до влади, усвідомлення себе 
на своїй землі. Тепер ми не маємо права повернутися до того, 

що було. Давайте в цих умовах, коли відбувається військова 
інтервенція східних сил у нашу державу, щоб не дати нам від-
чути вітру свободи, будьмо разом, борімося за свою державу 
кожен на своєму місці; в цих умовах ми не маємо права до-
пустити зради нашої ідеї, за яку тисячі українців останнім ча-
сом вели боротьбу. Вічна слава всім героям нашої держави, 
пам`ятаймо їхній чин, не зрадьмо їхніх сподівань!».

Ці ж тези прозвучали і у виступі на мітингу-реквіємі голо-
ви Чортківської районної ради Володимира Заліщука, котрий 

запевнив, що Р.Шухевич може гордитися своїми доньками й 
синами, які жертвували всім заради захисту рідної Вітчизни. 
Сучасні герої – бійці Небесної сотні й сотні тисяч тих, хто 
стояв і стоїть на майданах країни, – достойні наших попе-
редників.

Голова обласного штабу національного спротиву Воло-
димир Стаюра, його колеги – члени таких же штабів Чорт-
ківського та Заліщицького районів Віктор Шепета й Роман 
Краснюк – були одностайними в думках: ми сьогодні маємо 
подати урок майбутньому поколінню, треба на цьому етапі 
забути про чвари, політику, бо зараз ми є у борні, борні за 
Україну. Віримо, що пройдемо достойно, вистоїмо і перемо-
жемо завдяки духові свободолюбства, винищити який не 
вдалося в українців протягом віків. Та обов`язково перемо-
гу слід закріпити – не словами, а ділами на благо народу, 
країни.

Силу українського духу підкреслював і захоплювався ним 
ще один шанований виступаючий – голова обласної органі-
зації КУН Володимир Ткач. Його соратник – голова РО КУН 
Іван Віват не лише погодився з твердженнями попередника, 
а й додав, що з таким історичним надбанням – символами 
нації Р.Шухевичем, С.Бандерою, УПА і сучасними бійцями 
Небесної сотні, ми, безсумнівно, переможемо.
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Хліб душі Уклінно

Ми живемо в час великих досягнень, світ швидко 
міняється, надто змінюється спосіб людського мислення 
та сприйняття світу Божого. але, незважаючи на все це, 
кожен із нас повинен прагнути моральної досконалості, 

бути святим,  як є Святим і досконалим 
наш отець небесний. 

одним зі способів досягнення цієї мети є піст.
Найперший піст був встановлений Господом Богом у раю, коли 

Адам і Єва ще не знали гріха. І заповів Господь Бог людині, ска-
завши: «Від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева піз-
нання добра і зла не їж від нього...» (Бут. 2:16-17). Також Мойсей, 
коли вийшов до Господа на гору Синай, щоб одержати Десять За-
повідей Божих, то «пробув там сорок днів і сорок ночей, хліба не 
їв і води не пив» (Вих. 34:28). Строго постив Іоан Предтеча, пере-
буваючи в пустелі, а «їжею Його були акриди та мед дикий» (Мф. 
3:4). Постив і Сам Спаситель Ісус Христос, Який після хрещення 
в річці Йордан «поведений був Духом в пустелю. Там сорок днів 
Він був спокушуваний дияволом і нічого не їв у ті дні» (Лк. 4:1-2). 
Постили також святі апостоли, преподобні та багато інших пра-
ведних людей.

Найважливіший з усіх постів, які є в Церкві Христовій, це – Ве-
ликий піст. Він встановлений на честь і внаслідування 40-денного 
посту Господа Ісуса Христа в пустелі для того, щоби християни 
очищалися від гріхів і достойно, з чистою совістю, зустріли свято 
над святами – Світле Христове Воскресіння. «Я дав вам приклад, 
– сказав Господь, – щоб і ви робили так само, як Я...» (Ін. 13:15).

Тому кожен християнин повинен постити не тільки тілом, а й 
душею. А як душа незрівнянно вище і дорожче тіла, то й піст духо-
вний вище і непорівнянно угодний Богові, ніж піст тілесний. Піст 
тілесний через те й даний нам, що, виконуючи його, ми краще 
можемо виконати піст духовний. Піст зміцнює здоров`я, вгамовує 
тіло, очищає душу і спрямовує людину до Бога.

Піст духовний – це щира, старанна молитва (особливо в хра-
мі), правдиве покаяння (переміна життя до кращого, побожно-
го), стримування пристрастей, прощення провин, цнотливість 
(невинність), милосердя, смирення, послух, стримання від 
пустослів`я, сквернослів`я та ін.

Піст тілесний – це стримання від скоромної (непісної) їжі, в міру 
споживання пісної їжі, лакомства, відмова від алкоголю, тютюно-
паління, наркотичних речовин, розваг, стриманість за взаємною 
згодою в подружніх стосунках, носіння пристойного одягу (який 
би не соромив наше тіло й не викликав різних спокус) та ін. Або, 
узагальнюючи, піст – це стриманість, поміркованість в усьому. 
Про важливість посту Христос сказав уздоровлюючи хворих, які 
страждали на біснування: «Цей же рід виганяється тільки молит-
вою і постом» (Мф. 17:21). Святий Іоан Золотоуст повчає: «Не 
кажи мені, скільки днів ти постився, не їв того чи іншого, не пив 
вина, ходив у лахмітті. Але скажи мені: чи став ти з гнівливого 
тихим, з жорстокого добрим? Якщо ти наповнений злістю, то на-
віщо тобі виснажувати твоє тіло? Якщо всередині у тебе панують 
заздрість і користолюбство, яка користь у тому, що ти п`єш воду, 
а не вино?..».

Бувало, що розгніваний гріхами людей Бог умилостивлявся над 
ними через те, що вони починали каятися, молитися і постити.

У давнину було місто Ніневія. Нечестиві мешканці того міста 
своїми гріхами прогнівали Бога так, що Він послав туди пророка 
Іону сказати, що вони осуджені Богом на загибель. Тоді сам цар 
і всі мешканці міста почали суворо постити, ніхто нічого не їв, не 
пив, всі залишили свої беззаконні діла і звернулися до Господа зі 
щирою молитвою про помилування. І що сталося? Милосердний 
Господь помилував Ніневію.

А ось приклад про стриманість в їжі. Одного разу Макарію 
принесли свіже гроно винограду і він хотів його скуштувати, та, 
будучи стриманим, відіслав це гроно хворому брату, який хотів 
винограду. Той прийняв дар і дуже зрадів, проте відіслав гроно 
іншому брату, роблячи вигляд, що не переносить їжі, цим бажаю-
чи приховати своє стримання. Третій брат, щоб не бути сласним, 
вчинив так само, хоч і хотів скуштувати. І так виноград потрапляв 
до багатьох. Останній, взявши гроно, приніс його Макарію, раді-
ючи, що зробив йому хороший подарунок. Макарій, упізнавши га-
лузку та розпитавши братію, подякував Господу за їх стримання, 
а сам і надалі не доторкнувся до винограду.

Отже, не їжа – гріх і їсти не гріх, а гріхом є нестриманість, ла-
комство, насолода. Святі подвижники вказували на декілька ста-
дій у процесі розвитку гріха. Перше – це гріховні думки, роздуми, 
уявлення. Друге – зацікавленість. Третє – насолода гріхом. Чет-
верте – бажання гріха. А п`яте – це рішучість гріха. Можна бути 
спокушуваним, але не спокуситися. Після того, як у полон гріха 
потрапить серце, боротьба стає надто важкою, а часом і немож-
ливою. Але треба пам`ятати, що «неможливе для людей – мож-
ливе для Бога» (Лк. 18:27).

Найголовніша мета Великого посту – відновлення в нас Образу 
Божого, який ми затьмарюємо, забруднюємо нашими гріхами. Все 
інше – це засоби досягнення цієї мети.

Піст треба починати зі взаємного прощення. Ми повинні про-
стити своїм ближнім всі образи і попросити у них прощення за 
наші провини перед ними. Це перша і найголовніша умова на-
шого примирення з Богом, очищення і виправдання від гріхів. «Бо 
якщо ви прощатимете людям провини їхні, – говорить Господь, 
– то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете про-
щати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин 
ваших» (Мф. 6:14). Господь також сказав: «Якщо не покаєтесь, всі 
загинете...» (Лк. 13:3).

О грішна людино, яка живе без покаяння в гріхах своїх, яка від-
кладає покаяння на потім, на старість. Якщо скоро не покаєшся, 
повір Ангелу Божому, який говорить, що часу вже не буде (Об. 
10:6).

Тож обмиймо себе сльозами покаяння і приступімо до Христа в 
Таїнстві Святого Причастя. Споживіть і побачите, Який милости-
вий Господь, і промінь нового життя засяє в нас.

Протоієрей Богдан ВЕРХоМІЙ
с. Біла

Покаяння відкрий мені 
двері, Життєдавче...

Героєві України – гідні нащадки

У с. Заболотівка біля погруддя Роману Шухевичу пройшли урочистості та відправлено поминальну панахиду 
в 64-у річницю з дня смерті генерал-хорунжого Української Повстанської армії, Героя України.
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Сучасність поетичними рядками 5
Написано серцем

                    * * *
До Шевченка іду зі сльозами –
Україна залита в крові.
Бореться совість з думками,
Манкурство було, як візаві.

За помилки несемо розплату,
Зганьблена правда пече,
Сексоти ожучили хату
І зранили Україну в плече.

Тарасе, витри нам сльози,
Люстрацію «Кобзарем» проведи,
І не буде вже більше загрози
Кайданити в рабстві роки.

Я вірю: Україна воскресне,
Єдність для нас – понад усе.
Над нами воїнство небесне
І Шевченко нам волю несе.

                * * *
Стало тихо й незалежно,
Кожен з долоні сіє своє,
На Україні й далі тривожно –
Ідейна брехня вже не гниє.

Руїна не краща за смерть
І вибір, на жаль, замалий.
Тверезого віку лиш чверть,
Шлях зробився сумний.

Вічність не має кінця,
І я десь кричу на дорозі...
Мені б у снігах олівця –
Малювати свободу вже взмозі.

Сотня Небесна в облозі
З вічності волю несе,
Кров їх цвіте на морозі –
Україні віддали усе...

Вставай, сестро, й ти, брате!
До України серцем прийди,
Пора вороженьків прогнати
Й досягнути святої мети.

отець-доктор Василь ПоГоРЕЦЬкиЙ, 
член Національної спілки журналістів України,  

настоятель Свято-Покровської церкви 
м. Копичинці

Сповідь вояка Небесної сотні

Я зараз далеко від вас, мої рідні,
Далеко-далеко, у інших світах.
Та думкою лину в мою Україну, 
Дитинство і юність майнули в очах.

І світ закрутився, а очі закрились,
Бо куля ворожа зустріла мене,
У скроні несиві мене уразила:
Я впав на Майдані, довкруг все пливе.

Піднятися більше не був я у силі,
Напевно, душа залишала мене.
Останні секунди на цьому я світі,
Тож знай, Україно, – любив я тебе!

Любив я і батька, і матір, і рідних,
І друзів найкращих, що в мене були...
Звисока-звисока тепер їх побачив –
Мене в домовині на цвинтар несли.

Не плачте ви, рідні, не плач, Україно,
Засну в домовині, неначе дитя.
Така моя доля, така Божа воля,
Найбільше цінуйте ви своє життя.

Я зараз високо-високо у небі,
Душа моя чиста, я ангелом став.
І нас тут багато – це друзі з Майдану,
Усім Божа ласка – Бог крила нам дав.

Небесною сотнею нас називають:
І сльози пролиті, і квіти несуть.
Життя ми віддали, героями стали,
Ми небо пильнуєм, нам честь віддають.

В далекому світі я Бога попрошу,
Щоб дав Україні щасливе життя,
Серця щоб раділи і сонце світило,
Твердою ходою щоб йшли в майбуття.

Євген Маланяк, 
м. Чортків

* * *
Моя вічна, свята, моя люба, кохана країно,
Моя щедра земля, дім мій рідний і мій оберіг!
Та хіба ти на світ Богом дана, 
                                       моя Батьківщино,
Щоб тебе убивали з квітучих і юних літ?
Ти така молода, неповторна і незамінна,
Берегиня палких і гарячих до бою сердець.
Після довгих падінь 
            ти вставатимеш знову нетлінно,
Поки дихають груди у тих, хто за тебе –
                                                       на смерть.
Твої горді стяги твоїх доньок 
                                          обняли за плечі,
А сини похилили до ніг твоїх голови й сни.
Ти ж у думах народу болем щемиш, до речі,
Коли діти твої готові за тебе злягти.
Ми до тебе ідем, ми за тебе здіймаємо зброю:
Зброю наших сердець – 
               нашу справжню, жагучу любов.
Бо любов до Вітчизни доводять 
                                        лише боротьбою,
За чесноти й свободу виточують з тіла кров.
А із душ... а із душ рвуть оману щодуху,
Їх єднають палати у вічний 
                              безсмертний вогонь.
І несуть йому в пам`ять квіти 
                                  братерського духу,
І несуть йому сльози у жменьках 
                                    батьківських долонь.
Не вдягай свою волю в колючі сорочки покори, 
Заплітай в ї ї коси матері усміх зморений.
Стоячи на колінах до неба не злетиш ніколи!
Тільки вільний душею нізащо не буде скорений.

