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Виходить з 1939 року

Оголошення

Твої герої, україно

Хронометр

Наступної неділі спатимемо на одну годину менше – 
адже переходимо на літній час.

Запровадження літнього часу передбачено постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року за № 
509 «про порядок обчислення часу на території України».

Як відомо, щороку двічі на рік у більш ніж 100 країнах сві-
ту стрілки годинників переводяться на годину: в останню 
неділю березня – на годину вперед, а в останню неділю 
жовтня – на годину назад. Це необхідно для того, щоб на-
близити адміністративний час до сонячного. Цьогоріч пе-
рехід на літній час припадає на 29 березня. Цієї ночі абсо-
лютно у звичному режимі стрілки годинників переводяться 
на годину вперед. 

м. Чортків, вул. Шевченка, 32 А 
                     E-mail: chortkiv@ascprion.com
Тел.: 067-507-04-75, 097-960-96-68

Гарантійна підтримка 
та післягарантійний 
ремонт комп`ютерної 

техніки
Адреса:

Вже житимемо за літнім часом

«Чуєш, ти чекай мене, 
над усе чекай»

20 березня Чортківщина прощалася із Русланом Коцюком зі с. Джурина – воїном, котрого забрала нещадна, 
жорстока війна. Влада району на чолі з першим заступником голови РДА Валерієм Запухляком та заступником 

голови райради Любомиром Хруставкою, депутати райради, сільські голови, громадськість усього району прийшли 
віддати шану, провести в останню путь свого захисника, бійця, Героя.

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

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

    В.ЧЕПИГА, 
голова ГО «Громадський Майдан»

Тоді, 22 березня 1945-го, рівно сім десятиліть назад, 
йому, командиру боївки СБ Української Повстанської 
Армії Жуку, виповнилося 22 роки. Він упав поранений 
в бою на хуторі Пеньки Борщівського району і вороги-
енкаведисти вчинили над ним жорстоку розправу. 

Таких, як він, Євстахій Петрас, було семеро повстанців, 
сміливців-відчайдухів, котрі, коли скінчилися патрони, 

постріляли себе, а ворогу не здався ніхто. Бо мали вони 
за життєвий орієнтир гасло: «Україна понад усе!». І нині 

їх ровесники кладуть життя за Україну...
Читайте на 7-й стор.

Насліддя

«Там, у Пеньках,
 ясне сонце за лісом ховалось...»

По вул. С.Бандери, 8 
у приміщенні офісу 

Чортківської ГО «Самопоміч» 
ВідкрилАСя юридиЧнА ПрийМАльня

Телефон для довідок: 066-212-36-31

Ця історія трагічна, та і романтична водночас. Здавалося, 
саме отакі почуття описав у своїй поезії К.Симонов. Ці двоє 
жили настільки злагоджено, у любові, теплоті, відчуваючи одне 
одного душею й серцем. Тому так непросто було змиритися дру-
жині Іванці зі страшною звісткою, що чорним вороном постука-
ла у їхню оселю: її Руслан пропав безвісти. Ще 28 серпня, після 
Іловайського котла. Так, не дзвонив, зв’язку нема вже стільки 
часу, але… Ні, не вірила, не могла змиритися з найстрашнішим. 
«Живий», – кричало все єство. У голові, ніби дзвоном слова:

Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай.
Коли смуток огорне, жовтий дощ стіка
І в спекотну каламуть, в заметіль, у сніг,
Коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх…

Чекала, шукала, раділа кожній звістці: не знайшли у списках 
полеглих – добре, отже, серед живих; нема у лікарнях-госпіта-
лях – теж непогано, значить, у полоні; він полонений – бо казали 
ж, що скоро подзвонять за викупом… Отак тішила себе надією 
жінка і не давала впасти у відчай рідним. Та життя жорстоке. В 
один із погідних весняних днів невмолиме лихо все-таки запо-
взло в хату. Результати ДНК-експертизи підтвердили: аналізи 
тканин тіла, похованого на алеї невідомих героїв-захисників із 
зони АТО у Запоріжжі, збігаються із даними маленької донечки 
розшукуваного Руслана. «Неправда, живий! Живий», – не мо-
гла змиритися Іванка... 

Читайте на 7-й стор.



27 березня. Тривалість дня – 12.35. Схід – 05.46. Захід – 18.21. Іменини святкують Ростислав, Терентій, Венедикт. Міжнародний день театру

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2550 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
Із сесії районної радиВіковий ювілей

14 березня поточного року свій столітній ювілей 
відзначила жителька села Капустинці Марія Петрівна 
ФІРМАн. З нагоди її свята зі словами щирих привітань, 

побажань міцного здоров’я, радості, сімейного затишку, 
спокою в державі завітали до ювілярки заступник голови 

райдержадміністрації Іван Віват 
та начальник управління Пенсійного фонду України 

в Чортківському районі Богдан Ситник.

Незважаючи на поважний вік, ювілярка радо зустріла гостей. 
«Ви пройшли нелегке життя, і нехай Господь Вас оберігає ще на 
довгі роки», – каже заступник голови РДА Іван Віват.

поважні гості вручили ювілярці подарунки. Все своє життя 
жінка пропрацювала у колгоспі на ділянках. пані Марія прожила 
непросте життя, голод, холод, близько тридцяти років тому за-
лишилася вдовою. Але попри все виховала двоє дітей, має чоти-
рьох онуків, вісім правнуків та шість праправнуків. Марія петрівна 
– надзвичайно доброзичлива жінка, яка цінує кожен день життя і 
радо ділиться теплом свого серця з рідними та близькими.

За словами онука Олега, який доглядає за бабусею (хоча про-
живає пані Марія сама), попри поважний вік, довгожителька має 
світлу пам’ять, любить приймати гостей і завжди із молитвою на 
вустах та вервицею в руках. 

Ще раз вклоняємося, Маріє петрівно, Вашій життєвій мудрості, 
багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та 
труднощами післявоєнної відбудови. 

Многая Вам літ, шановна ювілярко!
(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Штаб національного спротиву Чортківського району виносить 
щиру подяку мешканці Чортківщини, яка в період з 25 лютого по 
23 березня ц. р. долучилась до збору коштів для придбання вій-
ськового спорядження нашим землякам, котрі перебувають в зоні 
проведення АТО: п. Марія (м. Чортків) – 50 євро.

Витрачено за цей період: на лікування для воїна зони АТО 
А.Г.Гладія – 1000 грн., на проїзд воїну зони АТО Василю Кизимі – 
250 грн., Романові Кулику на проїзд до м. Мукачеве – доставка об-
мундирування для мобілізованих воїнів – 284 грн., Віталію Чапору 
на проїзд для лікування воїну АТО у м. Мукачеве – 148 грн., на по-
треби Чортківському райвійськкомату – 225 грн. Всього – 1907 грн. 

Станом на 23 березня залишок від загальної суми становить 
14857 грн., 320 доларів США та 60 євро.

пожертва для сімей загиблих героїв: від депутата 
М.Г.Огородника – 1000 грн. Витрачено за цей період: на тран-
спортні послуги для перевезення тіла воїна із зони АТО Коцюка 
Р.В. до с. Джурин – 4000 грн., допомога сім`ї загиблого воїна Ко-
цюка Р.В. – 3000 грн., закупівля квітів на похорон Коцюка Р.В. – 
140 грн. Всього – 7140 грн.

Залишок від суми коштів, зібраних для сімей загиблих героїв, – 
767 грн. та 50 доларів США.

Дякуємо Євгену Курилу та Анатолію Дмитрашу за доставлені 
теплі речі. 

Збір коштів, продуктів, теплих речей для воїнів АТО триває. 
Наша адреса: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, каб. № 6 (приміщен-
ня районної ради, І поверх). 

Слава Україні! Героям слава!
Штаб національного спротиву Чортківського району

Многая Вам літ, 
шановна ювілярко

Штаб національного спротиву звітує

Тридцять сьома сесія районної ради шостого скликан-
ня, яка відбулася минулого понеділка, 23 березня, роз-
почалася зі спільної молитви за упокій душі похованого 
минулого тижня уже третього нашого земляка-воїна АТО, 
загиблого під Іловайськом, Коцюка Руслана, яку очоли-
ли священнослужителі-депутати райради Б.Верхомій і 
М.Ференц. А свою роботу згідно з порядком денним сесія 
розпочала зі… звільнення. Щоправда, не дисциплінарно-
го, а за власним бажанням Р.Островського з посади ди-
ректора районного комунального радіомовлення. Останні 
зміни у пенсійному законодавстві поставили не перед одним 
держслужбовцем пенсійного віку складну дилему – працю-
вати далі або йти на заслужений відпочинок. пан Остров-
ський вибрав останнє, що й депутати задовольнили.

Наступне питання – звіт про виконання програми соці-
ально-економічного та культурного розвитку за минулий 
рік – народні обранці району вирішили не заслуховувати, 
оскільки воно пройшло детальний розгляд на профільній 
комісії та президії райради. А ось аналогічну програму на 
поточний рік першому заступнику голови РДА В.Запухляку 
довелося озвучити, точніше, коротко зупинитися на пріо-
ритетних напрямках життєдіяльності  Чортківщини.

Отож, промисловим комплексом району планується ви-
робити товарної продукції на суму 577 млн. грн., що ста-
новитиме 73 відсотки до минулого року. Тобто прогнозу-
ється спад, зокрема, у спиртовій галузі – на 20 відсотків, 
цукровій – на 40 (за рахунок зменшення постачання кіль-
кості сировини з інших областей). На рівні минулого року 
очікується виробництво крохмалю, спецій, супів, м`яса, 
електроенергії. На ЗАТ «Агропродукт» триватимуть роботи 
щодо удосконалення очисних споруд,  Товстенському заво-
ду крохмалопродуктів – по будівництву картоплесховища. 