Тетяна СаВІЦЬка, 
студентка Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. О.Барвінського

Розмова

Надворі весна, а на серці туга,
Бо юних хлопців на світі нема.
Їм би жити й творити, дівчат любити,
Вони ж подались в Київ на Майдан
Україну боронити.
Вони гарні й вродливі, 
                           високі та ще й чорнобриві,
Вража куля снайпера їм життя вкоротила.
Удома рідні й матері слізьми обливаються,
За синочками своїми побиваються:
«Сину, сину! Я ж тебе грудьми годувала,
Бо на тебе всю надію мала.
Я думала, сину, й невісточку мати,
На весільну подушку вас садовити, 
                                 щоб поблагословити...
А вража куля снайпера не дала
Тобі до цього дня дожити!..».
В небі ангели кружляють
Й на землю злітають,
І невинні душі в небо забирають.
«Пробач, люба матусю, як я чимсь прогнівив,
Я так тебе любив!
Й за вас усіх я на Майдані своє життя зложив...
Я знаю, матусенько, тобі нелегко нині жити
Й за мною кожен день гіркі сльози лити.
Я знаю, люба ненько, для мене все робила, 
Що було в твоїх силах,
Та земленька чорненька
                                      мене навіки скрила...
Не плач же, моя ненько, й за мною не тужи,
А братчики низенькі ти на моїй могилі посади...

олександра ТолУБ`як, 
пенсіонерка с. Білобожниця 

* * *
Не купуй будинок, а купуй сусіда – 
Твердить поговірка з багатьох одна…
Важко нам буває, бо у нас Росія
Зрадила сусідство не раз і не два.
60 літ тому Крим став українським,
Хоч там українське шукати дарма.
Просякло повсюди геть усе російським,
Хоч земля ніколи їхньою і не була.
Епоха радянська відійшла в минуле,
Що з Криму прогнала етнічних татар, – 
В час перебудови вони повернулись,
Це був від держави та від Бога дар.
Піднявсь Сімферополь, бач, закон змінили,
За ним Севастополь теж «бучу» підняв.
Розмовляти рідною не заборонили,
Та мову державну щоби кожен знав.
Бо ж мову російську в Україні знають,
То не накликайте знов якусь біду…
Люди коси Тузли конфлікт пам`ятають,
Ви ж зверніть свій погляд на Сапун-гору.
У боях за неї всі кров проливали,
Землю не ділили на свою й чужу,
Вигнали фашистів, Крим відбудували,
Укріпили гасло: «З усіма дружу!».
За що ж ви піднялись в кримському просторі?
Шугають по Криму в БТР бійці…
Невже знов заплачуть слізьми кримські зорі?
Цього не допустять в Україні! Ні!

Галина ГРиЦЬкІВ-оРШак, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Небесній сотні присвячую...
У мирний час їх полягло немало 
За волю і за честь свого народу.
Багато юнаків життя віддало, 
Щоби здобути для людей свободу. 
У їх очах навіки згасло сонце, 
І кров юнацька землю окропила, 
А вдома мати жде біля віконця 
Й не вірить, що немає більше сина. 
«Не плачте, мамо, я до вас прилину 
Весною сонцем ясним в рідну хату 
І розцвіту я цвітом на калині, 
Та вас одну не буду залишати. 
Я впав в бою за вільну Україну 
І білим птахом відлетів у небо. 
Та ще живим у ваші сни прилину, 
Вас поцілую й пригорну до себе».

Павло ЧЕРВІнСЬкиЙ,
студент 4-го курсу Чортківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. О. Барвінського

Пам`яті Героїв
Десь на небі,
На хмаринній висотні,
Стоять наші браття
З Небесної сотні.
Вони ангелів просять,
Щоб здійснилася мрія,
Щоби вільною завжди 
Була Україна.
Щоби житні лани
Майоріли колоссям,
Щоби в їх матерів
Не сивіло волосся.
У ці страшні буремні дні
Не плачте, матері,
Вони пішли у небуття
Заради нашого життя.
Пам`ятаймо усі: ради нас вони там,
У хмаринній висотні,
Наші вірні сини
Із Небесної сотні...

Прощання сина

Усе в житті буває –
Хороше і погане.
Та де б ми не були,
А повертаємось до мами.
А мама жде додому сина,
І щогодини, щохвилини
Із уст ї ї молитва лине –
Не за себе, а за сина.
А син ї ї в ці дні морозні –
Вже в небутті.
Шляхи його безповоротні –
Він з друзями уже в Небесній сотні.
«Простіть, матусю!
Знаю, Ви були би раді,
Та не судилось нам зустрітись,
Загинув я на барикаді.
Я бачив Вас
І вчора, і сьогодні,
Мені тут добре, я на небі,
Я у Небесній сотні.
Я знаю: будете чекати
Ви біля хати, біля тину...
Простіть мені, простіть,
Бо я життя віддав за Україну».

Іван ГоРДІЙ, 
м. Чортків

З глибин народної душі

Кобзареві

Любив Ти, Батьку, Україну,
                  свій рідний край понад життя.
Любив у тяжкую годину,
                   в роки кріпацтва й заслання.
Ти не продав і не купився,
                          любить ї ї не перестав,
Як за талант свій геніальний
             в «тюрмі народів» вільним став.
Спогади діда свого
                         про славу і міць козаків,
Пісні кобзарів про волю
                             серцем своїм зрозумів.
Ти став Кобзарем для народів,
                    борцем проти лютих катів,
Словом могутнім, правдивим
                                Ти возвеличив рабів!
Стоїш на сторожі Правди,
                               слово Твоє пророче:
«Дати народу волю
                           тиран нізащо не схоче!».
Україну тихо крали,
                           щоб не розбудити,
Своїм дітям не мільйони –
                              мільярди «зробити».
Як усе вже розікрали – 
                              у вогні збудили,
Людей мирних і беззбройних 
                                          мучили і били,
Закидали гранатами і газом травили,
         катували, калічили, 
                                     крали і вбивали,
На морозі з водометів 
                                 людей обливали...
Старший кат велів стріляти
                                    в голову і груди,
Щоб одразу рахувати,
                        скільки мертвих буде.
Вміють нелюди вбивати
                              і рахунок знають,
Марно думають про те, 
                            що їх не впіймають.
Розбудила кров невинних
                           дух козацький, силу,
І тоді Небесна сотня
                           Майдан захистила.
Кати-злодії розбіглись,
                             вовкулаки ниці,
Горить земля під ногами –
                           спішать за границі...
Вже людей не залякають –
                                     ніщо не поможе!
З Богом, Правдою, Тарасе,
                                 народ переможе!
Ти рідний у кожній оселі,
                     всім чесним серцям дорогий,
Незламний борець за Волю,
                      наш Український Святий!

леонід колУБаЄВ, 
м. Чортків

Фото Миколи ланоВЕГи
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Цінності

Ти знаєш, Тарасе, 
весна в Україні…

 
Ти знаєш, Тарасе, весна в Україні,
Печальна, наш батьку, весна.
Розстріляна сотня, хрести, домовини
І скроплена кров̀ ю земля.
Могили чорніють, сивіють від горя 
В скорботі німій матері,
І вже не повернуть до рідного дому
Герої майдану живі.
І вже не пригорне, як завше, з любов̀ ю,
Міцна мускулиста рука.
І трепетне «мамо» не скаже ніколи
Вже сотня Небесна свята.
Калина весною  укриється цвітом,
Та кращі в цвіту полягли,
Залишивши нам весну, осінь і літо,
Щоб ми рідний край берегли.
Ти знаєш, Тарасе, у горі й скорботі,
В бою, у молитві, в весні
Зродився НАРОД – волелюбний, незборний,
Який Україну зберіг!
Зродився народ – неподільний і Божий,
Пророче, молися за нас!
Як  будеш із нами, то ми переможем
І сповним батьківський наказ!
 

                                        Тетяна яБлонЬ, 
член НСЖУ

                                                 с. Звиняч

* * *
Любий батьку наш Тарасе! 
Ми позбуваємось заброд, 
Бо із небес незламним духом 
Освячуєш ти свій народ! 
Тепер ми вже затямили, 
Що ми не «моголи», 
Й тому хану з Межигір’я 
Ми не раби голі. 
Ми повстали – і порвали 
Кайдани недолі, 
Й кров’ю сотні освятили 
Ми бажану волю. 
І обіцяєм – на землі 
Врага не буде супостата, 
А буде син, і буде мати, 
І буде щастя на землі. 
Почув Господь молитви, 
Світ правди нам світить. 
І вже моляться на волі 
Невольничі діти. 
Й тебе, батьку наш Тарасе, 
В сім’ї вольній, новій 
Пом’янем у двохсотліття 
Незлим, тихим словом. 

Зоряна БаЙТала
с. Калинівщина

У переддень 200-літнього Шевченкового юві-
лею ми влаштували в редакції «Голосу народу» 
круглий стіл. Його учасниками стали люди різ-
ного віку й уподобань, злучені спільною прина-
лежністю до українства. Говорили багато й пал-
ко, гаряче та пристрасно, щиро і правдиво. Тема 
бесіди «Шевченко – наш сучасник» розкрилила 
душі і тому розмова вихлюпнулася далеко за 
межі очікуваного. Простуючи розкриллям сте-
жок, котрих дістаємося із віщим Кобзаревим 
словом, учасники столу і з тривогою, і з пекель-
ним щемом мовили про поняття правдивого 
патріотизму, моралі й моральності, істинної 
громадянськості та виховання, політики й полі-
тиканства, господарювання та релігійності, віри 
й толерантності. Одне слово, віддано складали 
до стіп Пророка «думки свої земні».

Отець Роман Гончарик, парох с. Шуль-
ганівка: «Він розірвав пута кріпацтва»

Із 47 прожитих літ 24 роки він був кріпаком, 
десять перебував на засланні, три роки був пе-
реслідуваний поліцією і лише 9 років був віль-
ною людиною. Після смерті Великого Кобзаря 
почалося почитання його не лише на рідній 
землі, а також скрізь на поселеннях, де тільки 
жили українці. На його честь проводили конфе-
ренції, збирали академії, було написано багато 
статей, альманахів, сказано численно допові-
дей. До його літератури і його Кобзаря дода-
лися книги, писані людьми, котрі возвеличили 
і продовжили його справу.

Всі великі народи мають своїх геніїв: Італія 
– Данте, Іспанія – Сервантеса, Англія – Шекспі-
ра, Німеччина – Гете, Польща – Міцкевича, Ро-
сія – Пушкіна, а наша Україна – Шевченка. Коли 
перша книжка «Кобзар» вийшла у Петербурзі, 
тодішній російській столиці, 1840 року, вона 
пробудила, хто читав її, розум і волю людини до 
пізнання тієї правди, що була в ній написана. До 
нього ніхто не писав так багато про життя укра-
їнського народу, також він зазирнув у майбут-
нє, в якому подав ці правди – правди так само 
і політичні, як, наприклад, поема «Сон», щоби 
в такий спосіб пригадати людям про їхнє жит-
тя, а також віднайти таку особу, яка би могла 
народ відродити. Шевченко тривожився, доки 
український народ перебуватиме в такому за-
недбанні, коли у нас з`явиться свій Вашінгтон, 
який своєю конституцією відродить всі народи і 
державу. Напевно, він буде обов`язково в нашій 
Україні. Тими словами Тарас передбачив, що 
в майбутньому вона насправді отримає такий 
дар, а так само зрушиться з місця, щоби здо-
бути для себе волю. 

Як надзвичайно скромна людина, поет напи-
сав такі короткі рядки: «Не забудьте пом`янути 
незлим тихим словом». Він не сподівався, що 
на його могилі з часом хтось поставить хрест і 
буде молитися. Але, приснопам`ятний наш Та-
расе, не тільки на українській землі, але також 

у вільних країнах поселенці-українці поставили 
тобі не лише хрести, а воздвигли пам`ятники: 
у Вінніпезі, Вашінгтоні, Тулузі, Римі, Буенос-
Айресі. Це підтверджує слова, що скільки сон-
це буде світити на небі, тебе не забудуть, а за-
вжди вважатимуть своїм Батьком, проводирем, 
а також своїм Пророком, який передбачав, що у 
нашій вільній Україні буде син і буде мати, і бу-
дуть люди незалежні, між собою братолюбиві, 
наслідники його заповіту завжди і всюди, що-
денно за неї Господа молити...

Тетяна Андрухів, заступник головного 
лікаря Чортківської ЦКРЛ з медсестрин-
ства: «Ідімо за правдою, як ішов Тарас»

На все є Боже провидіння. 200-ліття Вели-
кого Кобзаря – така помітна дата! І вона стала 
символічною для українського народу: скільки 
можна перебувати в ярмі? Скільки можна терпі-
ти зневагу щодо себе, щодо нації? Нас гнобили 
й мучили, приглушували національні почуття. 
Росіянин, який поважав Росію, вважався па-
тріотом, а українець, який поважав свою мову, 
– націоналістом і фашистом. Не може так три-
вати вічно! Словами Шевченка ми взивали до 
Бога. Настав час і Він почув наші молитви. Хто 
б повірив раніш, що таку криміналітетну владу 
зможе здвинути з місця студентство?

Шевченків «Кобзар» століттями був для на-
шої нації як вогник: тлів, тлів, а потому яскраво 
спалахнув. З-поміж усіх тих, що боялися, Тарас 

перший зумів відверто, впевнено, ствердно 
звеличити свою націю, просту людину, яка має 
власну гідність, має право бути вільною. Нам 
треба вчитися, щоб це збагнути. І ми будемо 
великим народом.