У галузі сільського господарства прогнозується виро-
блення валової продукції на 120 млн. грн. (на минулоріч-
ному рівні). За прогнозними розрахунками передбачаєть-
ся зібрати 230 тис. т зернових культур, 88 тис. т цукрових 
буряків. поетапно проводиться реконструкція молочного 
комплексу в пАп «Дзвін» на 1000 голів дійного стада. У 
пАп «Довіра» введено в дію два приміщення, де утриму-
ється 50 тис. голів птиці (бройлерів), на черзі введення 
третього. На стадії завершення реконструкція і будівни-
цтво приміщень для утримання свиней в пАп «Форту-
на» – на 8 тис. і у полівцях – на 5 тис. голів. планується 
введення в експлуатацію елеватора на зберігання 4 тис. 
т зерна у ТОВ «Нива-Біла» і встановлення холодильного 
обладнання у картоплеовочесховищі пАп «Березина». 

В освітянській галузі заплановано ремонт дахів і фаса-
ду в пробіжнянській ЗОШ, теплотраси у Нагірянській ЗОШ, 
завершення ремонту частини даху у Заводській ЗОШ,  по-
крівель Залісянської школи і спортзалу у Білівсьскій ЗОШ. 

За кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансу-
вання планується завершення ремонту хірургічного від-
ділення райлікарні, переведення на альтернативне опа-
лення філіалу ЦКРЛ у Заводському, формування мереж 
перинатального центру на базі пологового відділення 
ЦКРЛ, завершення ремонту ФАпу у Росохачі з його реор-
ганізацією в лікарську амбулаторію тощо. 

До виступаючого був ряд запитань з боку депутатів. 
Також виступили з цього питання депутати В.Дмитрів та 
М.Дячок. Зокрема останній торкнувся проблеми цін і ці-
ноутворення, за якими мали б слідкувати контролюючі 
служби нашого району. Депутата Г.Опацького турбують 
стоки у річку з боку сирзаводу, який до того ж перереє-
струвався у Хмельницьку область. Тематику відсутності 
очисних споруд продовжила депутат О.Чайчук. порушені 
проблеми ввійшли доповненням до проекту рішення се-
сії з данного питання. Крім цього, депутат Р.Чортківський 
вніс пропозицію доручити райдержадміністрації вивчити 
тарифи, які нині встановлені на комунальні послуги, й на 
наступній сесії їх детально обговорити. А ось пропозиція 
депутата Т.Яблонь щодо створення в районі свого роду 
центру, в якому будуть об’єднані спеціалісти, що надава-
тимуть консультації та допомогу у вирішенні проблемних 
питань воїнам АТО та членам їх сімей, чомусь не пройшла.

Мабуть, чи не найбільш резонансне питання на черговій 
сесії райради стосувалося стану пасажирських переве-
зень в районі, яке нині через різкий скачок цін на паливо-
мастильні матеріали вкрай загострилося. Дійшло до того, 
що автобуси АТп-16142 минулих суботи та неділі взагалі не 
вийшли на приміські рейси, а від пасажирських маршрутів 
«Чортків – Антонів» і «Білобожниця – Чортків» приватні пе-
ревізники через нерентабельність вирішили відмовитися.

Основним доповідачем з цієї теми була начальник від-
ділу розвитку інфраструктури РДА Л.Борова, виступ якої 
підсумував головуючий на сесії заступник голови райради 
Л.Хруставка: «До даної ситуації призвів популізм облдержад-
міністрації, яка своєчасно не відреагувала на звернення 
районної влади щодо підняття тарифів на пасажирські пе-
ревезення на 20 відсотків ще у січні місяці ц. р.». На сьо-
годнішній день, як зазначив з трибуни директор АТп-16142 
М.притула, очолюване ним підприємство заборгувало 40 
тис. грн. тільки по зарплаті,  додайте сюди ще 70 тис. грн. 
боргів за газ і 35 тис. грн. за дизпаливо, досі не отримало 
підприємство субвенцій у розмірі 230 тис. грн. на пере-
везення пільговиків. «На чому їздити? Воду ж у баки не 
заллєш!», – розводив руками керівник. Тож вніс пропози-

цію звернутися з клопотанням до ОДА повернути в район 
разом із проведенням конкурсів на пасажирські переве-
зення ще й питання ціноутворення. Оскільки у нашому ви-
падку більш-менш рентабельну ціну підприємство, прой-
шовши ряд бюрократичних процедур у різних інстанціях 
на рівні області та Києва, зможе встановити не раніше як 
через місяць-півтора…».

Наступним слухалося питання роботи закладів куль-
тури, про що доповідала начальник відділу культури, ту-
ризму, національностей та релігій РДА Г.Чайківська. Запи-
тання ж до неї стосувалися в основному аварійного стану 
приміщень окремих осередків культури на селі, подаль-
шої долі проданого замку Лянцкоронських у Ягільниці, 
синагоги і районного краєзнавчого музею. На останньому 
закцентував увагу Андрій Базалінський, який представив-
ся від громади Чорткова. З його слів, у музеї потрібно буде 
робити ремонт після ремонту, не кажучи вже про недоста-
чу коштів. про цю проблему писали обласні газети, вело-
ся слідство. Чим усе закінчилося? 

Ремонтні роботи, відповіла на це начальниця районної 
культуральної галузі Г.Чайківська, виконувалися у право-
вому полі. Директор музею не допускає нині працівників 
приватного підприємця, який виконує там ремонт. Остан-
ній звернувся у господарський суд, де відкрито прова-
дження по справі, тож всі питання будуть вирішуватися у 
судовому порядку. Допоки не буде проведено розрахунок 
з підприємцем, приміщення музею, підкреслила вона, не 
буде передано місту.

– Оскільки ми не маємо результатів жодних перевірок, 
не можемо допустити дальшого проведення ремонту му-
зею, – заявила присутня на сесії старший науковий спів-
робітник краєзнавчого музею О.Чорпіта. – А те, що він зро-
блений неякісно – працює комісія: ламінат у своїй квартирі 
на пісок ви ж не постелите.

Тридцять сьома сесія районної ради вирішила працюва-
ти без перерви, оскільки наступні питання не потребували 
обговорення, так як пройшли детальний розгляд на засі-
даннях профільних комісій. Тож депутатами було затвер-
джено програму організації рятування людей на водних 
об’єктах Чортківського району на 2015-2020 рр. і районну 
цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ 
на 2015-2018 рр.; внесено зміни до програми захисту насе-
лення і територій Чортківського району від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-
2017 рр.; затверджено угоди між Чортківською районною 
радою та Тернопільською обласною радою про передачу 
видатків на фінансування програми організації рятуван-
ня людей на водних об’єктах Тернопільської області на 
2015-2019 рр., договір між райрадою та Мухавською сіль-
ською радою про передачу коштів на утримання дитячого 
дошкільного закладу, угоди між райрадою та Білівською 
сільською радою про передачу-приймання коштів на фі-
нансування капітального ремонту амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с. Біла, між районною радою 
та міською радою про приймання-передачу коштів на спів-
фінансування районної програми медичного забезпечен-
ня військовозобов’язаних під час часткової мобілізації, про 
передачу-приймання коштів на часткове фінансування 
дитячих дошкільних закладів м. Чорткова; затверджено 
комплексну програму розвитку футболу в районі на 2015-
2020 рр.; внесено зміни та доповнення до районних про-
грам медичного забезпечення військовозобов’язаних під 
час часткової мобілізації і до районної програми імунопро-
філактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 
2010-2015 рр., а також до районного бюджету на 2015 рік.

Крім цього, встановлено розмір батьківської плати за 
харчування дітей в Горішньовигнанському навчально-ви-
ховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад 
І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», ухвалено 
рішення про ліквідацію районного методичного кабінету 
бібліотечних фондів та засобів навчання; затверджено 
список народних засідателів Чортківського районного суду 
та ряд розпоряджень голів районної ради і райдержадмі-
ністрації, розглянуто питання спільної власності територі-
альних громад сіл, селищ, міста району тощо.

У «Різному» прозвітував про проведену роботу, як це 
було узгоджено на попередній сесії райради, представ-
ник ТОВ «ТРК «СІТІ ЦЕНТР» І.Оршак; голова районної 
федерації футболу І.Стечишин звернувся до присутніх 
депутатів підтримати коштами футбольну команду на 
першість області і стадіон «Харчовик», який, з його слів, 
є нині найгіршим в області. Акцентував увагу на пробле-
мі з відкриття приймальні народного депутата України у 
Чортківському районі парламентарій О.Барна, котрий, ко-
ротко повідавши про свою депутатську діяльність, відпо-
вів на безліч запитань із залу (аби їх висвітлити, забракне 
газетної шпальти, тож, гадаємо, у недалекій перспективі 
візьмемо інтерв’ю у нашого народного обранця), звер-
нувшись до присутніх спрямовувати до нього колективні 
звернення, які він вирішуватиме в міру своєї компетенції. 
Виступаючи останнім, активіст ГО «Громадський Майдан» 
О.Мурава звернувся до присутніх з необхідністю усім в 
районі згуртуватися, щоби спільно працювати на користь 
нашої держави. Що ж, про це говориться уже не вперше, 
тільки не всі те хочуть слухати.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Воду в бензобаки не заллєш
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Радянський класик слушно зауважив ко-
лись: якщо зірки запалюють, це комусь по-
трібно. Тому пропоную подивитися, кому 
була б потрібна й корисна відставка прем’єра 
Яценюка? Звичайно, лідерство в цьому зма-
ганні належить путіну і Кремлю. В їхніх очах 
Яценюк вартий четвертування хоча б за 
остаточне руйнування газової годівниці. 