У Шевченка є дуже багато чого наслідувати, 
а найголовніше – бути правдивим перед самим 
собою, не лукавити, казати правду. Є такий ви-
слів, що зло зупинити дуже легко: достатньо 
просто не бути його причиною. Просто йти за 
правдою, як ішов Тарас Григорович. Якби всі 
люди задумалися над цим! Наш народний хор 
медичної спільноти «Галичина» своїм співом і 
зокрема виконанням Шевченкової спадщини 
спонукає до цього. Коли виконується «Заповіт», 
це настільки переповнює душу, запалює таким 
позитивом, такою вірою в перемогу! Співаємо 
й «Думи мої», а до пісні «Наш отаман Гамалія» 
– слова Шевченка, музика народна – диригент 
Іван Кікіс зробив власну обробку суто для хору 
на чотири голоси. Скрізь, де виступаємо з кон-
цертами, ця пісня сприймається на «ура!» і 
люди аплодують стоячи. Бо там є дуже хороші 
слова. А ще – «Реве та стогне Дніпр широкий». 
Так само на чотири голоси звучить пісня «Учіте-
ся, брати мої» – і аж мороз іде поза шкіру. Це так 
зворушливо: «Хто матір свою забуває – того Бог 
карає»... Вже п`ятий рік виступаємо у російсько-
мовному Іллічівську на Одещині на фестивалі 
«Серпневий заспів», де нас радо зустрічають. А 
ще – на фестивалях Байди Вишневецького, на 
«Лірі Гіппократа», всюди щиро дякують за те, 
що несемо в люди Тарасовий спадок – він за-
сіває добрі, родючі зерна...

Староягільницький сільський голова 
Петро Ревуцький: «Що передрікав, те й 
сталося!»

Чули ми не раз і не двічі: Шевченко – пророк. 
Але якось так не надавали тим словам особли-
вого значення, навіть десь трохи сприймали за 
штамп. А тепер прозріли: те, що він передрікав, 
сталося! Що Кобзар передбачив, те й відбудеть-
ся. Як він писав: «...заснула Вкраїна, бур’яном 
укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі, в болоті 
серце прогноїла...». І тут же взивав до «козаць-
кої тії крові, чистої, святої!». І ота козацька кров 
– хіба не наші хлопці, Небесна сотня? Хіба не 
весь Майдан, де однаково велично й милозвуч-
но лине чи з україно-, чи то російськомовних уст 
«Слава Україні! Героям слава!»? Ми нарешті 
згадали, що ми – нащадки отих героїв, козаків, 
гайдамаків. А символом України став отой ко-
зак, над котрим знущалися «беркутівці» на ки-
ївському Майдані, – оголений, босий, побитий 
та зневажений, але не скорений, не зігнутий на 
коліна. Так і Україна ніколи не буде на колінах!

Наше село дуже патріотичне: понад тридця-
теро староягільничан були вояками Української 
галицької армії. У війну село єдине в районі і 
одне з-поміж семи в області потерпіло від 
німецько-фашистських зайд – було спалено 
півсела. Бо ми мали чисельну організацію ОУН, 
багато староягільничан служило Україні в УПА. 
Діяли в селі товариства «Просвіта», «Сокіл». 
А потому зазнавали репресій від совітів: при-

тісняли за вільнодумство, закрили 
церкву. Наприкінці 80-х років, коли 
почалась перебудова, на терито-
рії бригадного села ми утворили 
господарство, від`єдналися від 
Шульганівки і назвали його імені 
Т.Шевченка. У нас нічого не було, 
тільки одна тваринницька ферма. 
Та збудували тік, майстерню, все 
відродили. Відкрили церкву. На да-
ний час цілорічно працює дитячий 
садок, а школі цьогоріч виповнить-
ся 100 (!) років. Тепер вже Стара 
Ягільниця є як би центральною са-
дибою – тут знаходиться контора 
ПАП «Довіра». Це його директор 
Іван Войцишин, депутат районної 
ради від нашого села, у 1987-му 
запропонував назвати колишне 
КПГ, на базі якого й сформувалася 
«Довіра», Шевченковим іменем. 90 
відсотків земельних паїв довірила 
йому громада. Дбайливий керів-

ник, він разом 
з головним 
бухгалтером 
підприємства 
Н а т а л і є ю 
Бойчук кло-
почуться, аби 
й ми жили 
не гірше, як 
люди: церк-
вою, дорога-
ми, належним 
ф у н к ц і о н у -
ванням соці-
альної інфра-
структури. За 
п і дс у м к а м и 
роботи упро-
довж 2011 
року терито-
ріальну громаду села відзначено.

Нашу сільську раду утворено в травні 1991 
року, а вже 16 червня, пригадую, освячува-
ли ми висипану символічну могилу борцям за 
волю України. І вже тоді, ще до настання неза-
лежності, у нас на мітингу линуло пророче: «Ще 
не вмерла Україна! Ще не вмерла і не вмре!». 
Так і сталося. Щороку староягільницька гро-
мада численно збирається у Шевченківські дні 
біля поетового пам`ятника-погруддя. Співаємо 
«Думи мої» і розважаємо над словами Пророка 
про нинішні події. Він був, є і буде нашим су-
часником.

Той рух до сонця не спинити, 
бо зветься сонце те Тарас!

У нинішній «Світлиці» на найчільнішім місці – його образ. якраз цими днями – в дні перемог і дні поразок – усі ми, українці, нині в 
Україні сущі, всує переконалися: Шевченко – направду наш Пророк і наш сучасник. Бо простуємо до нього, як завважив поет Юрій 
Рибчинський у відомій пісні-славні кобзареві, «крізь свята, і крізь будні, крізь глум юрби і суєту», «неначе грішники до Бога свої 

печалі несучи». І то «не в минуле, а в майбутнє». Вторимо його думи і звіряємо з кобзарем свої. Сповідаємося Батькові нації. 
а він будить нас своїм Словом. І, здається, вже розбудив, спонукав до дії, до боротьби. До омріяної віками волі.

Пам`ятник Кобзареві у с. Ридодуби.
Фото любомира ГаБРУСЬкоГо



Учитель Шманьківської ЗОШ І – ІІ 
ст. Катерина Богуцька: «Дорости до 
Шевченка прагнемо»

Звідки починався Майдан? Дуже конкретну 
відповідь дає Шевченкова поема «Сон», де 
поет через художній прийом сну змальовує 
бідну Україну та її знедолених людей. По-
гляньмо, хіба не про нинішнє суспільство мов-
лено: «...той мурує, той руйнує, той неситим 
оком за край світа зазирає, чи нема країни, 
щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той 
тузами обирає свата в його хаті, а той нишком 
у куточку гострить ніж на брата...»? «А той, 
щедрий та розкошний, все храми мурує; та 
отечество так любить, так за ним бідкує, так 

із його, сердешного, кров, як воду, точить!..» – 
хіба не впізнаємо у цих образах тих, що ще до-
недавна вважали себе за правителів України? 
Це початок, отака безнадія, що все вже розі-
крали, побудували храми у власних палацах, 
розвалили Україну по частинах. Тривожиться 
Шевченко, гнівається, що ми – як ягнята: не-
хай, може, так і треба!

Ми у школі оце якраз проговорили тему 
«Шевченко – пророк і сучасність». Тішуся, що 
мої учні впевнено висловлюють самостійні 
думки-погляди на нинішні події – через призму 
Кобзаревих творів. Буквально сьогодні вчили 
«Жіноча доля в творчості Тараса Шевченка», 
перед тим його «Чигирине, Чигирине» і «Сто-
їть в селі Суботові». У Шманьківцях віддавна 
витає особливий національний дух, адже це – 
мала батьківщина творця гімну січового стрі-
лецтва Степана Чарнецького. Вже щороку в 
жовтні, до річниці УПА, влаштовуються на на-
ших теренах мистецькі фестивалі «Червона 
калина», де не обходиться без участі школя-
рів. А в січні зазвичай відзначаємо день наро-
дження С.Чарнецького. Цьогоріч в часі мітингу 
з тієї нагоди ми згадували Майдан – він тоді 
вже стояв, а також події тогочасні і сучасні. 
Нинішній тиждень цілковито Шевченківський, 
а загалом триває місячник на його прославу 
та вшанування. Це і конкурс малюнків, мину-
лого тижня – вже й на районному рівні, брали 
участь шманьківські школярі і в конкурсі чит-
ців на рівні Колиндянського освітнього округу. 
Власне Шевченківське свято відбуватиметься 
і в школі, і в сільському клубі.

Ми виховуємо, ростимо спадкоємців слави 
Героїв, адже у їх жилах теж нуртує козацька 
кров, яка зове до волі. Бо вже 23-й рік страх, 
спричинений пригніченням національного 
духу, патріотизму, висить над Україною. Та 
Шевченків заклик вийти з полону покріпачен-
ня нарешті розвіяв ту пітьму...

В. о. заступника директора з навчально-
виховної роботи Колиндянської ЗОШ І 
– ІІІ ст. Любов Гикава: «Шукаймо завтра 
між рядками»

До нашої родини за щасливим збігом об-
ставин потрапив «Кобзар» 1893 року видання, 
видавництва Товариства ім. Шевченка. Диви-
лася я й дивувалася, побачивши там багато 
поезій, який не знаходила в інших «Кобза-
рях». Віднесла його до школи, показала сво-

їм учням. Діти зацікавилися тим раритетом, 
підрахували: книжці аж 120 років! Залюбки 
фотографувалися з «Кобзарем». А потім ми 
дізналися про започаткований Всеукраїн-
ський конкурс учнівської творчості, особливо 
принадними виявилися номінації «літерату-
ра» та «історія». І вирішили підготувати й свої 
роботи. За це взялися дев`ятикласники Мак-
сим Гикавий та Валентина Козак. Задумане 
успішно втілили і ті творіння вже дісталися ІІІ, 
обласного етапу конкурсу. Однак можливості 
учнівського дослідження, звісно, обмежені. 
Тому ми хочемо, аби до нього долучилися міс-
цеві краєзнавці, зокрема наймаститіший по-
між них Яромир Чорпіта, котрий, мабуть, має 
зв`язки з архівами, музеями і може розширити 
та доповнити пошук. Одне слово, потрібне до-
лучення фахівців. Бо хто відповість, скажімо, 
яким накладом видавався цей «Кобзар»? І де 
є ще його примірники? Чому про це видання 
відсутні відомості в літературі?

Тепер ми вивчаємо творчість Шевченка і 
дивимось на неї з поглядів сучасності. Учні ка-
жуть: «А ви не спостерігаєте, що Кобзар пише 
про наш час? Шукаймо між рядками відповідь 
на те, що буде завтра!». 

А поки що – фрагменти учнівських робіт. 

Учень 9-го класу Андрій Гикавий: 
«Вічна книга мого роду, народу»

Не міг дочекатись вихідних, щоб поїхати до 
прабабусі, розпитати про наш сімейний скаб –  
“Кобзарь” Тараса Шевченка, частина друга, –  
виданє Товариства імени Шевченка, у Львові, 
1893 року, під зарядом К. Беднарського. 

– Як з’явилась у нашій сім’ї , бабусю, ця кни-
жечка?

–  Ой, синочку, приніс цю книжечку у го-
лодовий рік ваш прапрадідусь, мій батько. 
Пішов перед Михайлом на базар до міста. 
У той час велика торговиця була в селі Про-
біжна. Наближалась зима, батькові чоботи 
порвались, ото назбирав сякий-такий товар: 
мішечок кукурудзяної муки, щоб виміняти на 
сіль і чоботи.

А приніс взамін “Кобзаря”, виміняв у яко-
гось чоловіка із-за Збруча, там люди тяжко 
бідували, казав, що дуже просився, бо з го-
лоду померло двоє донечок, а дружина і си-
ночок  ледь  животять, чекають хоч якогось 
харчу. Хоч не впевнений був, чи донесе їм, бо 
вздовж Збруча стояли більшовики і нікого не 
впускали і не випускали через міст. 

Пам’ятаю, як плакали мама, бо у хаті не 
було грудочки солі, а коли повернувся батько 
з міста, то старі чоботи геть розлізлись, ще й 
підошву з одного загубив у багнюці, бо такий 
дощ вперіщив, що й дороги не було видно. Ми  
ж малі з сестрою заглядали з печі, як батько 
вийняв з-за пазухи маленьку книжечку і почав 
голосно читати. 

І почала прабабця читати мені Шевченка.. 

Слухав її заворожено, боявся поворухнутись, 
дивувався, як у свої 88 бабця знають стільки 
напам’ять?

А потім на мить прабабця зупинилась, пев-
но пригадала і знову продовжила свою розпо-
відь:

–  Ця книжечка стала нам із сестрою пер-
шим Букварем, бо по ній вчились читати. Та 
одного дня “Кобзаря” не стало. Тихцем його з  
сестрою шукали у скрині, та дарма, батько, ді-
знавшись, заборонив нам згадувати про неї.  

Саме того року в село прийшли більшо-
вики. Вже потім, коли ми стали дорослими, 
перед відходом на війну з німцями, батько 
тихенько мені сказав: “Пам`ятай, доню, під 
кущем півонії, що на розі хати, закопаний 
наш “Кобзар”, не кажи нікому, бо буде біда, 
дочекайся слушного часу, я добре його спи-
тав, не страшна йому ні вода, ні земля”, – до-
дому батько вже не повернувся. 

“Кобзаря” відкопали, коли добудовували 
хату, сама копала під фундамент, щоб ніхто не 
бачив, а коли дістала книгу, не повірила своїм 
очам – здавалось, ніби вчора вона була за-
копана. Відразу заховала її на горище у старій 
скрині, і лише коли стала Україна вільною, ви-
тягнула її і подарувала  твоїй мамі, вона якраз 
навчалась на першому курсі в університеті в 
Чернівцях, Отак-то, синочку, і опинилась вона 
у вас. Бережи її, як зіницю ока, вона –  вічна, 
бо не бере її ні голод, ні війна, ні час…

Прабабця закінчила оповідь, а в моїх очах 
бриніли сльози, сльози гордості за свій рід, 
що впродовж уже кількох десятиліть береже 
і передає з покоління в покоління віщу книгу 
мого народу, якій нема ціни…

Учениця 9-го класу Валентина Козак: 
«Скупі відомості  про “Кобзар” 1893  
року»

Цікаво було читати на шпальтах інтернет-
видання газети “Високий замок” про те, що у 
Львові у Палаці мистецтв знаходиться пер-
ший на Західній Україні музей Шевченка,  літе-
ратурний редактор Палацу мистецтв Зеновія 

Філіпчук розпові-
ла кореспонденту 
“Високого замку”, 
що тут є “Кобзар”, 
який побачив світ 
у 1893 році у Льво-
ві. Його подарував 
художник Орест 
Манюк. Художник 
каже, що це книга 
з особистої книго-
збірні митрополи-
та Андрея Шеп-
тицького – із його 
помітками.

Не менш ціка-
ву інформацію 
зустріла і у статті 
“Ювілей. Пам’яті 
Оксани Євгенів-
ни Борової”, де 
зазначалось, що 
у родині профе-
сора кафедри 
Львівського на-

ціонального методичного університету імені 
Д. Галицького Оксани Євгенівни Борової “до 
сьогодні реліквією є “Кобзар” Т. Шевченка 
1893 року видання. Він випадково врятував 
життя батькові Боровому Є. М., тогочасному 
солдату Червоної Армії у роки ІІ світової війни 
під час одного із боїв на Закарпатті. Батько 
носив цю дорогу йому книгу в солдатській ши-
нелі до кінця війни, беріг усе своє життя”.

Отож, історія видання “Кобзаря” Т. Шевчен-
ка 1893 року – цікава, та, на жаль, не розгада-
на. Можливо, згодом ми розшукаємо, скільки 
було примірників цієї святої книги, що рятува-
ла життя не одному поколінню нашого народу, 
скільки їх зберегли, передаючи дітям й онукам 
як реліквію роду, народу, нації.
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Шевченкіана

Шевченкові
Україно, рідна квітко!
Ти радієш, мов лебідка,
І плетеш вінок життя,
Щоб всміхалось майбуття.
Якщо вам і мова, і земля, й родина,
Й пісня українська дорогі,
Любіть, як він, страждальну Україну –
Як він, і не боїмось ворогів.
Він нас любив, для нас творив,
Він научав, як чесно жити,
Як треба неньку Україну
Всім серцем віддано любити.
Любімось віддано і щиро,
Бо всі ми – сестри і брати.
Тримаймось дружно бо за руки,
Щоб швидше нам разом дійти
До щастя, злагоди і миру
Та заповітної мети.
А пам`ятник йому, в душі народній злитий,
Стоятиме століття і віки.

Марія ТоРкІТ, 
м. Чортків

До «Світлиці» гостинно 
запрошували анна БлаЖЕнко, 

орест лиЖЕЧка

Пам`ятник Кобзареві у с. Стара Ягільниця.

Пам`ятник Кобзареві у с. Косів.
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11 березня, вівторок 12 березня, середа 13 березня, 10 березня, понеділок
УТ-1

06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
14.30, 18.40 Новини 
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 
Гiсть студiї 
07.30 Ера бiзнесу 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.10 Т/с “МонтеКрiсто” 
10.00, 15.00, 19.00, 
21.40 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
12.25 Кордон держави 
12.40 Українська пiсня 
13.30 Дорослi iгри 
14.55 Дiловий свiт. 
Агросектор 
17.15 Подорожуй свiтом з 
Ю.Акунiною 
17.40 Шлях до Чемпiонату 
свiту ФIФА 2014 Бразилiя 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.00 Пiдсумки дня 
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Шустер LIVE 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.50 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 20.30 Т/с “Гюльчатай 
- 2. Заради любовi” 
11.45, 12.45 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.45 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.40 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.40 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
22.25 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
05.25, 21.00 Т/с “Гетери 
майора Соколова” 
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 “Повернення 
Мухтара-2” 
11.20, 12.25, 16.50 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.35, 16.20 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Петрович” 

ТТБ
06.45, 10.00 “Пiснi нашого 
краю” 
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 15.30 “Удосвiта” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “ПрофStyle” 
10.30 “Дива цивiлiзацiї” 
11.00 “Мiй рiдний край” 
11.15 “Iван Франко i Леся 
Українка” 
11.35 “Хата на Прiорцi” 
11.50 “У пошуках легенд” 
12.00 “Студмiстечко” 
12.15 “Просто неба” 
12.30 “На часi” 
13.30 “Цивiльний захист” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.00 “Свiтлотiнi” 
16.00 “Кобзар єднає 
Україну” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Iноземна для дiтей” 
16.50 “Iсторiя одного 
експоната” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.43 Реклама 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Час змiн” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Д/ф “Двi долi” 
23.30 “Почерк долi” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма 
“Автоакадемiя” 
13.00 А.Матвiйчук 
“Полустанок любовi” 
14.00 Х/ф “Секретарка” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Головоломка” (2) 

ICTV
06.50, 16.50 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Анекдоти по-українськи 
10.25, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.50 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
15.50, 20.05 Т/с “Чужий 
район-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.50 Т/с “Лiсник” 
23.40 Х/ф “Щербате лезо” (2) 

СТБ
06.35, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.25, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.10 “Кохана, ми вбиваємо 
дiтей” 
11.55, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.50 “МастерШеф - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Х/ф “Самара-2”(1) 
22.25 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.50 Т/с “Щасливi разом” 
14.55 Х/ф “Блакитна 
лагуна” 
18.00, 23.55 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Блакитна 
лагуна 2” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 14.00, 17.00, 
19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.10, 15.20, 17.25, 
22.30 Т/c “Слiд” (1) 
10.25, 20.10 Т/c 
“Шаман-2” (1) 
12.15, 19.30 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
14.20, 23.20 Т/c 
“Подружжя” (2) 
18.00 Т/c “Сашка” (1) 
22.00 Подiї дня 

 2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Сержант 
мiлiцiї”. Перша серiя (1) 
11.05 Х/ф “Хлiб. Золото. 
Наган” (1) 
12.20 Д/п “Вбивство вiд 
кутюр” 
13.20 Д/п “Сонячна 
безодня” 
14.20 Д/п “Французький 
iноземний легiон” 
15.10 Д/п “Вiйськова форма 
Червоної та Радянської 
армiї” 
16.15 Д/п “Ручний 
кулемет ДП” 
16.30, 19.00 Т/с “Вантаж” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Харлей 
Девiдсон i ковбой 
Мальборо” (2) 
23.20 Х/ф “Вирощування” (3) 
01.15 Х/ф “Жах iз надр” (2) 
02.40 Х/ф “Бравi хлопцi” (1)

УТ-1
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
14.30, 18.40 Новини 
06.35 Доброго ранку, 
Україно! 
06.45, 07.40, 08.20 Гiсть 
студiї 
07.30 Ера бiзнесу 
08.45 Кориснi поради 
09.10 Т/с “МонтеКрiсто” 
10.00, 15.00, 19.00, 
21.40 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
12.30 Контрольна робота 
12.50 Фольк-music 
13.50 Не вiр худому кухарю 
14.45 Euronews 
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.) 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.00 Пiдсумки дня 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Шустер LIVE 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 20.30 Т/с “Гюльчатай 
- 2. Заради любовi” 
10.55, 11.55, 12.55 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.55 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
23.45 Т/с “Касл - 2” (2) 

ІНТЕР
05.25, 21.00 Т/с “Гетери 
майора Соколова” 
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 “Повернення 
Мухтара-2” 
11.20, 12.25, 16.50 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.35, 16.20 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.00 Т/с “Петрович” 

ТТБ
06.45, 10.00, 16.40 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Мiй рiдний край” 
10.45 “Назбиране” 
11.00 Д/ф “Двi долi” 
11.30 “Так було” 
11.45 “Сад.Город.Квiтник” 
12.00 “Пiсля школи” 
12.15 “Надiя є” 
12.30 “Європа очима 
українця” 
13.30 “Iсторiя одного 
експоната” 
13.45, 18.30 “Новини 
України” 
14.00 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
14.30 “Фабрика iдей” 
15.00 “Музеями 
Тернопiлля” 
15.20 “Де пахнув снiг” 
16.00 “Кобзар єднає 
Україну” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Загубленi у часi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Д/ф “Iсторичнi 
коштовностi України” 
23.30 “Почерк долi” 

УТ-1
06.05, 07.00, 08.00 Новини 
06.35 Доброго ранку, Україно! 
06.40, 07.35 Огляд преси 
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 
Гiсть студiї 
07.30 Ера бiзнесу 
08.45 Кориснi поради 
09.10 Т/с “МонтеКрiсто” 
10.00, 15.00, 19.00, 
21.40 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
12.05 “Жива душа поетова 
святая...” Свiт поезiї. 
Т.Шевченко 
12.40 Star-шоу 
14.10 Право на захист 
14.40 Вiкно в Америку 
17.20 Шевченкiвський вечiр 
21.00 Пiдсумки дня 
21.30 Дiловий свiт 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Шустер LIVE 

1+1
06.00 “ТСН-Тиждень” 
07.35, 00.55 Х/ф “Формула 
кохання” (1) 
09.20 Мег Гiбсон у комедiї 
“Чого хочуть жiнки” (1) 
11.45 Х/ф “Манекенниця” (1) 
15.20 “1+1 удома: 8 Березня” 
17.20 “Восьме березня у 
великому мiстi” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.30 “Вечiрнiй квартал. 8 
Березня” 
22.30 Д/ф “Мiй Шевченко” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Фродя” 
13.45, 14.20 “Сiмейний суд” 
15.05 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Гетери майора 
Соколова” 
23.00 Т/с “Петрович” 

ТТБ
06.45, 14.00, 20.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30, 21.30 “Урок... для 
батькiв” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “До народних 
джерел” 
11.15 “Творчий портрет” 
11.45 “Храми Подiлля” 
11.55 “Наш Кобзар” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “До чистих джерел” 
13.00 “Назбиране” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
13.45 “Шляхами Тараса” 
14.15 “Вiнтаж 
14.30 “Мелодiї цимбалiв 
Iвана Кавацюка” 
15.00 “Невигаданi iсторiї” 
15.30 “Спадщина” 
16.00 “Просто неба” 
16.13, 22.26 Погода. 
Реклама 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Маленька перерва” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “7 природних чудес 
України” 
17.15 “Захiдний експрес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 Д/ф “Музеї України. 
Т. Шевченко. Спадщина” 
19.30 “Тема дня” 
19.43 Реклама 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Скарби роду” 
22.00 “Зустрiч для вас” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Д/ф “Тарас 
Шевченко. Заповiт” 
23.35 “Вiнтаж” 
23.50 “Твоя пiсня, твоя 
дума не вмре, не загине...” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.35 Програма “Смаки 
культур” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00 Час-Tайм 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00 Дитяча година 
12.10 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
12.40, 17.00, 03.30 
Програма “Магiя природи” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Настя” 
16.00 Музична вистава 
ТНЕУ “Дитячими стежинами 
великого Тараса” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.00 Програма “Невiдома 
Україна” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.05 Х/ф “Брати по кровi” 

ICTV
06.05 Свiтанок 
07.05, 19.05 Надзвичайнi 
новини 
07.55 Факти тижня 
09.00 Х/ф “Чаклунка” 
10.55 Х/ф “Французький 
поцiлунок” 
12.55 Х/ф “За бортом” 
14.55 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 
16.50 Х/ф “Холостяцька 
вечiрка у Вегасi” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.50 Х/ф “Ржевський 
проти Наполеона” 
21.15 Х/ф “Наша Russia. 
Яйця долi” (2) 
22.55 Х/ф “Холостяцька 
вечiрка у Вегасi-2. Iз 
Вегаса у Бангкок” (2) 

СТБ
06.45 Х/ф “Зiта i Гiта”(1) 
09.45 Х/ф “Дiвоча 
вечiрка”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.20 “Неймовiрна правда 
про зiрок” 
20.05 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
21.05 Х/ф “Самара-2”(1) 
22.25 “Детектор 
брехнi - 5” 
23.30 “Битва екстрасенсiв. 
Свої проти чужих” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 М/с “Том i Джеррi” 
09.40 Х/ф “Миттєвостi 
Нью-Йорка” 
11.25 Х/ф “Чумова 
п’ятниця” 
13.20 Х/ф “Перша дочка” 
15.20 Х/ф “Чого хоче 
дiвчина” 
17.25 Х/ф “Охоронець” 
20.00 Ревiзор 
22.35 Страстi за Ревiзором 