пригадаймо, як це було: ще на початку 
2000-х років, за Кучми, склалася чудова 
схема збагачення російської та української 
верхівки через непрозору торгівлю газом. 
Йшлося про мільярди, левова частка з яких 
діставалася, звичайно, російському альфа-
самцеві та його холуям, але й українські по-
дільники в накладі не залишалися. Можливо, 
дехто з читачів пригадає напружені перего-
вори з шефом «Газпрому» Міллером у червні 
минулого року. Він до останнього сподівався, 
що українська «хунта» не встоїть перед про-
позицією продовження газового дерибану на 
двох. І тільки чітка позиція прем’єра Яценю-
ка, підтримана президентом порошенком, 
довела роздратованим емісарам путіна: 
з оцим очільником українського уряду про 
фантастичну годівничку доведеться забути.

Це, можливо, головний, проте далеко не 
останній пункт путінського рахунку. В ньому 
й домовленості з МВФ, завдяки яким довело-
ся позбутися надій на дефолт України. Там 
і зусилля уряду по відродженню вітчизняних 
Збройних сил. Там і послідовна робота з тех-
нічного облаштування кордону з Росією, об-
меження вільного в’їзду в Україну бурятських 
«шахтарів» за звичайними паспортами…

Щодо газової складової: головні місцеві 
партнери путіна і Міллера нікуди не поді-
лися, чудово себе почувають в парламен-
ті. Вся фракція так званого «Опозиційного 
блоку» плюс інші перефарбовані регіонали 

сплять і бачать не просто відставку Яценюка 
– вони хочуть, щоб вона стала ганебною, із 
обвинуваченнями в корупції, кумівстві, мар-
нотратстві – словом, в усьому тому, в чому 
по горло замішані вони самі. Акумульовані 
за попередні часи величезні кошти вони за-
раз використовують на підкуп, передусім, на 
жаль, багатьох народних депутатів з коаліції, 
падких на гроші журналістів, закордонних 
медіа-кондотьєрів. 

Саме через ці брудні канали в інформацій-
ний потік регулярно потрапляють новини на 
кшталт «Яценюк – лідер корупції в Україні!», 
«Яценюк купив на свій «Мерседес» зимову 
гуму на півтора мільйона!». Тому чи варто 
дивуватися, коли відсторонений від робо-
ти за зловживання голова Держфінінспекції 
сипле «викривальними» цифрами, аудиторія 
аплодує – замість того, щоб резонно спитати 
себе: це він порозумнішав, коли під слідство 
потрапив? А чому він раніше до Генпрокура-
тури не звертався?    

Низова ланка цього антипрем’єрського 
фронту – інтернетівські тролі і боти, які на 
повідомлення, що Яценюк знову летить до 
Брюсселя звичайним рейсом, пишуть: «На-
бридла оця показуха, де реформи, мля?!» 
Такому хочеться сказати: «Реформи мають 
початися з того, щоб ти задекларував гроші 
з конверта, що ти його отримав за поганки 
на адресу Яценюка, і заплатив податки. Ти 
згоден чи ні?!». Це питання, між іншим, стосу-
ється всіх, хто волає про відсутність реформ 
– ви готові почати з себе? 

Спроби дошкулити Яценюку іноді вигля-
дають майже кумедно. Ось солодка парочка 
свіжоспечених народних депутатів і членів 
коаліції дивує країну однією сенсацією за 
іншою. Ні, їх не хвилюють злочини учасни-
ків попередньої влади, своїх нинішніх колег. 

Вони чомусь обрали мішенню двох голів 
парламентських комітетів від партнерського 
«Народного Фронту». Це можна навіть зрозу-
міти, тим більше, що обидва скаржилися на 
маленькі депутатські зарплати, а гроші – що 
від Григоришина, що від Фірташа, що від пу-
тіна – таки не пахнуть. 

Але дивує, наскільки халтурно викона-
не чергове завдання господарів! Лист від 
швейцарської прокуратури, в якому обереж-
но підтверджується початок розслідування 
проти – увага! – «українського громадянина» 
(тобто, одного з трьох десятків мільйонів до-
рослих українців) видається як беззапере-

чний доказ провини саме конкретного голови 
комітету, висувається вимога його негайної 
відставки. А партнерські сайти, навіть такі, 
що мали колись пристойну репутацію, шви-
денько розміщують цю новину в якості голов-
ної з портретом неназваного українського 
громадянина – за сумісництвом, давнього 
друга і соратника Яценюка, що пройшов ра-

зом з ним і опозицію Януковичу, і Майдан, і не 
менш важкий сучасний етап… 

підбиваючи риску, слід зауважити наступ-
не. Напередодні парламентських виборів 
кампанія проти Яценюка та його політичної 
сили була не менш потужною. Українці розі-
бралися в усьому, результат відомий. Роз-
беруться і зараз. Тим же, хто кричить: «Ка-
мікадзе, де куля в лоб?», хочеться сказати: 
підстав свого лоба! Це буде твій найпатріо-
тичніший вчинок. 

           Валентина ОМЕЛЯнЮК

Хто стоїть за атакою на прем’єра?
Арсенієві Яценюку на чолі обох урядів у найважчий період новітньої української історії  ніколи 

не працювалося легко. Але останніми тижнями розпочато прямо-таки шалену атаку на самого прем’єра, 
на його оточення, ну й, звичайно, на весь уряд. Опоненти намагаються дошкулити за будь-якої нагоди, 

а якщо її немає, привід просто висмоктується з пальця. на жаль, такі думки набувають поширення, 
про що свідчила підтримка аудиторією будь-яких, навіть несправедливих і хамських наїздів на уряд 

і особисто на його голову на останніх ток-шоу.

Точка зору

Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону України 
«про військовий обов’язок і військову службу», Указу 
президента України від 17 лютого 2015 р. за №88/2015 
«про строки проведення чергових призовів, черго-
ві призови громадян України на строкову військову 
службу та звільнення в запас військовослужбовців у 
2015 році», розпорядження голови Тернопільської об-
ласної державної адміністрації від 25 лютого 2015 р. 
за № 97-од «про організацію в області призову гро-
мадян України чоловічої статі на строкову військову 
службу в квітні-травні 2015 року», з метою своєчас-
ної та якісної підготовки до проведення призову гро-
мадян України чоловічої статі на строкову військову 
службу та для підтримання Збройних сил України, 
інших військових формувань у боєздатному стані, на-
рощування їх здатності давати адекватну відповідь 
реальним і потенційним загрозам:

1.  Затвердити Основний склад міськрайонної 
призовної комісії, що додається.

2. На випадок хвороби або відсутності з поважних 
причин будь-кого із призначених членів призовної 
комісії затвердити Резервний склад міськрайонної 
призовної комісії (додається).

3. Військовому комісару Чортківського 
об’єднаного міського військового комісаріату під-
ручному Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян Чорт-
ківського району та міста Чорткова чоловічої ста-
ті 1988-1997 р. н. на строкову військову службу до 
Збройних сил України та інших військових форму-
вань України в квітні-травні 2015 року;

2) на строкову військову службу до Збройних 
сил України та інших військових формувань Украї-
ни здійснювати відправлення придатних за станом 
здоров’я до військової служби в мирний час грома-
дян України чоловічої статі, яким до дня відправ-
лення у військові частини виповнилося 20 років, та 
старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не ма-
ють права на звільнення або відстрочку від призову 
на строкову військову службу;

3)  скласти графік роботи призовної комісії та 
затвердити його у голови Чортківської районної 
державної адміністрації та Чортківського міського 
голови, встановити безпосередній контроль за його 
виконанням;

4) забезпечити висвітлення роботи комісії та хід 
призову через засоби масової інформації району.

4. Виконавчому комітету міської ради та заступ-
нику голови районної державної адміністрації Віва-
ту І.О., за участю відділу освіти районної державної 
адміністрації забезпечити виділення автотранспор-
ту, необхідного для перевезення призовників на 
Тернопільський обласний збірний пункт для прохо-

дження контрольних медичних комісій та відправ-
лення команд призовників у Збройні сили України 
та інші військові формування України (графік прохо-
дження медичних комісій та відправки команд при-
зовників буде доведено додатково).

5. Голові міськрайонної призовної комісії Віва-
ту І.О. здійснити заходи по організації медичного 
огляду призовників та призову громадян України на 
строкову військову службу з призначенням їх для 
служби у Збройних силах України чи іншому військо-
вому формуванні України.

6. Виконкомам міської, селищної та сільських 
рад, керівникам підприємств, установ, організацій 
та господарств району незалежно від форм влас-
ності:

1) організувати урочисті проводи призовників 
«Дні призовника» із залученням представників ор-
ганів виконавчої влади, молодіжних і ветеранських 
організацій, військових частин;

2)  забезпечити призовників транспортними за-
собами для доставки з населених пунктів району у 
військкомат.

7. Керівникам підприємств, установ, організацій, 
господарств і навчальних закладів району та міста 
незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без погодження з 
Чортківським об’єднаним міським військовим комі-
саріатом у відрядження за межі району та за кордон 
в період проведення призову і відправлень у Збройні 
сили України та інші військові формування України;

2) приділити увагу, належну турботу сім`ям юна-
ків, які призвані на строкову військову службу.