ТРК “УКРАїНА”
06.40 Т/c “В очiкуваннi 
любовi” (1) 
10.20 Т/c “Яблуневий 
спас” (1) 
14.15 Х/ф “Про що мовчать 
дiвчата” (1) 
16.00, 19.20 Т/c “Вiдлига” (1) 
19.00 Подiї 
22.00 Подiї дня 
22.30 Т/c “Слiд” (1) 
23.20 Х/ф “Формула 
кохання для заручникiв 
шлюбу” (1) 

2+2
09.00 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
11.00 Т/с “Проти течiї” (1) 
19.00 Т/с “Вантаж” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Вулкан” (1) 
23.20 Х/ф “Довiчно” (2) 
01.00 Х/ф “Зiткнення з 
Землею” (2) 
02.25 Х/ф “Захар 
Беркут” (1)

УТ-1
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
14.30, 18.35 Новини 
06.45, 07.40, 08.20 Гiсть 
студiї 
07.30 Ера бiзнесу 
08.45 Кориснi поради 
09.10 Т/с “МонтеКрiсто” 
10.00, 15.00, 19.00, 
21.40 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
12.25 Як Ваше здоров’я? 
13.25 Ближче до народу 
13.55 Книга.ua 
17.10 Свiтло 
17.40 Околиця 
18.00 Фiнансова 
перспектива 
21.00 Пiдсумки дня 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Шустер LIVE 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.30 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10 Х/ф “Iсторiя кохання, 
або Новорiчний розiграш” (1) 
11.10, 12.50, 00.35, 02.05 
Т/с “Склiфосовський” (1) 
13.50 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.45 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.40 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
20.30 Т/с “Гюльчатай - 2. 
Заради любовi” 
23.45 Т/с “Касл - 2” (2) 

ІНТЕР
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 “Повернення 
Мухтара-2” 
11.20, 12.25, 16.50 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.35, 16.20 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Гетери майора 
Соколова” 
23.00 Т/с “Петрович” 

ТТБ
07.00 Д/ф “Музеї України. 
Т. Шевченко. Спадщина” 
07.30 “Невигаданi iсторiї” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Сад.Город.Квiтник” 
10.50 “Твоя пiсня, твоя 
дума не вмре, не загине...” 
11.00 “Дива цивiлiзацiї” 
11.30 Д/ф “Тарас 
Шевченко. Заповiт” 
12.00 “В об’єктивi ТТБ” 
12.15 “Випробуй на собi” 
12.45 “До народних 
джерел” 
12.55 Телезамальовка 
13.00, 17.00 “Вiстi ТТБ “ 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “100 шедеврiв” 
13.45, 18.30 “Новини 
України” 
14.00 “Скарби роду” 
14.30 “Мова про мову” 
15.00 “Спадщина” 
16.00 “Кобзар єднає 
Україну” 
16.13, 22.26 Погода. 
Реклама 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “Мандри кота Фiнiка” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Cтудмiстечко” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Тема дня” 
19.43 Реклама 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 
23.00 “Просто неба” 
23.15 “Хата на Прiорцi” 
23.30 “Свiтлотiнi” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 17.30 Програма 
“Смаки культур” 
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 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма 
“Вiдчиняй” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф 
“Суперполiцейський” 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Межа 
правди 
21.30 Програма 
“Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф “Куля” (2) 

ICTV
07.00, 16.50 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.15, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
14.55 Х/ф “Єгер” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с “Чужий район-2” 
21.00 Свобода 
слова 
00.00 Т/с “Лiсник” 

СТБ
06.20, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 “Зiркове життя. 
Найбажанiшi нареченi свiту” 
10.55 Х/ф “Мрiяти не 
шкiдливо”(1) 
12.40, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35, 00.15 “МастерШеф - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Х/ф “Самара-2”(1) 
22.25 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.50 Т/с “Татусевi дочки” 
15.00 Х/ф “Мiсс 
Конгенiальнiсть 2” 
18.00, 00.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Блакитна 
лагуна” 
00.05 Х/ф “Головне - не 
боятися” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 14.00, 17.00, 
19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.10, 15.20, 17.25, 
22.30 Т/c “Слiд” (1) 
10.25, 20.10 Т/c “Шаман-2” (1) 
12.15, 19.30 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
14.20, 23.20 Т/c “Подружжя” (2) 
18.00 Т/c “Сашка” (1) 
22.00 Подiї дня 
00.20 Т/c “Ментовськi вiйни 7” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.30 Т/с “Сармат” (1) 
18.30 Новини 2+2 
19.00 Т/с “Вантаж” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Баварiя - Арсенал. Пряма 
трансляцiя 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Атлетiко - Мiлан 
02.35 Х/ф “Все перемагає 
любов” (1) 
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TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Соло” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.00 А.Матвiйчук 
“Полустанок любовi” 
14.00 Х/ф “Захист Лужина” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Вiдчиняй” 
22.35 Х/ф “Зло” (2) 

ICTV
06.50, 16.50 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.20, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
14.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
15.05 Т/с “Чужий район-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с “Братани-3” 
21.50 Т/с “Лiсник” 
23.45 Х/ф “Убивця” (2) 

СТБ
07.50, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.35 Х/ф “Щасливої 
дороги!”(1) 
11.25, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.15 “МастерШеф - 2”
16.00 “Все буде добре!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Х/ф “Самара-2”(1) 
22.25 “Я соромлюсь свого тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.50 Т/с “Татусевi дочки” 
15.05 Х/ф “Блакитна лагуна 2” 
18.00, 23.45 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Блакитна лагуна 3” 
23.50 Х/ф “Що трапилося 
минулою ночi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 14.00, 17.00, 
19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.10, 15.20, 17.25, 
22.30 Т/c “Слiд” (1) 
10.25, 20.10 Т/c “Шаман-2” (1) 
12.15, 19.30 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
14.20, 23.20 Т/c “Подружжя” (2) 
18.00 Т/c “Сашка” (1) 
22.00 Подiї дня 

2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Сержант 
мiлiцiї”. Друга серiя (1) 
11.05 Х/ф “Загiн особливого 
призначення” (1) 
12.30 Д/п “Розплата за успiх” 
13.20 Д/п “Вольф Мессiнг” 
14.20 Д/п “Французький 
iноземний легiон” 
15.10 Д/п “Вiйськова форма 
Червоної та Радянської армiї” 
16.15 Д/п “Ручнi гранати” 
16.30 Т/с “Вантаж” (1) 
19.00 Огляд Лiги Чемпiонiв 
19.55 Лiга Європи УЄФА. 
Порто - Наполi. Пряма 
трансляцiя 
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
Ювентус - Фiорентина. 
Пряма трансляцiя 

15 березня, субота 16 березня, неділя14 березня, п`ятниця
УТ-1

07.00, 08.00, 12.00, 14.30, 
18.40 Новини 
07.30 Ера бiзнесу 
08.45 Кориснi поради 
09.10 Т/с “МонтеКрiсто” 
10.00, 15.00, 19.00, 
21.40 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
12.25 Вiра. Надiя. Любов 
13.25 Українського роду 
13.50 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
14.45 Euronews 
14.55 Дiловий свiт. 
Агросектор 
17.05 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.00 Пiдсумки дня 
22.55 Трiйка, Кено, 
Секунда удачi 
23.00 Пiдсумки 
23.45 Вiд першої особи 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10 Т/с “Гюльчатай - 2. 
Заради любовi” 
11.50, 12.50 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.50 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.45 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.05 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
22.55 “Супергерої” 
23.55 Х/ф “Суперстар” (2) 

ІНТЕР
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 “Повернення 
Мухтара-2” 
11.20, 12.25, 16.50 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi справи” 
15.35, 16.20 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Незабудки” 
00.50 Д/ф “Життя у кредит” 

ТТБ
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 Д/ф “Художник 
Катерина Бiлокур” 
11.00 “Свiт квiтiв” 
11.30 Д/ф “Хотин” 
11.45 “У свiтi незвичайного” 
12.30 “На часi” 
13.30 “Так було” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Бiля рiдних джерел” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Юнi експерти” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слiд” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Д/ф “Микола 
Вiнграновський” 
23.50 “Храми Подiлля” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Знати бiльше 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Крутися, 
стрiляй, бiжи” 
17.30 Програма “Вiдчиняй” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Здрастуй, смуток” (2) 

ICTV
06.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.25 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
13.55 Т/с “На крилах” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с “Братани-3” 
21.50 Т/с “Лiсник” 
23.40 Х/ф “Довгий 
поцiлунок надобранiч” (2) 

СТБ
06.35, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
08.10 Х/ф “Зимовий сон”(1) 
10.15 Х/ф “Катерина”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.35 “Холостяк - 4” 
00.55 “Холостяк - 4 Як 
вiйти замiж” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 09.45, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.15 Х/ф “Блакитна лагуна 3” 
18.00, 00.05 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Турецький для 
початкiвцiв” (2) 
00.10 Х/ф “Як по маслу” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 14.00, 17.00, 
19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.10, 15.20, 17.20, 
21.10, 22.30 Т/c “Слiд” (1) 
10.25 Т/c “Шаман-2” (1) 
12.15, 19.30 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
14.20, 23.20 Т/c 
“Подружжя” (2) 
18.00 Т/c “Сашка” (1) 
22.00 Подiї дня 
00.20 Т/c “Ментовськi вiйни 7” (2) 

2+2
07.00 Т/с “Солдати-15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Сержант 
мiлiцiї”. Третя серiя (1) 
11.05 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” (1) 
12.50 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
14.50 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “Вантаж” (1) 
19.00 Т/с “Третього не дано” 
(1) 
23.00 Х/ф “Очi дракона” (3) 
00.50 Х/ф “Щасливi 
номери” (2) 

УТ-1
06.50 Х/ф “За щастям” 
08.30 Панянка та кулiнар 
09.00 Армiя 
09.10 Православний вiсник 
10.00, 15.00, 19.00, 
21.35 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
12.10 Моменти життя 
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.) 
14.40 Український акцент 
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн.) 
18.35 Золотий гусак 
21.00 Пiдсумки дня 
23.10 Концерт “Мама, вiчна 
i кохана” 

1+1
06.15, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
08.05, 08.30 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
08.55 М/ф “Енгрi бердс” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.00 “Сказочная Русь” 
10.35, 11.40, 12.40, 13.45 
“Свати - 4” (1) 
14.45 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
16.40 “Вечiрнiй квартал. 8 
Березня” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Вечiрнiй квартал” 
22.15 Х/ф “1+1” 
00.40 Х/ф “Хайджек” (2) 

ІНТЕР
07.05 Х/ф “Ми iз джазу” 
08.40 “Школа доктора 
Комаровського” 
09.30, 17.45 Новини 
10.00 Д/ф “Вода” 
11.45 Х/ф “Наречений за 
оголошенням” 
13.50 Т/с “Незабудки” 
18.05, 21.00 Х/ф “Пiдмiна в 
одну мить” 
20.00 “Подробицi” 
22.55 Х/ф “Навмисно не 
придумаєш” 

ТТБ
06.45, 10.00, 17.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Бiля рiдних джерел” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Назбиране “ 
10.30 “Свiт квiтiв” 
11.00 “Телемандри” 
11.15 “Фiльм-дiтям” 
12.00 “Обереги” 
12.20 “У свiтi незвичайного” 
12.30 “Музичний 
калейдоскоп” 
13.00 “Слiд” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Наш Кобзар” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Театральнi зустрiчi” 
15.10 Концерт В.Зiнкевича 
15.45 Д/ф “Кам’янець-
Подiльський” 
16.00 “Михайловський 
музей” 
16.15 “Полiське коло” 
16.45 “Мандри кота Фiнiка” 
17.15 “ПрофStyle” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Скарби роду” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.15 “Спортивнi 
меридiани” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “7 природних чудес 
України” 
22.30 Д/ф “Перший серед 
рiвних” 
23.00 “Українськi народнi 
пiснi” 
23.30 Д/ф “А жити треба” 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Поет i княжна” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
11.55, 14.40, 16.55, 20.05, 
12.00 Новини Європи 
12.30 115 рокiв гiмназiї 
iм.I.Франка в Тернополi 
14.30, 23.00 Програма 
“Смаки культур” 
14.45 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Подвiйна дитина” 
16.30 Дiм книги 
17.00, 22.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Концерт “Океан Ельзи” 
на Майданi Незалежностi 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
08.05 Зiрка YouTube 
09.15 Дача 
10.10 Т/с “Братани-3” 
13.40, 19.50 Х/ф “Мiсце 
зустрiчi змiнити не можна” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
21.20 Х/ф “Ворошиловський 
стрiлець” 
23.10 Х/ф “Ключ 
Саламандри” (2) 

СТБ
07.05 “Караоке на Майданi” 
07.55 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.05 Х/ф “Джентльмени 
удачi”(1) 
11.50 “Холостяк - 4” 
16.10 “Холостяк - 4 Як вiйти 
замiж” 
17.05 “Хата на тата” 
19.00 “Україна має 
талант!-6” 
21.55 “Детектор брехнi - 5” 
23.00 “Я соромлюсь свого 
тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/с “Черепашки-нiндзя” 
09.05 М/с “Том i Джеррi-шоу” 
10.00 Ревiзор 
12.35 Страстi за Ревiзором 
14.00 Т/с “Воронiни” 
16.00 Х/ф “Турецький для 
початкiвцiв” 
18.00 М/ф “Альоша 
Попович i Тугарин Змiй” 
19.40 Х/ф “Скарб нацiї” 
22.00 Педан-Притула шоу 
23.25 Х/ф “Пiпець” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10, 08.30 Т/c “Iнтерни” (1) 
10.00 Один за сто 
годин 
11.00 Х/ф “Слiдами 
Фенiкса” (1) 
13.00 Т/c “А снiг кружляє” (1) 
17.00, 19.30 Т/c “Висока 
кухня” (1) 
21.30 Х/ф “Клхання Надiї” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
09.00 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
11.00 Т/с “Нове життя 
сищика Гурова” (1) 
19.00 Х/ф “Майстер” (2) 
21.00 Х/ф “Погоня” (2) 
23.00 Х/ф “Пастка-44” (3)