8. Головному лікарю Чортківської центральної ко-
мунальної районної лікарні Чортківському Р.В.:

1) для забезпечення якісного медичного обсте-
ження призовників, роботи медичної комісії виділи-
ти необхідний медичний інвентар та обладнання, а 
також медикаменти на призовну дільницю згідно із 
заявкою військкомату;

2) у березні-травні 2015 року на період прове-
дення медичного обстеження та призову юнаків на 
строкову військову службу звільнити членів медич-
ної комісії від виконання своїх обов’язків за осно-
вним місцем роботи та направити їх у розпоряджен-
ня Чортківського об’єднаного міського військового 
комісаріату, зберігаючи при цьому середньомісяч-
ний заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікування та об-
стеження призовників під час проведення чергового 
призову виділити в центральній комунальній район-
ній лікарні 10 ліжко-місць;

4) медичний огляд призовників, які підлягають 
призову на строкову військову службу, розпочати та 

проводити в березні-травні 2015 року  згідно з гра-
фіком військкомату;

5) додаткове медичне обстеження призовників 
для визначення придатності їх для проходження 
строкової військової служби, флюорографічне і ла-
бораторне обстеження призовників під час прове-
дення призову проводити на базі поліклінічного від-
ділення центральної комунальної районної лікарні 
позачергово і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безкоштовних 
лабораторних та спеціальних досліджень призо-
вників на базі центральної комунальної районної 
лікарні, а саме: загальний аналіз крові, загальний 
аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антиті-
ла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген 
до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу 
гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропреципіта-
ції з кардіоліпіновим антигеном (RW), група крові 
та резус-належність, проводити флюорографічне 
обстеження органів грудної клітки, профілактичні 
щеплення у відповідності з календарем профілак-
тичних щеплень; 

7)  на час роботи медичної комісії старшому ліка-
рю, члену призовної комісії, стежити за станом  ме-
дичного інвентаря і своєчасною його заміною;

8)  для своєчасної підготовки та прибирання ка-
бінетів лікарів-спеціалістів на призовній дільниці з 
числа робітників центральної комунальної районної 
лікарні виділити двох технічних працівників;

9) забезпечити контрольно-медичний огляд при-
зовників лікарем-терапевтом під час відправлення 
призовників на Тернопільський обласний збірний 
пункт згідно з окремим графіком військкомату, який 
буде переданий головному лікарю центральної ко-
мунальної районної лікарні до початку призову;

10) для проведення вакцинації та прививок при-
зовникам при відправленні на Тернопільський об-
ласний збірний пункт в квітні-травні 2015 року ви-
значити медичну сестру, яка зобов’язана прибувати 
у військкомат не пізніше 7-ї год. ранку згідно з графі-
ком відправлень.

9. Головному лікарю Чортківського обласного 
комунального шкірно-венерологічного диспансеру 
Кузь Т.Б.:

1) для якісного проведення медичного огляду в 
березні-травні 2015 року  виділити медичну сестру 
шкірно-венерологічного кабінету для роботи в скла-
ді медичної комісії;

2) для проведення контрольно-медичного огляду 
призовників під час відправлення їх на Тернопіль-
ський обласний збірний пункт у квітні-травні 2015 
року виділити лікаря-дерматовенеролога, який 
зобов’язаний прибувати у військкомат не пізніше 7-ї  

год. згідно з графіком відправлень.
10. Рекомендувати Чортківському районному 

відділу Управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Тернопільській області, в межах своїх по-
вноважень, вжити заходів реагування щодо забез-
печення виконання чинного законодавства з питань 
призову громадян України та забезпечити на період 
призову охорону громадського порядку на призовній 
дільниці згідно із заявкою голови призовної комісії.

11. Районному центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді і Центру соціальних служб для ді-
тей, сім’ї та молоді Чортківської міської ради під час 
чергового призову 2015 року проводити соціально-
психологічне вивчення призовників. У період про-
ходження ними лабораторно-флюорографічного 
обстеження провести професійно-психологічний 
відбір призовників згідно з методичними вказівками 
військкомату.

12. Термін явки призовників для проходження 
призовної комісії визначити наказом військового ко-
місара та персональними повістками кожному при-
зовнику.

13. Сектору з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськими організаціями та засобами 
масової інформації апарату районної державної ад-
міністрації, спеціалісту з інформаційно-системного 
забезпечення виконавчого комітету міської ради 
спільно з редакціями районної газети «Голос на-
роду», районного комунального радіомовлення та 
міської газети «Чортківський вісник» забезпечити 
оприлюднення даного розпорядження в місцевих 
засобах масової інформації та на веб-сайтах рай-
держадміністрації і міської ради.

14. Чортківському об’єднаному міському військо-
вому комісаріату по завершенню чергового призову 
інформувати про підсумки проведення призовної 
кампанії в квітні-травні 2015 року Чортківську район-
ну державну адміністрацію та Чортківську міську 
раду не пізніше 25 червня 2015 року.

15. Дане розпорядження набирає чинності з дня 
його офіційного оприлюднення.

16. Контроль за виконанням розпорядження до-
ручити  заступнику голови районної державної ад-
міністрації  Вівату І.О. та секретарю міської ради 
Бевзу М.І. 

17 березня 2015 р.                             № 68-од/49-од

розпорядження голів райдержадміністрації і міської ради
Про організацію в районі та місті Чорткові призову громадян України чоловічої статі 

на строкову військову службу в квітні-травні 2015 року

Документ

перший заступник                                                
голови 
Чортківської районної                                    
державної адміністрації
В.ЗАПУХЛЯК    

Чортківський міський 
голова        

 М.ВЕРБІЦЬКИЙ            

(З додатками можна ознайомитися на веб-сайті 
Чортківської РДА)
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соціум4

зустріч

Модератором круглого 
столу виступив профе-
сор ТНЕУ Михайло Луч-
ко, який зазначив, що з 
учасниками проекту була 
проведена ґрунтовна ро-
бота по розробці бізнес-
планів, технологій вибору 
партнерів, залучення фі-
нансових і матеріальних 
ресурсів, реєстрації під-
приємств малого бізнесу 
й оформлення документів 
для реєстрації в якості 
приватного підприємця. 
Михайло Романович від-
значив, що і надалі три-
ватиме підтримка учас-
ників проекту, зокрема, у 
м. Тернополі аудиторська 
фірма «Тер Аудит», а у 
Чорткові пп «Консалтинг сервіс» надаватимуть безкоштовні 
консультації з питань аудиторського та інформаційного об-
слуговування, податкового консультування, ведення бухгал-
терського обліку. 

Доцент Віталій Буратинський, в. о. директора Чортківсько-
го навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу 
ТНЕУ, підкреслив, що велика увага приділялася підбору ви-
кладацького складу. позитивним моментом є те, що слухачі 
мали можливість відвідати тренінгові заняття, частина прак-
тичних занять проводилася безпосередньо на підприємствах 
міста, району, області. Надзвичайно плідною була співпраця 
з Чортківським АТп-16142 (начальник М.притула), підприєм-
ством «Біллербек-Україна» – перо-пухова фабрика (директор 
О.Федорейко).

Випускниця проекту Ірина Шмиголь висловила щиру подяку 
Університету Нурланда Королівства Норвегія та Міжнародно-
му фонду соціальної адаптації в особі Володимира Рубцова 
за надану можливість  перепідготовки військовослужбовцям, 
звільненим у запас, і членам їхніх сімей. Ірина сказала, що за 
час навчання слухачі курсів набули теоретичних знань щодо 
особливостей бухгалтерського обліку суб’єктів господарської 
діяльності різних організаційно-правових форм власності та 
галузей економічної діяльності, отримали необхідні навики і 
вміння з організації та розвитку власного бізнесу.

Випускник проекту Іван Бойчук доповнив: «…під час на-
вчання виникали деякі труднощі технічного характеру, які 
були вирішені спільними зусиллями викладацького складу та 
слухачів. проект «Україна – Норвегія» не лише допоміг його 
учасникам отримати нову професію, а й додав впевненості в 
собі та завтрашньому дні. Щиро вдячні директорові з розви-

тку проектів МФСА Яні Козаченко за надану можливість ви-
вчення іноземної мови в рамках даного проекту».

Марія Скрипник висловила думку, що навчатися ніколи не 
пізно, а отримані знання допоможуть реалізувати плани в по-
всякденному житті. 

Куратор проекту від ЧННІпБ Галина Чекаловська наго-
лосила на унікальності проекту, яка полягає в тому, що він 
є комплексним, оскільки охоплює не лише військовослуж-
бовців, а й членів їхніх сімей. Це власне дуже характеризує 
самих норвежців, адже найвищою цінністю для них є сім’я. 
Життєвий досвід, який надбали всі військовослужбовці за-
пасу, вирізняється дуже великою самодисциплінованістю та 
професійним ставленням до справи, що і було відзначено під 
час навчання. Завдяки співпраці з університетом Нурланда 
після проходження навчання випускники отримали не лише 
свідоцтво українського вузу, а й закордонний сертифікат, це 
значно розширює можливості працевлаштування.

Регіональний представник проекту Равіль Гафаров  за-
значив, що в стінах ЧННІпБ із двадцятого квітня ц. р. розпо-
чинається навчання двох новоукоплектованих груп у рамках 
проекту «Україна – Норвегія». Тісна співпраця з випускниками 
продовжуватиметься й надалі. Зокрема, планується програ-
ма розвитку малих і середніх міст, до реалізації якої залуча-
тимуться учасники проекту «Україна – Норвегія».

Учасники круглого столу дійшли висновку, що ефективна 
організація та реалізація даних проектів сприятиме покра-
щенню соціально-економічного становища населення Укра-
їни.  

Галина ЧЕКАЛОВСЬКА, 
фото автора 

Міжнародний проект «україна – Норвегія»

Спосіб досягнення мети
У Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва та бізнесу 

Тернопільського національного економічного університету нещодавно відбувся круглий стіл за участі 
випускників проекту «Україна – норвегія» та викладацького складу ТнЕУ з метою взаємозв’язку 

з випускниками для вивчення їх потреб і соціального ефекту даного проекту. 
Зустріч відбулася за ініціативи ректора ТнЕУ професора Андрія Крисоватого.

Роковини

Синьо-жовті стрічки майоріли на забаганку осіннього 
вітру, пишні квітчані віночки красувались на голівоньках 
жвавих дівчаток, а вишиванки, філігранно вималювані ба-
бусиними нитками, немов прокрадались крізь історію цілих 
поколінь українського народу. Діти в костюмах поспіхом ви-
бігали надвір – закінчилось чергове свято в Чортківському 
будинку культури.

Старий чоловік зі сивиною на скронях повагом ступав 
по сходах, не міг надивитись на цвіт нації – дітей, молодь. 
Вдихнувши запах щойно обагряненого листя, глянув убік 
меморіальної дошки на стіні будинку й посміхнувся – то 
був портрет власне його, В’ячеслава Чорновола – борця за 
Вкраїну, за її людей. політика не могли не впізнати, юрба 
обступила його і стала слухати мудрого слова:

– Слава Україні!
– Героям Слава! – відгукнув стократ голосніше натовп.
– Як живете, діти мої, внуки?
– Та нелегкий час вирує по Україні, В’ячеславе Максимо-

вичу, – звернувся хтось зі старших.
– Знаю, що важко вам, та ще важче назвати іншу націю, 

яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ді-
лячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до 
життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знахо-
дила сили для самоствердження! проте я бачу: ще не згас 
вогонь, може, і той, що ним палали шини на Майдані, що 
руйнував усе ненависне й жорстоке, залишаючи лише дим. 

Братаймося, друзі! Хоч іде війна, дай, Боже, нам любити 
Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не довелося гір-
ко любити її, втративши. Настав час великого вибору: або 
єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і 
знову довга дорога до волі.

– Україна – єдина країна! – вигукнув хлопчик років де-
сяти.

– Ходи-но сюди, козаче, – ласкаво мовив В’ячеслав. – 
під час випускного вечора в університеті я пішов на Воло-
димирську гірку і дав клятву, що все життя буду боротися 
за Україну. А ти будеш?

– Буду! – сказав малий.
Сльози заблищали й зволожили повіки Чорновола. Його 

зморшкувате обличчя ніби згадало, як було свіже й моло-
де, як усміхалось сонцю й марніло по тюрмах. В цю мить 
В’ячеслав зрозумів: допоки будуть такі козачки, доки ста-
витимуть руку на серце, співаючи гімн, юнки, доти Батьків-
щина – не загине, не вмре, а зведеться на ноги й покаже 
всьому світу свою силу, велич і красу!

(у творі наявні реальні цитати В’ячеслава Чорновола 
з інтерв ’ю).

Ілона ПОСЕЛЮЖнА, 
15 років, Чортківська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2

Чорновіл посеред нас

25 березня 1999 року Україна втратила Голову Народ-
ного Руху України, відомого українського політика, дер-
жавного діяча і журналіста В`ячеслава Максимовича Чор-
новола. «Його вбили в русі – у дорозі, по шляху до тієї, 
іншої України, за яку він платив здоров`ям і життям», – так 
написав про вбивство В`ячеслава Максимовича його това-
риш по ув`язненню Михайло Хейфец. І справді, можливо, 
іншою була б нині Україна, якби В.М.Чорновіл був живим. 
Його дуже бракує Україні – енергійного, рішучого, вольово-
го, патріотичного, жертовного.

Наприкінці минулого року з нагоди 25-ї річниці створен-

ня Народного Руху України Чортківська РО НРУ спільно 
з міською радою провели конкурс поетичних і прозових 
творів до цієї дати. Висловлюємо подяку усім школярам 
та студентам, які взяли участь в конкурсі, та публікуємо 
прозовий твір «Чорновіл посеред нас» Ілони поселюжної 
(м. Чортків), який здобув перше місце в конкурсі прозових 
творів. Чорновіл і справді посеред нас – незримо, як ангел 
над Україною, який з небес молиться за її світлу долю.

Василь ЯБЛОнЬ, 
голова Чортківської РО НРу

Як ми уже анонсували, на минулому тижні у нашому 
краї побував з візитом Василь Куйбіда, голова нРУ, член 

Експертної ради з питань децентралізації, місцевого 
самоврядування та регіональної політики. Разом із 

заступником голови райради Любомиром Хруставкою, 
першим заступником голови РДА Валерієм Запухляком, 

керуючим справами райради Т.Яблонь, сільськими та 
селищним головою, представниками місцевої громади 

посадовець обговорював тему «Сучасна модель 
адміністративно-територіального устрою». 

пан Василь приїхав на зустріч із чортківчанами з метою, щоб 
поділитися своїм баченням механізму реалізації реформ, спрямо-
ваних на децентралізацію та об`єднання територіальних громад, 
а також вислухати думки присутніх представників місцевого само-
врядування. Разом, спільно, учасники зборів дійшли висновку, що 
реформи потрібні, і реалізовувати їх необхідно в скорім часі. Та 
практичних механізмів втілення вже виокремленої, затвердженої 
Урядом Концепції реформування місцевого самоврядування і те-
риторіальної організації влади в Україні поки що не напрацьовано. 
про неприйнятність методу добровільного об`єднання територі-
альних громад, який, власне, й прописаний у концепції, на даному 
рівні розуміння (скоріше – нерозуміння) необхідності даного кроку 
говорили і Малочорнокінецький сільський голова Ольга Яніцька, 
зауваживши, що «не буде бідося з бідосею об’єднуватися», і за-
ступник голови райради Любомир Хруставка, звернувши увагу на 
таку особливість «навіть дві жінки за межу не поділяться». Це ж 
підтвердилося й у виступі Звиняцького сільського голови Надії 
Безушко, котра не без гордості заявила, що їхня громада само-
достатня, може утримувати усю інфраструктуру самостійно і тому 
не вважає за доцільне приставати до громади, слабшої від них в 
цьому плані. 

Ще і Білівський сільський голова Володимир Шматько, і Свидів-
ський війт Богдан Сорока, й Любомир Хруставка акцентували увагу 
шанованого гостя на тому, що не виписано у документі принципів, 
критеріїв, за якими громади об’єднуватимуться: чи територіально, 
чи з врахуванням бюджету й самодостатності громад, чи зручність 
під`їзду для людей до центру об’єднаної територіальної громади. 
Усі ці пункти, напрацьовані шляхом палкої дискусії, узагальнила 
пані Тетяна Яблонь. Василь Куйбіда, як член Експертної ради з пи-
тань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної 
політики, пообіцяв, що усі зауваження, що їх підмітила чортківська 
громада, обов’язково будуть обговорені із іншими експертами з 
питань реформ у місцевому самоврядуванні та враховані при по-
дальших напрацюваннях у цьому напрямку.

після закінчення зустрічі із представниками місцевого самовря-
дування пан Куйбіда дав невеличке інтерв’ю для «Голосу народу».

– Пане Василю, скажіть, будь ласка, таку емоційно наси-
чену зустріч із чортківською громадою можна назвати кон-
структивною?

– Безперечно, вона такою була – конструктивною, такою, що спо-
нукає до дій, змін. А емоції – це наслідок отої ситуації, яку маємо 
зараз у державі. Було б дивно, якби патріоти залишалися байду-
жими в цей важкий для країни час. Я сподіваюся, що з цієї зустрічі 
буде добрий виплід. Взяв на себе обов’язок переповісти позицію 
сільських, селищного голів і райради на засіданні експертної ради. 
Мені імпонує, що ці представники місцевого самоврядування ви-
рішили не чекати того, що їм «подарують» зверху, а самим випра-
цьовувати свою модель формування об’єднаної територіальної 
громади і надати на обговорення в облдержадміністрацію, щоб 
уже разом з нею виконати відповідний пункт закону про форму-
вання моделі об’єднаної територіальної громади і затвердження її 
обласною радою. Це конструктивні кроки і, на мою думку, абсолют-
но правильні заходи діяльної людини, патріота, який бере на себе 
відповідальність за стан справ.

– Ваші рекомендації кожному громадянинові нашої краї-
ни, як він має поводитися в період реформ, в який ми зараз 
входимо, адже їх впровадження залежить і від кожного з нас 
також – наскільки активно долучимося до їх проведення, ма-
тимемо сміливість взяти на себе відповідальність і т. ін.?

– Я висловлю своє бачення, але право кожного – дослухатися до 
них чи не дослухатися. Муніципальна влада в перекладі означає 
«той, що бере на себе відповідальність». Тут сиділи представни-
ки муніципальної влади і вони демонстрували, що готові взяти на 
себе відповідальність. Бо громадянин держави – це насамперед 
активна позиція життєва і перебирання на себе відповідальності. 
Саме це робить тебе громадянином держави, а не просто населен-
ням. І чим більшим патріотом ти є, тим більше має бути розвинуте 
у тобі почуття відповідальності. 

– Тобто, відстань від сільради не впливає на кількість 
бур̀ янів і сміття на вулиці?

– Це вже називається «особиста відповідальність», яку кожна 
людина має у собі розвивати: міняти щось на своєму робочому міс-
ці, довкола себе, стати самостійнішими в думках, прагненнях, діях. 
Тобто, якщо ти зайняв позицію: хай роблять, а я покритикую, то це є 
безвідповідальність. Ти покладені на тебе обов’язки перекладаєш 
на іншого. Тоді немає поштовху до перемоги. Ось ми згадували 
у розмові про УпА. Наші діди-прадіди, маючи ту відповідальність 
перед українським народом, перед майбутнім, розуміючи, що шан-
су виграти їм в тій війні немає, все одно йшли, воювали, гинули чи 
потрапляли у тюрми, щоб ми – були. Їх змушувала це робити саме 
відповідальність.