УТ-1
07.30, 23.40 Ток-шоу “Дружина” 
09.00 Шеф-кухар країни 
10.00, 15.00, 19.00, 
21.35 ГРОМАДСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (чол.) 
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (жiн.) 
14.10 Крок до зiрок 
17.05 Концертна програма 
“Тобi, єдинiй” 
18.30 Дiловий свiт. Тиждень 
21.00 Пiдсумки тижня 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 
 

1+1
07.40 Мультфiльм (1) 
08.10, 08.35 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.00 “Свiт навиворiт-5” 
11.05, 21.00 “Голос країни 
4. Перезавантаження” 
13.35 “Зiркова хронiка” 
14.40 М/ф “Машинi казки” (1) 
14.45 Х/ф “Русалка” (1) 
18.30 “Спецрепортаж. 
Операцiя Крим” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
23.20 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
06.45 Х/ф “Навмисно не 
придумаєш” 
08.50 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 Д/ф “Наталiя Варлей. 
Нудно без Шурика” 
12.05 Т/с “Щасливий 
квиток” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.30 Х/ф “Вiй” Прем’єра 
00.05 Х/ф “Лiд” Прем’єра 
 

ТТБ
06.00 Гiмн України 
06.05 “Джерело 
духовностi” 
06.15, 13.20 “Iсторичний 
календар” 
06.25 “Мiй тренер-
гiмнастика” 
06.45, 13.00, 17.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30 “Смак життя” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Крiзь призму часу” 
10.15 “Телемандри” 
10.30 “Шляхами Тараса” 
10.45 “Театральнi зустрiчi” 
12.00 “7 природних чудес 
України” 
12.30 “Українськi народнi 
пiснi” 
13.30 Д/ф “Перший серед 
рiвних” 
14.00 “Поклик таланту “ 
15.40 “Любов гетьмана” 
16.15 “Диволяндiя” 
16.45 “Екотур” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Ботанiчний музей” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Мамина 
школа” 
19.30 Д/ф “Софiївка. 
Любов- Софiї” 
19.50 “Подорож гурмана” 
20.30 “Музична 
хвиля ТТБ” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
22.30 Д/ф “Скрипка грає, 
голос має...” 
23.00 “Посланiє...” 

TV-4
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
12.00 Х/ф Дитяче 
кiно.”Подвiйна дитина” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Соло” 
17.00 Вiкно в Америку 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Поспiшне 
рiшення” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.30 Так$i 
09.00 Космонавти 
09.50 Зiрка YouTube 
11.00 Козирне життя 
11.30 Вам i не снилося! 
12.05 Т/с “Лiсник” 
18.45 Факти тижня 
19.40 Х/ф “Полювання на 
пiранiю” 
22.55 Х/ф “Ключ Саламандри” (2) 

СТБ
08.00 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 “Караоке на Майданi” 
10.45 Х/ф “Удача 
напрокат”(1) 
12.25 Х/ф “Самара -2”(1) 
16.00 “Україна має 
талант!-6” 
19.00 “Битва екстрасенсiв. 
Чужi проти своїх” 
21.05 “Один за всiх” 
22.15 Х/ф “Мiй тато - 
льотчик”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с “Черепашки-
нiндзя” 
08.50 М/с “Том i Джеррi-шоу” 
10.30 Файна Юкрайна 
12.50 Х/ф “Незрiвнянний 
мiстер Фокс” 
14.30 М/ф “Альоша 
Попович i Тугарин Змiй” 
16.10 Х/ф “Рожева 
пантера” 
18.00 Х/ф “Рожева пантера 2” 
19.50 Х/ф “Скарби нацiї 2” (2) 
22.10 Х/ф “Найманi вбивцi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00 Х/ф “Слiдами Фенiкса” (1) 
09.00 Ласкаво просимо 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00 Т/c “Дорожнiй 
патруль 4” (1) 
15.00 Х/ф “Кохання Надiї” (1) 
19.00 Подiї тижня 
20.00 Страстi на паркетi 
22.00 Т/c “Iнтерни” (1) 
23.30 Великий футбол 

2+2
07.30 “Маски-шоу” 
10.00 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
12.00 “Бушидо” 
13.45 “КОРОЛI РИНГУ”. 
Бiй за звання претендента 
на чемпiонський пояс за 
версiєю IBF Томаш Адамек 
vs. В’ячеслав Глазков 
16.00 Х/ф Кiнофайли. 
“Перлини дракона. 
Еволюцiя” (1) 
18.00 Х/ф “Безодня” (1) 
21.30 “Профутбол” 
22.30 Х/ф “Майстер” (2) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Сприятливий період для 

самовідданої праці. Ви по-
винні мобілізувати всі свої 
сили для рішучого прориву, 
але постарайтеся при цьо-
му не забувати і про відпо-
чинок.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05) 
У вас наступає слушна 

мить для активної діяль-
ності. Зберіться з силами і 

не дозволяйте собі розсла-
блюватися і засмучуватися. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Увесь тиждень буде при-
свячений роботі. Сприятли-
вий період для реалізації 
задуманого, а також веден-
ня домашніх справ. 

РАК (22.06-23.07) 
Досить напружений 

період, вам необхідно 
сконцентруватися на най-

важливішому і не розміню-
ватися на дріб’язки. Не від-
мовляйтеся від допомоги 
навколишніх.

ЛЕВ (24.07-23.08) 
У вас може бути хоро-

ший настрій лише у ви-
падку, якщо ви дасте собі 
можливість відпочити. 
Спокійний плин робітни-
чих справ буде вселяти 
оптимізм. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Нагромадження справ 

може заважати вам рухати-
ся вперед, складна ситуація 
на роботі зажадає негайно-
го розв’язання. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Надходить досить спри-

ятливий період. Треба бути 
обережними з рішучістю, її 
не обов’язково доводити до 
нерозсудливості. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
 Головне вчасно зупинити-
ся, не рекомендується за-
йматися тим, що жадає від 
вас занадто великої відпо-
відальності. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
 Ретельно перевіряйте всі 
факти і проявляйте обереж-
ність. Ділове життя може 
виявитися насиченим зу-
стрічами. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
  Надходить настільки спри-
ятливий період, що може 
викликати у вас почуття не-
зручності від благополуччя, 
яке створиться. 
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

 Додасться справ, по-
ставтеся до виконання 
робочих обов’язків більш 
ретельно, попрацювати 
буде над чим. Продумайте 

завдання на найближче 
майбутнє. 

РИБИ (20.02-20.03)
Вам доведеться врів-

новажити деякі риси 
свого характеру, щоби 
домогтися поставлених 
цілей. Може відбутися 
повна зміна ваших жит-
тєвих встановлень. Ви 
ризикуєте опинитися в 
складному становищі. 
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Акценти10
Проблема Для вас, батьки

Наводимо перелік новацій, на які необхід-
но звернути увагу у зв’язку з прийняттям цьо-
го нормативно-правового акта: 

– з’явилась альтернатива при поданні 
документів для проведення державної реє-
страції прав – як шляхом безпосереднього 
звернення заявником, так і шляхом надси-
лання поштою чи кур’єрською службою; 

– відбувається проведення одночасної 
реєстрації права власності та речових прав, 
похідних від права власності, на підставі од-
нієї заяви про державну реєстрацію прав, 
подати яку зможе і власник, і правонабувач 
(досі подавались дві різні заяви);

–  відбувається проведення державної ре-
єстрації прав з видачею свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно на заміну втра-
чених, пошкоджених чи зіпсованих свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно чи 
державного акта на право власності на зем-
лю, виданих компетентними органами до 1 
січня 2013 року (до цього вказана процедура 
значно ускладнювалась у зв’язку з нестачею 
належного нормативного регулювання); 

– спрощено порядок проведення держав-
ної реєстрації прав на новозбудований або 
реконструйований об’єкт нерухомого майна, 
будівництво якого здійснювалося із залучен-
ням коштів від фізичних та юридичних осіб 
(розмежовано перелік документів, які має 
подавати особа, що залучала кошти (забу-
довник), та безпосередньо інвестор); 

– відбулось забезпечення проведення 
державної реєстрації права власності на 
новозбудовані або реконструйовані об’єкти  
нерухомого майна, збудовані в результаті 
діяльності кооперативів, на підставі поданої 
заявником довідки відповідного кооперативу 

про членство в ньому та про повне внесення 
пайового внеску; 

– забезпечено проведення державної ре-
єстрації права державної та комунальної 
власності на об’єкти нерухомого майна, збу-
довані за радянських часів; 

– надається можливість, у разі відсутності 
відомостей у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно, отримувати інфор-
мацію з реєстрів, що функціонували до 1 січ-
ня 2013 року (досі отримати таку інформацію 
було неможливо).

Для отримання детальних роз’яснень гро-
мадяни можуть звернутись в реєстраційну 
службу Чортківського районного управління 
юстиції за адресою:  м. Чортків, вул. Шевчен-
ка, 40, або за телефоном 2-02-18.

*    *    *
До уваги адвокатів!

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, 
які залучаються до надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. Заяви для прохо-
дження конкурсу приймаються Головним 
управлінням юстиції у Тернопільській об-
ласті, а також всіма районними, районними у 
містах, міськими (міст обласного значення), 
міськрайонними, міжрайонними управління-
ми юстиції до 28 березня ц. р.

З повним текстом оголошення можна озна-
йомитися на офіційному веб-сайті Головного 
управління юстиції у Тернопільській області 
(http\\:terjust@tr.ukrtel.net).

Ірина ЖиГУноВа, 
начальник районного управління юстиції                                                       

Згідно із п. 11 ст. 30 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи» (далі Закон) дітям, потерпілим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, пе-
редбачено безплатне харчування у серед-
ніх загальноосвітніх школах, професійно-
технічних закладах освіти, розташованих на 
територіях радіоактивного забруднення.

Із 3 березня ц. р. харчування дітей, які 
навчаються на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю Чортківського 
району, не відбуватиметься у зв’язку з неза-
вершенням процедури відкритих торгів на 
закупівлю послуги з харчування дітей, по-
терпілих від Чорнобильської катастрофи, у 
навчальних закладах, розташованих на за-
бруднених територіях.

Діти, які не харчувалися в навчальних за-
кладах, у тому числі де було зірвано забез-

печення гарячим харчуванням 
(не проведено торги), мають 
право на отримання грошової 
компенсації відповідно до по-
станов Кабінету Міністрів Укра-
їни від 8 лютого 1997 року за 
№ 155 “Про порядок та розміри 
компенсаційних виплат дітям, 
які потерпіли внаслідок Чорно-
бильської катастрофи” у віці:

від 6 до 10 років – 180 грн., 
від 11 до 14 років – 185 грн., 
від 15 до 18 років – 190 грн.
За виплатою такої грошової 

компенсації батькам учнів, які 
не харчувалися в навчальних 
закладах Чортківського райо-
ну, розташованих на території 
радіоактивного забруднення, 
необхідно звернутися до управ-
ління соціального захисту насе-

лення Чортківської РДА (II поверх, каб № 4, 
вул. Шевченка, 34 ) у квітні місяці 2014 року з 
відповідним пакетом документів:

– довідки з навчального закладу;
– копії паспорта батька (матері) –  хто отри-

мує дану компенсацію;
– копії свідоцтва про народження дитини;
– копії чорнобильського посвідчення ди-

тини;
– копії трудової книжки (перша і остання 

сторінки) для непрацюючих громадян, для 
працюючих – довідки з місця роботи, що від-
повідну компенсацію не отримав за місцем 
роботи; 

– номер рахунку банківської установи.
Володимир ЦВЄТкоВ, 

начальник управління соціального 
захисту населення

Фото ореста лиЖЕЧки

Про харчування дітей, 
як постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Юстиція інформує

Про новий порядок державної 
реєстрації прав на нерухоме майно

З 12 лютого ц. р. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень здійснюється за новою – удосконаленою та спрощеною – процедурою, 

що сприяє наданню якісних адміністративних послуг як юридичним, так і фізичним 
особам. З цієї дати набрала чинності постанова кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2013 року, якою затверджено новий Порядок державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядок надання інформації 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

«Вдивляючись в обличчя бійців Небесної 
сотні на фотографіях, розміщених на барика-
дах на Майдані, я поклявся собі, що їхні смерті 
не мають бути марними, ми повинні очистити-
ся і насамперед я маю зробити все, щоб життя 
надовкіл змінилося на краще», – так поясню-
вав свої поривання Степан Ласківський перед 
своїми колегами по роботі. Реальні зміни у на-
шому районі почалися на реальних підприєм-
ствах – перші кроки їх відчувалися на зборах 
працівників Чортківського управління експлу-
атації газового господарства ПАТ «Тернопіль-
газ». Газовики у вівторок зранку, 4 березня, зі-
бралися обговорити складну для їхніх кишень 
ситуацію, що склалася на підприємстві: як зго-
дом з`ясувалося із реплік присутніх, заробітну 
плату затримували протягом чотирьох місяців 
і лише декілька днів тому розрахувалися з 
людьми за січень місяць, хоча за вікном уже – 
четвертий день березня, а право на своєчасне 
одержання заробітної плати захищається за-
коном. Як записано у ст. 115 Кодексу законів 
про працю, «на керівників підприємств, уста-
нов і організацій незалежно від форм власнос-
ті покладено персональну відповідальність за 
несвоєчасну виплату заробітної плати та ін-
ших виплат. Згідно з Указом Президента Укра-
їни № 333 від 12 травня 1996 р. «Про невід-
кладні заходи щодо забезпечення своєчасної 
виплати заробітної плати, пенсій, стипендій 
та інших спеціальних виплат» вищевказаних 
керівників попереджено, що у разі незабез-
печення своєчасності цих виплат вони притя-
гатимуться до встановленої законодавством 
відповідальності». А ст. 36 «Закону про оплату 
праці» гласить: «За порушення  законодавства  
про  оплату  праці  винні  особи притягаються 
до дисциплінарної, матеріальної, адміністра-
тивної та кримінальної відповідальності згідно 
із законодавством.