Зараз ми мусимо зробити місцеву владу дієвішою, територіальні 
громади – спроможними самим вирішувати місцеві проблеми та 
створити умови для покращення життєдіяльності людей, бо саме 
це і є основним завданням територіальної громади. І саме на це – 
покращення для кожного громадянина – спрямована запроваджу-
вана тепер адміністративно-територіальна реформа.

Голова НРУ Василь Куйбіда разом із активом районної організа-
ції НРУ Тетяною та Василем Яблонями поклав квіти до меморіаль-
ної дошки провідника нації В`ячеслава Чорновола, що розміщена 
у Чорткові на стіні районного будинку культури ім. К.Рубчакової, де 
не раз виступав перед чортківчанами колишній голова НРУ.

Оксана СВИСТУн

Муніципальна – та, що бере 
на себе відповідальність
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Наше

урок патріотизму

Над могилою вашою тиша і спокій,
Та по рідному краю – зловіщі вогні.
І піти по слідах ваших скошених кроків
Рвучко тягнуться сотні окрилених ніг.  

Цим уривком з вірша Олени Теліги «Засудженим» я хочу 
почати розповідь про місце, яке неподалік мого будинку. Зі-
знаюсь, що ніколи не мала уяви про те, що катування НКВС 
відбувались не тільки в Чортківській тюрмі, а й у підвалах 
будівлі, яка розташовувалася на місці, де тепер сквер Скор-
боти і Надії. Читаючи багато інформації про Чортків, я ніколи 
не могла знайти саме те, що розповідало б про таку велику 
споруду, яка була знищена «енкаведистами» власноруч. Та 
одного разу натрапила на розповідь-інтерв`ю жінки з Чортко-
ва Анелії Іванової (на жаль, її немає серед нас більше). Вона 
розповіла побачене нею в дитинстві кореспондентам місце-
вого видання «Слово краю», яке вже не існує. прочитаним я 
хочу поділитися з вами. 

Це трапилося влітку 1941 року, коли пані Анелії було оди-
надцять років. Народилась вона у с. Білобожниця. У сім`ї 
була найменшою. Її сестри жили і працювали в Чорткові. 
Тоді тут жили пани, виховані люди, інтелігенція. Одна сестра 
жила на вул. Зеленій, 12, а друга на вул. Сонячній, 5. Сама ж 
пані Анелія проживала у сестри на вулиці Зеленій. Ось, влас-
не, уривок зі згаданого вище інтерв`ю: «Тут, біля тюрми, де 
тепер сквер Скорботи і Надії, стояв великий триповерховий 
будинок. За польщі його називали Дирекцією (де тепер інсти-
тут – був суд). Коли «совєцька» влада відступала, а фашист 

наступав, «со-
вєцькі» солдати 
закачали наверх 
будинку бочки з 
нафтою чи бен-
зином, а знизу 
кинули сірничок, 
і все почало го-
ріти. Від будинку 
залишилися тіль-
ки рамці. Там ще 
були великі під-
вали. Агрегат, що 
виробляв світло і 

часто гудів, глушачи людські крики, був ззаду, тепер це від 
міліції.

Якось сиджу я на перилах, бачу: фашисти від тюрми 
під`їхали мотоциклами до цього згарища. Тоді «свєдєнія» вже 
в них були, що ще десь мають бути помордовані люди. під-
ходять три фашисти і шукають, що там є. Нічого не бачать. 
Як знайшли свіжу глину, якою заліпили вікна підвалу (то якби 
нині ввечері «совєти» відступили, а фашист рано в шостій 
годині по давньому часі (тепер четверта) прийшов), взяли із 
собою 4 чи 5 євреїв, аби ті лізли і нюхали, що у тому підвалі. 
Ніхто нічого не чує. приходять два інші фашисти з «шукачка-
ми», чи не заміновано. перевірили. Нема. примусили євреїв 
вибивати вікна. Як тільки єврей вибив рамки, звідти пішов 
неймовірний сморід. Там були навіть жінки, пов`язані докупи 
з чоловіками, щоби більше вмістилося, я так думаю. Так, так, 
діточки. Це не жарт! Це – не видумка! Факт того, що все за-
крили. Одразу не вивозили, тому що багато там було з Львів-
щини, Станіславівщини (Івано-Франківщини), Дрогобиччини, 
Бучача і треба було оголосити, щоб рідні позабирали трупи. 

Хто їхав сюди фірою, хто йшов пішки, кілька осіб впізнали рід-
них, але не по обличчях. по обличчях впізнати було немож-
ливо. У згорілому будинку було 3 чи 4 підвальних кімнати, 
повністю набитих останками людей. Я вже туди не заходила. 
Боялася. А місцевих людей надійшло надзвичайно багато, 
бо фашист дозволив дивитися, чи хто кого впізнає. Спочатку 
ходили німці по хатах і просили дошки, аби хоронити. Дощок 
не вистачало. почали накладати останки на фіри і вивозити 
на цвинтар, де зараз пам’ятник «Борцям за волю України». 
Цілу добу звозили у яму. Я бачила, вона була великою і ква-
дратною, неглибокою. Коли звезли усіх з тюрми і згорілого 
будинку, тоді почали шукати ще. І де би ви сказали – зна-
йшли? Де зараз церква петра і павла, колись був спортивний 
стадіон. Як не було вже повсюди місця, то «совєти» морду-
вали людей там, 
де «спартаки» 
милися, купали-
ся. Але скільки 
там було трупів, 
не пам`ятаю. Бо 
я тільки бачила, 
як звідти фіри 
вже вивозили 
закатованих. Фір 
було багато, бо 
німці гнали лю-
дей з навколиш-
ніх сіл, боялися, 
щоб не пошири-
лася зараза. по вул. Зеленій, де зараз перукарня «Красу-
ня»,— ліворуч була кузня, і ще в тій кузні були мордовства. 
Ось так. А більше вам про це нічого не скажу, бо не знаю».               

Завдяки цій публікації ми змогли дізнатися більше про 
одне з теперішніх місць відпочинку в Чорткові – сквер Скор-
боти і Надії. Ось така дивна, страхітлива річ була в історії 
нашого міста. 

Невдовзі після того будівля була знищена, та старші 
люди довго пам`ятали криваві річища, які приховували мури 
стертого з лиця землі будинку, і обходили сквер стороною, 
ніколи не сідали 
там на лавочках 
відпочивати, а, пе-
р ех р е с т и в ш и с ь , 
йшли далі. Та час 
спливає і ті чи інші 
місця набувають ін-
шого значення, але 
пам`ять, повага, 
приналежність до 
нації, яка поважає 
історію і надбання 
попередніх поко-
лінь, не повинна згасати. проходячи повз пам`ятник жерт-
вам, закатованим в Чортківській тюрмі, згадаймо, що то були 
молоді, сповнені життя та ідей люди. Люди, які хотіли б для 
України і для нас з вами гідного майбутнього. Слава Україні! 
Вічна пам`ять загиблим у всі часи.

Вікторія ПАХОЛЮК,  
м. Чортків

Захист незалежності та територіальної 
цілісності рідної землі в усі часи був покли-
канням та обов’язком справжніх чоловіків. 
Незважаючи на досить недовгу офіційну 
історію українського війська, справжній 
його вік сягає кількох століть, а бойові 
традиції формувалися у важких кривавих 
війнах і конфліктах від Київської Русі до 
сьогодення.

Учні мали змогу побачити, якою була 
воєнна організація в східнослов’янських 
племенах, за княжих  часів, пізнати доско-
налу воєнну організацію Запорозької Січі, 
організовані та стихійні угрупування січо-
вих стрільців, радянської армії, УпА, по-
встанських загонів. переконатися, що є в 
нас унікальне бойове мистецтво – бойовий 
гопак, познайомитися з виступами пред-
ставників Школи бойового гопака. А ще ді-
знатися цікавинки про різні армії світу. 

приємно, що проведення виховної годи-
ни збіглося з ротацією воїна 128-ї гірсько-
піхотної бригади 15-го батальйону сосулів-
чанина Василя Солтиса. Хто ж може краще 
розповісти про сьогодення української 
армії, як не її безпосередній учасник! Тож 
всі учні та вчителі з нетерпінням  чекали на 

зустріч з воїном-героєм.
А завітав Василь Солтис у школу разом 

з дружиною Оксаною (до речі, вона родом 
з Артемівська Донецької області) та доне-
чкою Настусею. Він розказав присутнім про  
будні – тривоги, радощі, надії на війні. За-
тамувавши подих, учні слухали гостя, а він 
виявився цікавим оповідачем. У нашій уяві 
постав схід України, охоплений канонада-
ми, українські бійці, що і в 30-градусний 
мороз чесно виконували свій обов’язок.

Гірко думати, що в мирний час нам дово-
диться проливати кров і нести важкі втра-
ти. Але в очах нашого героя ми бачили вог-
ник впевненості і надії, що перемога буде 
за українським народом. Такі герої нашої 
сучасності є прикладом для наслідування, 
ідеалом патріота своєї країни.