От колектив і захотів почути вичерпні відпо-
віді на накопичені запитання від керівництва 
управління.

Головою зборів обрали Володимира Снігу-
ра. Він та секретаріат уважно заслухали про-
позиції щодо порядку денного й оголосили 
такі питання: обговорення політичної ситуації 
в Україні; інформація начальника Ігоря Клизу-
ба про те, як реагував колектив на події, що 
відбувалися в країні протягом трьох місяців, 
та озвучення його власної позиції щодо цих 
подій; повідомлення працівниками бухгалтерії 
про фінансовий стан управління та висвітлен-
ня причин затримки заробітної праці.

Працівник Чортківського УЕГГ Степан Лас-
ківський виявився єдиним із багаточисельного 
колективу, який був на Майдані у часи найваж-
чих протистоянь, коли від снайперської кулі 
впало стільки воїнів світла. І от цей чоловік 
хотів поділитися побаченим із своїми това-
ришами, поділитися своїми переживаннями і 
спонукувати таким чином й інших до активної 
життєвої позиції, закликав «не бути байдужи-
ми». «Бо зараз, коли в Україні, на нашій землі 
йде агресія, москалі влізли в Крим, відкрито, не 
ховаючись, ходять, а наші військові під дулами 
пістолетів там сидять і не зраджують при тому 
Україні, нам треба реагувати вже і зараз: йти 
у військкомат, записуватися в Народну Само-
оборону. Тільки не бути байдужим і пасивним, 
бо сьогодні вони в Криму, а завтра загарбники 
ходитимуть по Чорткову», – емоційно виказу-
вав свою точку зору чоловік, вказуючи також 
на те, що надскладна ситуація в державі ніяк 
не обговорювалася в УЕГГ протягом усього 
протистояння людей із бандитською владою. 

Підтримали його усі одностайно. Федір Ка-
лужняк: «Так, справді, відколи це сталося, 
ніхто нас не збирав, ми спільно нічого не об-
говорювали. Ніхто з нас не був на Майдані у 
ті дні, коли там було найважче. А Степан був, 
надивився того і така от у нього реакція, це 
його устами говорить його душа. Бо що такого 
кожен з нас зробив, щоб ця революція відбу-
лася? А нічого такого. Сидів перед телевізо-
ром, ходив на віча. Із нас, 120 осіб, знайшовся 
один, який поїхав в епіцентр подій! Тому і наша 
заслуга є в тому, що відбувається в колективі, 
бо думаємо: тільки не я, хай інші кажуть. А це 
так, як і в державі: ні США, ні ЄС нам не допо-
можуть, якщо самі собі не зробимо добро. Бо 

кому потрібні наші біди?
Ми не знали, де ділися наші гроші – а вони 

золотими відкривачами воду відкривають. І 
після всього цього ми далі пасивно сидимо, 
ніби завтра буде так само, як було вчора. Не 
буде, сподіваюся. Бо ми – єдині, народ україн-
ський порядний, патріотичний. Тому сам і по-
винен думати, як вийти з цієї ситуації: бюджет 
нульовий, казна порожня. Але який би той но-
вий уряд не був, та вже думають про соціальну 
сферу, щоб заплатити пенсії, соціальні випла-
ти й ін. Кажуть, піднімуть ціну на газ. Та хай 
він буде й золотий, лиш би мир і спокій у світі! 
Думаймо! Діймо! Не говорім багато, а діймо!».

Його тезка, Федір Шульга, підтримав своїх 
земляків виступом по-російськи на знак того, 
що ніхто направду й на Західній Україні росіян 
не принижує, а що вже про Схід казати: «Это 
всё от Москвы зависит, она неправдивую ин-
формацию несёт. Когда я звоню на родину, 
на Кубань, то казачество просто возмущено 
этой ситуацией. Я им объясняю, что ново-
сти, которые они слушают – неправдивые, и 
пересказываю то, что сам видел по украин-
ских каналах и слышал от очевидцев».   

Ідею щодо інформування про правдивий 
стан справ в Україні друзів, знайомих, родичів 
на сході країни та в Росії сприйняли на-ура.

Свою позицію щодо ситуації в Україні вика-
зав перед колективом начальник Ігор Клизуб. 
Підтвердивши, що й справді в управлінні не 
обговорювалися останні події в країні, запев-
нив, що він завжди підтримував євроінтегра-
ційний курс держави.

Після бурхливого обговорення політичної 
ситуації і окреслення плану дій: записатися 
у самооборону (що й було зроблено того ж 
дня усім колективом), знову зібрати гроші на 
Майдан, приступили до не менш наболілого 
питання – виплати заробітної плати. Це по-
тягнуло за собою і ряд інших запитань: щодо 
реального власника ПАТ «Тернопільгаз»; у 
якому стилі проходять перевірки роботи УЕГГ 
обласним начальством; перевірки роботи 
слюсарів місцевим керівництвом; «трупний» 
стан транспорту для бригади; якою стороною 
оплачується придбання нового лічильника – 
споживачем чи постачальником – якщо лабо-
раторією доведено, що вини споживача в його 
несправності немає (це викликало теж немалу 
хвилю емоцій, бо ж кому, як не простим робіт-
никам, спілкуватися із клієнтами, тобто нами, 
й пояснювати те, що й самому вважається не 
зовсім правильним) й ін. 

Та основною для працівників УЕГГ була про-
блема затримки заробітної плати місяцями. 
Головний бухгалтер управління Оксана Сме-
речинська намагалася пояснити людям при-
чини затримки: і те, що такі ж УЕГГ в області 
взаємопов`язані; і те, що середня заробітна 
плата в чортківчан вища порівняно з іншими 
управліннями; і що за минулий рік наш цукро-
вий завод зменшив обсяги споживання газу, а 
звідси, як ланцюгова реакція, – автоматично 
зменшуються і доходи; авансових платежів з 
податку на прибуток «Тернопільгаз» заплатив 
1 січня минулого року 10 млн. грн., хоча за ре-
зультатами діяльності 2012 р. мав би заплати-
ти 390 тис. грн., а це величезна переплата…

Та все-таки прозвучали й обнадійливі циф-
ри: за минулий рік населення розрахувалося 
за спожитий газ на суму близько 27 млн. грн., 
а фонд заробітної плати Чортківського УЕГГ 
становить 4,5 млн. грн. Отже, наші газовики 
здатні самі себе забезпечити зарплатою, от 
лише б вчасно її отримували.

оксана СВиСТУн

Зміни себе – і зміниш світ
«не зрадь Майдан! Майдан вимагає змін!» – чуємо повсякчас тепер і самі 

сповідуємо такі думки. Та не досить лише погоджуватися з цими вимогами, 
а й втілювати їх у навколишній світ. Зміни себе, своє ставлення до своїх 

обов̀ язків, бачиш несправедливість – не мовчи, говори відкрито, бо ж заради змін 
на краще, заради свободи, демократії й панування християнських цінностей 

в українському суспільстві й стояли на нашому Майдані українці, росіяни, грузини, 
татари, білоруси… Помалу «майданівці», повертаючись додому, привозять зі собою 
у душах і серцях отой «майданівський» дух свободи і «заражують» ним усіх навколо.
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земельна ділянка

Вважати недійсними:

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

ФОП Петричка П.М. має намір одер-
жати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаці-
онарними джерелами паливних у ТОВ 
“Чортківський торговий Дім” та мага-
зині “Марк”, які розташовані за адре-
сою: м. Чортків, вул. Є.Петрушенка, 7 
та м. Чортків, вул. Шевченка, 19 а.

Викиди забруднюючих речовин від 
процесу вироблення тепла для власних 
потреб становить 0,159 т/рік. 

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі вироб-
ничої діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 
30 календарних днів з часу опублікування 
інформації за адресою: 48500, м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація.

будинок у м. Чортків по вул. Пилипа 
Орлика та чавунні батереї  б/к. 
Тел. 067-257-02-73.

будинок з господарськими будівлями  і 
літньою кухнею у с. Ридодуби. Присадиб-
на ділянка – 14 сотих. 
Тел. 067-131-37-11.

будинок у с. Білобожниця 10 х 12, 
загальною площею 209 кв. м, 5 кімнат, 
сутерини по всій площі, 2 гаражі (під 
одним – підвал), сарай, стайня, криниця, 
сад, земельна ділянка – 15 сотих, 
приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 
098-541-53-04.

1-кімнатна квартира, в самому цен-
трі міста, навпроти кінотеатру. 3-й поверх 
5-поверхового цегляного будинку. За-
гальна площа 30,8 м кв., житлова – 16,6 м 
кв. Є індивідуальне опалення, пластикові 
вікна, вхідні металеві двері. Ціна за до-
мовленістю. 

Тел. 066-808-08-59.

1-кімнатна квартира у Чортко-
ві по вуп. Шевченка, 84, 5-й поверх 
п’ятиповерхового цегляного будинку, за-
гальна площа - 31 кв. м. Євроремонт, всі 
двері нові, металопластикові вікна, інди-
відуальне опалення, телефон, Інтернет, 
кабельне телебачення, підвал. Ціна до-
говірна.

Твл. 097-911-48-38.

приватизована земельна ділянка площею 
10 сотих, у районі Синякового (за заправкою) 
по вул. Затишній.

Тел.: 096-443-30-66; 
2-45-93.

ВиДАВниЧІй КОмПАнІї 
нА ПОСТІйнУ РОБОТУ ПОТРІБнІ 

співпрацівники з власним легковим 
автомобілем. Зарплата висока. 

Комунікабельність обов`язкова.
Тел.: 097-805-13-50

кінь разом із возом. Ціна договірна. 
Звертатися у с. Біла, вул. Пліщука, 15. 
Ільчишин Михайло.

Тел. 066-735-33-19.

Податкова соціальна пільга застосовується 
до доходу, нарахованого на користь платника 
податку, протягом звітного податкового місяця 
як заробітна плата (інші прирівняні до неї від-
повідно до законодавства виплати, компенса-
ції та винагороди), якщо розмір не перевищує 
суми, що дорівнює розміру місячного про-
житкового мінімуму діючого для працездат-
ної особи на 1 січня звітного податкового 
року, помноженого на 1,4 та округленого до 
найближчих 10 гривень, тобто у 2014 році – 
1710 грн. (1218 грн. х 1,4).

Умовою для отримання права на пільгу є 
подання платником податку за одним із місць 
роботи (якщо їх є кілька), на якому він планує 
отримувати пільгу, заяви застосування подат-
кової соціальної пільги.

Слід зазначити, платник податку має пра-
во на зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу у вигляді заробітної 
плати, отримуваного з джерел на території 
України, виключно в одного працедавця. Крім 
цього, до заяви необхідно додати документи, 
що підтверджують право на таку пільгу. Пе-
релік таких документів і порядок їх подання 
затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2010 р. за № 1227. Якщо 
платник податку має право на застосування 
податкової соціальної пільги з двох підстав, 
податкова соціальна пільга застосовується 
один раз із підстави, що передбачає її най-
більший розмір.

Порядок застосування податкової соціаль-
ної пільги викладений в статті 169 Податково-
го кодексу України.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської оДПІ

ФОП Мальована Н.І. має намір одержати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами кафе-піцерії “Ретро”, яке розташо-
ване за адресою: Чортківський район, смт 
Заводське, вул. Чарнецького, 15.

Викиди забруднюючих речовин від про-
цесу вироблення тепла для власних потреб 
і випічки піци становлять – 0,419 т/рік.

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 
календарних днів з часу опублікування ін-
формації за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23, райдержадміністрація.

Управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Чортківському районі оголо-
шує конкурс на заміщення вакант-
ної посади головного спеціаліста 
відділу надходження, прогнозування 
платежів, обліку застрахованих осіб 
та контрольно-перевірочної роботи 
на період соціальної відпустки основно-
го працівника.

До участі в конкурсі допускаються 
особи непенсійного віку, які мають гро-
мадянство України, досконало воло-
діють державною мовою, мають повну 
вищу економічну освіту, навики роботи 
на персональному комп’ютері.

Довідкова інформація за тел. 2-12-52.
Прийом документів протягом місяця 

з дня оголошення конкурсу.

Адміністрація Чортківської ЦКРЛ, 
профспілковий комітет, медпраців-
ники лікарні щиро сумують з при-
воду смерті колишньої медсестри 
поліклініки ЦИГЛЯРСЬКОї Надії 

Максимівни і висловлюють співчут-
тя рідним.