Учні розказали і про свій внесок у на-
ближення перемоги. Вони неодноразово 
долучалися до волонтерської допомоги, 
писали теплі  листи воїнам АТО. Щодня пе-
ред початком уроків у своїй щирій молитві 
школярі просять у Всевишнього миру для 
України, щасливого повернення додому 
наших воїнів Дмитра Оріха, Андрія Рембо-
хи, Василя Солтиса і чекають на зустріч із 

ними всіма у стінах нашої школи.
На згадку про нашу зустріч учні школи та 

наш гість обмінялися символічними пода-
рунками. прапор, привезений із зони бойо-
вих дій, стане для наших школярів симво-
лом незламності українського народу.

Щирі слова подяки ми складаємо бать-
кам, які зростили таких синів, виховали 
справжніх українців. Надіємось, що війна 
швидко закінчиться і ще одна страшна сто-
рінка нашої історії буде перегорнута. Адже 
ми добре розуміємо, що перемагає не той, 
хто сильніший, а той, хто вміє стояти до 

кінця. Ми впевнені, що нашим захисникам 
вистачить сили волі і твердості духу проти-
стояти агресорові на сході України. Віримо 
в краще майбутнє нашої країни.

Хай дитячі молитви і тепло їхніх  долонь 
бережуть вас, наших сосулівських героїв. 
Вам наша велика подяка, честь і шана.

Хай береже вас Господь.
Слава Україні!

Оксана ПОГРІщУК, 
вчитель Сосулівської ЗОШ І – ІІ ст.

Вдячність

Лише через десятиліття, коли мине цей кардинальний 
злам в державі, жителі району зможуть гідно оцінити ситу-
ацію на протязі різних періодів в медицині і віддадуть на-
лежне людям, які в складних умовах зберегли і передали 
наступним поколінням вічну естафету боротьби за народне 
здоров’я.

Охорона здоров’я району завжди протиставляла тим ви-
кликам, які ставить сьогодення, – великий історичний до-
свід, набутий цілими поколіннями лікарів, згуртованість і 
вишколеність медичного колективу, пошук і впровадження 
новітніх форм та методів роботи.

Звичайно, що на протязі різних етапів розвитку знаходи-
лись люди, які вносили за рахунок власних коштів і пожертв 
кошти на розвиток медицини, на забезпечення необхідни-
ми медикаментами і апаратурою, продуктами харчування.

У Біблії написано: «Рука, яка дає, ніколи не збідніє». Це 
означає, що Бог винагородить усіх, хто від щирого серця 
допомагає людям, котрі цього потребують.

Меценатство або доброчинність притаманне для наших 
людей зі споконвіків. Доброчинні товариства та окремі бла-
годійники власним коштом будували та утримували лікарні, 
амбулаторні клініки, дитячі садки, денні притулки для дітей 
і т. д. Тим людям, які регулярно надавали грошову допо-
могу лікарні, гімназії чи училищу, давали статуси почесних 
опікунів.

На протязі років розвиток охорони здоров’я йде завдяки 
людям з добрим серцем, які вкладають власні кошти на ко-
ристь хворих людей.

Не збідніла чортківська земля на добрих людей і в наш 
час. Медичні заклади району постійно відчувають підтрим-
ку спонсорів, за кошти яких рік у рік проводяться ремонти та 
оновлення апаратури, покращується харчування хворих.

Завдяки жителям району, які щорічно здають по 5-10 кг 
картоплі, керівникам сільськогосподарських підприємств, 
котрі виділили зерно, з якого виготовлено різноманітні кру-
пи, макарони, наші хворі мають змогу харчуватися смачно 
та повноцінно.

Особливо хочеться подякувати від медичних працівників 
центральної комунальної районної лікарні та жителів ра-
йону, які лікуються стаціонарно, головам таких приватних 
аграрних підприємств: В.М.Вислоцькому, п.О.Стефаняку, 
І.В.Фричу, М.Ф.Андрусику, В.Є.Заболотному, В.В.Заліщуку, 
В.С.Градовому, Є.М.Шкабару, С.Г.Данилишину, 
І.А.Войцишину, М.В.Горбаль, М.Б.Зарівному, п.М.Чайці.

Люди терпеливі, милосердні несуть добро, відчувають 
чужий біль як свій власний. За покликом душі і за велінням 
серця. Ця праця заслуговує на велику вдячність і глибо-
ку шану, яку ми сьогодні складаємо усім тим, хто обрав за 
своє покликання допомогу ближньому. Нехай краплини по-
дарованої вами доброти стануть рікою людського щастя.

Роман ЧОРТКІВСЬКИЙ, 
головний лікар Чортківської ЦКРЛ, 

заслужений лікар україни

рука, яка дає, 
ніколи не збідніє

Знайоме «незнайоме» місце

Українська армія: 
від минулого і до сьогодення
Саме під такою назвою пройшла виховна година в Сосулівській ЗОШ І – ІІ ступенів, 

підготовлена учнями 8-го класу під керівництвом класного керівника наталії Шпак.  
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Тарасовими шляхамиу родинному колі

Весна – це пора, коли Всевишній послав 
нашому народові генія та національного про-
рока – Тараса Шевченка. Господь кожному на-
родові дав якусь величну постать, котра була 
і є його зорею. У нашого народу такою постат-
тю є Тарас Шевченко. Для нас він більше ніж 
великий поет – він національний пророк і му-
ченик. Нині Шевченкове сонце зазирає нам у 
вічі так, як ще ніколи.

У залі були присутні ті, хто не може зали-
шатися байдужим до творчості генія людства. 
На сцені портрет Т.Г.Шевченка. Завідуюча бі-
бліотекою Наталія Дутка оформила тематич-
ну виставку «Читаю Шевченка і лячно мені: у 
кожному слові сучаснії дні». Матеріал та учас-
ників було підготовлено директором будинку 
культури, автором цих рядків, спільно з біблі-
отекарем.

У програмі заходу «пророче слово Тараса» 
прозвучали вокальні твори на вірші поета, 
поетичні твори під музичний супровід, його 
вірші та вірші сучасних поетів, присвячені 
Т.Шевченку, героям Майдану – Небесній со-
тні, які поклали свої життя за нашу свободу, 

Незалежність, про яку мріяв великий Кобзар. 
Учасниками читацького гуртка було підготов-
лено театралізовану виставу «Дитинство, 
юність і неволя Тараса».  

Концерт розпочався із вшанування пам’яті 
Небесної сотні. Їй була присвячена хвилина 
мовчання… На цю тематику бібліотекарем 
оформлено і стінгазету «Герої не вмирають» 
з фотографіями загиблих героїв Небесної со-
тні.

Тарас Шевченко живе в нашій пам’яті як по-
вноправний громадянин незалежної України, 
його твори вчать любити свій край, вірити в 
духовне відродження нації. Доки битимуться 
серця людей, звучатиме й голос Тараса, на-
дихатиме нас в ім’я щасливого майбутнього 
України. Ми, захисники заповіту Шевченка, 
завжди будемо пам’ятати його заклик: «Борі-
теся! поборемо, нам Бог помагає!».

 
наталія ГЛОДАн,

директор СБК с. Базар
Фото Андрія ГЛОДАнА

Ще після вивчення теми з історії України 
«Наш край» у пам’яті одинадцятикласників 
Джуринської ЗОШ І – ІІІ ст. закарбувалися 
факти про перебування Т.Г.Шевченка на Тер-
нопільщині. Ними вони запропонували поді-
литися під час вивчення творчості Великого 
Кобзаря у п’ятому класі. Так, у креативній 
співпраці історичної та літературної науки 
народився нестандартний урок позакласно-
го читання з української літератури у 5 класі 
«Моя стежка до Кобзаря», який проводила 
О.Я.Квасниця. Цей урок продемонстрував  
непереборне прагнення п’ятикласників по-
глибити власне бачення Шевченка, про-
йтися шляхами його долі й творчості, що 
наштовхнуло нас на створення волонтер-
ської групи з числа майбутніх випускників 
школи, які з висоти свого шкільного досвіду 
люб’язно погодилися допомогти допитли-
вим  підліткам в освоєнні Шевченкового про-
стору. Ідея волонтерської допомоги старшо-
класників молодшим школярам отримала 
методичну узгодженість з боку методиста 
РМК С.І.Махно і видалася надзвичайно ціка-
вою та актуальною у переддень святкуван-
ня Шевченкових днів. Форма міжпредметно-
го веб-квесту (очний етап), що передбачає 
розв’язання проблемного завдання з еле-
ментами рольової гри, у процесі виконання 
якого використовуються ресурси Інтернету, 
надала уроку надсучасного звучання, так 
само, як і використання інноваційних форм 
роботи: інсценізація, творча інтерпретація 
буктрейлерів, «Незакінчене речення», «по-
етична хвилинка», заповнення «Словничка 
настроїв», захист проекту, «Міні-тренінг». 
Дороговказом у розкритті теми уроку слугу-
вали слова  Є.Камілару:  «Його геній вродив 
рясно, як святе дерево, чиє віття простягло-
ся крізь часи, чиї плоди люди завжди будуть 
цінувати», що стали епіграфом уроку. Терно-
пільськими стежками Кобзаря п’ятикласники 
мандрували під керівництвом волонтера 
Василя Козака, вражали ерудицією у квесті 

«Шевченко і шкільні науки» разом зі своїм 
куратором Анастасією Цепендою, провели 
мистецький практикум на основі творчої ін-
терпретації поезії «Садок вишневий коло 
хати» з допомогою одинадцятикласниці 
Олі Івасів. А ще талановиті учні декламу-
вали  власні строфи – фанфіки на мотив 
Шевченкового «Мені тринадцятий минало»,  
афоризми із «Шевченкової криниці», читали 
«Заповіт» іноземними мовами (Т.Франків, 
Д.Мерецька, А.Цепенда, Т.Стадник), співа-
ли (Д.Мерецька, Т.Стадник). Кульмінацією 
уроку став …сам Тарас Григорович, який по-
відав про свою «Долю» (рядками Шевченко-
вих віршів та творів про нього). На етапі реф-
лексії п’ятикласники записали на стікерах 
свої аргументи до проблемного запитання: 
«Яким я відкрив для себе сьогодні Шевчен-
ка?» та наклеїли власні одкровення на кві-
тах вишні, що розмістилися на символічній 
гілці дерева пізнання Шевченка. Технічний 
супровід уроку здійснював ерудит інфор-
маційно-комунікативних технологій школи,  
неодноразовий переможець ІІ і учасник ІІІ 
етапів Всеукраїнських предметних олімпіад 
Ростислав Франків.