загублений диплом молодшого спеціаліста се-
рії ТЕ за № 28671198, виданий Чортківським педа-
гогічним училищем ім. О.Барвінського 29 червня 
2006 р. на ім`я: ШУмАДА Галина Василівна.

посвідчення учасника війни серії Д-І за 
№ 482384, видане УПСЗН Чортківської 
РДА 28 листопада 2002 р. на ім`я: СЛОБО-
Дян марія Василівна.

диплом серії ТЕ за № 25995534, виданий 
1 березня 2005 р. Чортківським державним 
медичним коледжем, за спеціальністю “Аку-
шерська справа”, на ім`я: КІян Валентина 
ярославівна.

У березні 2014 року на території держави 
проводиться місячник добровільної здачі до 
ОВС зброї, боєприпасів, вибухових матеріа-
лів та спеціальних засобів, у тому числі тих, 
які були неправомірно вилучені у працівників 
правоохоронних органів і спеціальних служб. 
Мета заходу – запобігти незаконному обігу 
зброї та суттєво знизити здійснення тяжких 
злочинів.

Обов’язковій здачі в міліцію підлягають 
зброя і боєприпаси, що знаходяться в не-
законному користуванні. Сюди відноситься 
знайдена на місцях боїв Великої Вітчизняної 
війни зброя військових зразків і та, що зали-
шилася онукам або дітям від родичів, оскільки 
після смерті власника її зберігання незаконне, 
а також зброя і спецзасоби, які були неправо-
мірно вилучені у працівників правоохоронних 
органів та спеціальних служб.

Громадяни, які добровільно здали зброю, в 
цей період мають можливість зареєструвати її 
на своє ім’я за умови, що вона не є краденою і 
не використовувалася в будь-яких криміналь-
них цілях.

Окрім того, всі, хто добровільно здав у мілі-
цію зброю, боєприпаси та вибухові речовини, які 
незаконно зберігалися, звільняються від кримі-
нальної та адміністративної відповідальності.

Згідно зі санкцією ч. 1 ст. 263 КК України за 
носіння, зберігання, придбання, виготовлення, 
ремонт, передачу чи збут вогнепальної зброї 
(крім гладкоствольної мисливської), бойових 
припасів, вибухових речовин або вибухових 
пристроїв без визначеного законом дозволу 
передбачено покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк від двох до п’яти років.

Отож, зважте на власну безпеку і безпеку 
інших людей. Подбайте про уникнення кримі-
нальної відповідальності.

З питань здачі зброї, спецзасобів, боєпри-
пасів і вибухових речовин, а також придбання 
чи реєстрації зброї та спецзасобів, звертайте-
ся у службу дозвільної системи Чортківського 
РВ УМВС України в Тернопільській області чи 
за тел. 2-12-45.

Василь ВаРко, 
інспектор дозвільної системи 

Чортківського райвідділу міліції 

Місячник
Маєте зброю? Здавайте!

ОДПі інформує

Про податкову соціальну 
пільгу в 2014 році

ПЕНСІї НА ПОШТІ:
СВоЄЧаСно, 
              ЗРУЧно, 
                  наДІЙно! 

 Персонал, який обслуговує 
у поштовому відділенні, дає вам змогу:

– отримати пенсію на пошті чи вдома безкоштовно 
та чітко за графіком; 

– не турбуватися про ризики – Укрпошта не вико-
ристовує ваші гроші; 

– сплатити комунальні послуги, здійснити перед-
плату улюблених видань; 

– придбати товари першої необхідності, не виходячи 
з дому.

як отримати пенсію в поштовому відділенні, 
дізнайтеся за телефоном гарячої лінії  0 800 500 440

(цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

інше

Колектив Улашківської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів глибоко сумує з приводу 
смерті МИЛИМУКИ Ганни Мико-
лаївни та висловлює співчуття рід-
ним і близьким покійної.

А у вівторок на одному з селянських 
обійсть у с. Ягільниця сталася пожежа, 
до того ж, вдруге в цьому місці. Вогнем 
знищене дерев`яне перекриття на площі 
у 3 кв. м. Суттєво, що пожежу цілком лік-
відовано упродовж п`яти хвилин від часу 
прибуття рятувальників на місце події. З 
Божої ласки, а ще завдяки умілим, про-
фесійним діям першого відділення чер-
гового караулу ДПРЧ-6 у складі чотирьох 
осіб, ніхто не постраждав, врятовано 
господарську будівлю та житловий буди-
нок, всього – матеріальних цінностей на 
суму близько 48 тис. грн. Та все ж завда-
ні збитки – немалі. І де ж реакція на чис-
ленні застороги у поводженні з вогнем?

(За інформацією 
служби цивільного захисту)

Трагедія

Хоч і не було землетрусу...
Минулого понеділка, о другій 

годині пополудню, у с. Колиндяни 
трапився нещасний випадок. Під 
час розбирання несучих конструк-
цій недіючої будівлі колишнього 
Колиндянського концентратно-
дріжджового комбінату обвалилися 
перекриття між першим і другим по-
верхами, внаслідок чого загинула 
людина. Потерпілим виявився 37-
річний мешканець села – він дістав 
травми, несумісні з життям, хоча ря-
тувальники прибули на місце траге-
дії через двадцять хвилин. Силами 
відділення ДПРЧ-6 (на місці події 
працювало десятеро осіб особово-
го складу) було організовано пошук 
потерпілого з розбиранням завалів 
із залученням місцевих мешканців.

Пожежа
Біда загостила вдруге
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Фотовірш

Отче Володимире лоГУШ, 
вітаємо Вас із Днем народження.

Шлемо найщиріші молитви до Всевишньо-
го і Діви Марії, випрошуючи для Вас, отче, 
міцного здоров`я, духовної радості, Божого 
благословення для по-
дальшої плідної праці у 
Божому Винограднику.

Спільну молитву 
   Господь нашу чує,
А Ваше слово 
          усіх нас лікує,
Ми чуємо просьбу 
          до Бога за нас,
Ми шлемо уклін 
                    свій і наші вітання.
За Вашу науку, за Ваші страждання
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,

Попросить у Бога Вам 
                     і Вашій родині
Щасливі та довгі літа.

З повагою і любов̀ ю – 
парафіяни с. Переходи 

вул. Зелена.

11 березня святкує 
свій День народження

надія Євстахіївна ГонЧаРУк
зі с. Шманьківці.

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

Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будь завжди щира, щаслива й багата.
Хай Бог здоров`я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З повагою – донька 
анастасія, мама, сестра 
Світлана зі сім`єю, брат 

Роман із сім`єю.

Вербовими котиками намалював 
примхливий березень 60-річний ювілей 
для Шульганівського сільського голови

Ігоря Степановича
БІлоВУСа.

Нехай рікою 
       щастя ллється, 
В родині гарно 
          все ведеться, 
І серце хай 
           не знає болю 
На довгий вік 
           і світлу долю.
А ще любові 
            щиро зичим,
Тепла, здоров`я, 

                                                    доброти 
І літ щасливих до сторіччя, 
Усіх гараздів від Бога та людей.
З води, з роси – на добру сотню літ,
Людського щастя, благ земних багато. 
Все, що більше треба, 
Нехай Господь дає із неба

На довгу сотню літ.
З повагою – 

колектив ПаП «Довіра» 
та пайовики сіл 

Шульганівка, Долина.

11 березня святкуватиме 
своє 15-річчя дорогий наш внук

арсен СТЕЦЬкиЙ
зі с. Білобожниця.

Нехай Тобі завжди 
    усміхається доля, 
Несуть тільки радість 
             з собою роки,
Хай щастя й здоров`я 
   не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, 
      бажання й думки.
Хай світлою буде 
       життєва дорога,

Опіка і ласка від Господа Бога,
Хай Матінка Божа, 
                   Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З любов̀ ю – бабуся 
та дідусь Біланики.

Колектив працівників Шульганівської 
сільської ради 

сердечно вітає сільського голову 
Ігоря Степановича БІлоВУСа

з 60-річним ювілеєм, 
який він святкував 6 березня.

У цей святковий 
          світлий день,
Коли настав 
            Ваш ювілей, 
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя 
            Вам бажаємо.
Хай оминають 
              Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя 

                                    на путі. 
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелиться 
                                 в житті!

Щиро вітаємо з 60-річчям 
найкращу матусю, найдорожчу, 

люблячу й турботливу бабусю
Ганну Степанівну ГаЙДУкЕВиЧ

із м. Чортків.
Люба матусю, 
   бабусенько мила,
Спасибі велике, 
що Ви нас зростили,
За те, що теплом 
        зігріваєте нас,
За те, що в щасливу 
    і скрутну хвилину 
Ми можемо серцем 
  схилитись до Вас.
Живіть іще довго, 

                                  рідненька, на світі,
І будемо всі ми любов`ю зігріті.
Будьте здорові й щасливі, 
Ви нам так потрібні ще багато літ.
Хай Мати Пречиста на крилах тримає,
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на радість й добро.

З любов̀ ю і повагою – 
донька людмила, 

зять олег 
і внучка Софійка.

Щиро вітаємо з 80-річчям 
Василя Дмитровича анДРІяШа

зі с. Палашівка.
Нехай весною білим яблуневим цвітом,
Палітрами червоних маків літом,
Осінню – золотистим листопадом,
А зимою – сріблястим снігопадом
У Вашу оселю щастя прилетить

І на многії літа 
          Вас благословить.

З повагою і любов̀ ю – 
Марта ковбель зі сім`єю 

з с. Горішня Вигнанка.

Дорогого чоловіка, батька, 
дідуся, прадідуся, свата

ярослава Михайловича БЕЗУШка
зі с. Скомороше 

щиро вітаємо з поважним ювілеєм – 
80-річчям від Дня народження.

Є що згадати 
    в прожитих роках, 
Суцвіттям барв 
стелилася Вам доля, 
Був і тернистий Ваш 
        життєвий шлях, 
Але на все це 
                Божа воля. 
Та все ж, 
коли гортати сторінки, 

Ой, як багато є чого згадати. 
Усі оті протоптані стежки – 
Багаті змістом і життям крилатим. 
Спинити час ніхто не в змозі, 
І ліс шумить, і квітне сад, 
На Вашій сонячній дорозі 
З’явилось цілих 80.
Прийміть найкращі наші побажання, 
Яскравих квітів незабутній цвіт. 
Нехай це добре, щире привітання 
Звучить для Вас ще сотню літ. 
Нехай Господь благословляє 
Вас кожен день і щогодини, 

Здоров’я, ласку посилає 
Для Вас і Вашої родини.

З повагою і любов̀ ю 
– дружина, діти, онуки, 

правнуки, свати Герасиміви.

Щиро вітаємо з Днем народження 
о. Володимира лоГУШа,

наставника УГКЦ 
Різдва Пресвятої Богородиці 

с. Горішня Вигнанка.
З цієї нагоди, всечесний 

отче, ми молимося, щоби 
Всевишній благословив 
Ваш кожен добрий поми-
сел, кожен крок на многії 
та благії літа.

Нехай Господь 
          дарує многа літ
Без прикрощів, 
без заздрості, без болю.

Хай сонечко любові цілий рік
Освітлює щасливу Вашу долю.
Хай Матінка Пречиста ні на мить 
Із Вас Покрову Свого не знімає.
Нехай завжди в усьому Вам щастить,
Ніколи хай Ваш Ангел не дрімає.
В родині, на парафії, в душі
Щодня хай буде сонячна погода,
Нехай небесні блага і земні
Від Господа Вам будуть в нагороду
За Вашу працю, серце золоте,
За вболівання щирі, за науку,
За вірне служіння і за те,
Що в горі першим подаєте нам руку.

З повагою, молитвою, 
християнською любов̀ ю 

– хористи, молитовні 
спільноти, молодь, діти, 

всі Ваші парафіяни.

Через кілька днів, 
12 березня, виповнюється 

поважних 89 літ довголітній бранці 
комунобільшовицької системи, 

колишній зв̀ язковій УПА, патріархові 
національно-визвольного руху 

на теренах краю 
п. Марії ШТЕПІ.

Ця мужня жінка 
гідна низького покло-
ну від представників 
різних поколінь укра-
їнства, бо вона й нині 
палким і проникли-
вим словом, викла-
деним у численних 
книжках-споминах, 
а також створеним 

нею в Чорткові музеєм більшовицьких 
репресій, котрий не має аналогів на-
вкруги, продовжує торувати стежку до 
української України, сіє у душі юнацтва 
незгасний пломінь жаги до визволення 
з-під гніту рабства духу синів та доньок 
України. 

Нехай же ще довго мережиться її доля 
радісними звістками про довгожданні пе-
ретворення в українському суспільстві. 
Нехай Всемилостивий Господь щедрою 
рукою дарує їй довгу низку щасливих 

літ, а Матінка Божа сповиває 
ті благословенні літа Своїм 
Омофором!

Членство районної 
організації  Во «Свобода»

Ось тут,  у серці відчуваю – 
Весна прийти уже бажає...
А вітер запах цей несе
І у душі радіє все.
Весна уже не за горами,
Ось-ось прийде, розквітне з нами
І подарує всій землі
Весняні квіти чарівні.
Диво-природа теж воскресне,
Річки, струмки 
                     потоком скреснуть...
Після дощу – повітря чисте,
Як те розсіяне намисто.
Усе прийде, усе прилине – 
Весни заквітчана картина.

людмила киРнІЦЬка, 
вчитель Чортківської гімназії 

ім. М.Шашкевича

Весна прийти 
уже бажає

Фотопогляд ореста лиЖЕЧки