Одинадцятикласники-волонтери  зуміли 
захопити і зацікавити учнів 5 класу, пере-
дати їм естафету вивчення життєтворчості 
Тараса Григоровича Шевченка. Для них – 
це, по-перше, апофеоз їхньої шани у вінок 
Кобзареві, а по-друге, – достойна допомога 
молодшим у їхньому намаганні глибше піз-
нати геній духовного аристократа нації. Ду-
маємо, цей урок став достойною сторінкою 
«Шевченківської весни-2015», присвяченої 
вшануванню 201-ї річниці від дня народжен-
ня Кобзаря, бо Шевченко не закінчується 
ніколи.

 Він – наш сучасник! Нам із ним іти!

надія ГОРИн, 
Олександра КВАСнИцЯ,

 вчителі Джуринської ЗОШ І – ІІІ ст.

Так, 11 березня в осяйному, затишному, 
прибраному в українському національному 
стилі приміщенні 2 а класу Чортківської ЗОШ 
І – ІІІ ступенів № 6 відбувся урочистий захід 
із нагоди вшанування Великого пророка вкра-
їнського. 

Як годиться, до Дня народження школярі 
підготували неабиякі подарунки Великому 
Кобзареві, які супроводжувалися віршовани-
ми рядками з уст дитячих: 

Я ось малюнок малювала, 
На ньому – вулиця моя… 
Я вишивала цю серветку 
І думала про Кобзаря… 
А я ось – змайстрував картину, 
На ній дорога у зелений гай… 
А я Кобзар його відкрила 
І вірш чудовий вчила… 

Читаючи поезії Шевченка, виспівуючи його 
твори, розповідаючи про життя і творчість 
Великого Кобзаря, учні під майстерним су-
проводом свого навчителя, класовода Галини 
Колужняк і вдалою організацією студентки  
групи пО 43 Чортківського гуманітарно-пе-
дагогічного коледжу ім. О.Барвінського Юлії 
Ковальчук стелили канву шани та любові до 
славетного поета. А інсценування школярами 
вірша «Мені тринадцятий минало» викликало 
хвилю щирих оплесків у всіх присутніх. 

На відкриту виховну годину зійшлася вся 
класна родина – не лише учні та їх наставни-
ки, а й батьки, бабусі, дідусі, які, до слова, на 
завершення врочистостей пригостили малят 
власноручно спеченим смачнючим іменин-
ним пирогом. 

Тетяна ЛЯКУШ 

Церковний хор разом з учнями розпо-
чав програму піснею на слова світоча нації 
«Реве та стогне Дніпр широкий». Дошкільня-
та і учні з Василькова радували односель-
чан своїм мистецьким виступом, котрий під-
готувала з ними дяк-регент Ганна Залубник. 
Вели концертну програму талановиті ведучі, 
учні старших класів Андрій Недостойний і 
Василина Задунайська. 

Всім присутнім припали до душі виступи 
дошкільнят Івася та Юлі.

прозвучала пісня на слова Т.Шевченка 
«Думи мої». Інтонаційне і захоплююче де-
кламування вірша «Мені тринадцятий ми-
нало» Дмитриком прокопчуком думками 
перенесло всіх присутніх у ті далекі часи 
Кобзаревого тяжкого дитинства. Сестрички 
Задунайські – Таня і Катя – прочитали ві-
рші «Зоре моя вечірняя» і «Тече вода з-під 
явора». Любов і шану до поезії Т.Шевченка 

показали у віршах «Садок вишневий коло 
хати» – Андріанка Вишньовська, «Іван підко-
ва» – Денис Михайлюк, «Тополя» – Софійка 
Орачевська, «Гайдамаки» – Роман Залубник. 
З теплотою і захопленням вірш «На панщині 
пшеницю жала» прочитала Катя Недостойна.

Декламатори Максим Величенко, Іванка 
Орачевська, Сергій Залубник декламували 
вірші поета «Сонце заходить, гори чорні-
ють», «Ой три шляхи широкії», «Живи, по-
ете».

«Будем, батьку, пам’ятати, поки живуть 
люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забу-
дем», – такими словами закінчився виступ 
юних аматорів з Василькова. У цьому звер-
ненні до славного поета, письменника вкла-
дена душа і всенародна повага до Кобзаря.

Марія ПОЖАРнЮК, 
с. Кривеньке 

Слова вічне джерело

Коли теплі сонячні промені сповіщають про завершення владарювання зими, 
а березень відкриває календар весняної ніжності, вся наша Батьківщина пошановує 

Славного сина свого – Тараса Шевченка, якому Господь вдарував життя 
саме в дні перших поступів весни.

Присвята

Пророче слово Тараса

15 березня у будинку культури с. Базар відбувся літературно-мистецький захід 
з нагоди 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 

та вшанування світлої пам’яті небесної сотні.

«Моя стежка до кобзаря»
Кожне покоління має свого Шевченка, по-своєму відчуває його душею і серцем, 

розуміє його твори, звіряє з ним життя. 
цікаві ідеї народжуються в творчому пошуку. 

Пошанування

«Будем, батьку, пам’ятати, 
поки живуть люди, поки сонце 
з неба сяє, тебе не забудем»

У церкві с. Васильків, де парохом отець Василь Бучинський, у неділю, 8 березня, 
після Служби Божої вшанували пам’ять Тараса Григоровича Шевченка.



1 квітня. Тривалість дня – 12.54. Схід – 6.35. Захід – 19.29. Іменини святкують Дарія, Квітослава
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Твої герої, україно

«Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай»

Рвучкий аж до несамовитості березневий ві-
тер пружно напинає шовк знамен, а сонячні про-
мені ковзко осявають позолоту церковних хоругв. 
Спорядившись належними атрибутами, очолена 
високопреосвященним владикою – єпископом 
Бучацьким кир Димитрієм (Григораком), проце-
сія вирушає пам`ятною ходою від церкви Успіння 
пресвятої Богородиці с. Нагірянка до цвинтаря 
на Хом`яківці – нині вулиці, а колись окремо-
го села. Бо там, сповиті вічним сном й огорнуті 
рідною землею, спочивають герої, пам`ять про 
котрих – насліддя для низки поколінь патріотів. 
І це – не красне слівце: он вони, герої, відкрито 
й щиро зорять на нас з портретів в руках юні, 
замаяної символами української державності, 
попереду процесії. Тут же в руках майбутності 
– розпростерті полотнища: жовто-блакитне та 
червоно-чорне.

Жалобно й стривожено вилунюють дзвони, 
відбиваючись від дальніх пагорбів. Виспівано 
гучно та переконливо слова Державного Славня: 
«Згинуть наші воріженьки...». Виголошено імена 
героїв-повстанців, захоронених тут у переддвер`ї 
незалежної України, 4 листопада 1990 року. Кіль-
кома літами пізніше, 18 вересня 1994 року, вже 
по тому, як мешканці Нагірянки висипали на місці 
масових поховань високу могилу, її освячено – 
за присутності лідера Народного Руху України 

В`ячеслава Чорновола. Знову спом`януто імена 
– у плині поминальної панахиди, відправлюваної 
преосвященним кир Димитрієм у співслужінні з 
парохами навколишніх сіл.

– Віками українці не мали держави, але були 
народом, двічі-тричі на століття піднімаючись на 
боротьбу за власну волю, – голосив у слові до 
небайдужої громади, що зібралася на панахиду-
реквієм, єпископ. – Був час геройських смертей, 
але буде і час перемог, ми в це віримо. Бо дух 
нації грунтується на підмурівку вічному, що є 
незламний, непереможний. Немає ще спокою, 
немає миру. Та це вже час минулий. Україна є і 
Україна буде. Онуки й правнуки оцих семи стріль-
ців-повстанців воюють за Україну на сході. Не-
зламна, невичерпна сила душі не дозволяє нам 
бути рабами.

подібну аналогію жертовних змагань за волю 
й честь України сім десятиліть назад і тепер про-
вів у слові й народний депутат України Олег Бар-
на: «Це випробування нам дає Господь, щоб ми 
навчилися цінувати життя. Як у вогні залізо пе-
ретворюється в сталь, так в боротьбі народність 
перетворюється в націю. Чим вища мета, тим 
більшими бувають жертви, тим важчі ці змаган-
ня. Але ми це повинні пройти. Заради того, щоб 
наші діти жили в новій країні під мирним небом. 
Щоби наша держава процвітала. Бо про таку 

державу мріяли наші герої». І ще нардеп склав 
особливу подяку павлу Батрину та Володимиро-
ві Мармусу – громадським діячам, патріотам, ко-
трі допомогли у перезахороненні героїв-повстан-
ців із хутора пеньки на Хом`яківському цвинтарі.

Заступник голови районної ради Любомир 
Хруставка найперше подякував всім, хто зібрав-
ся на спомин героїв, за небайдужість, за молитву 
про упокій їх душ. «Вони не чекали, коли наш ві-
чний ворог – червона Москва вступиться зі святої 
української землі, – простими й водночас палки-
ми словами означив своє одкровення присутнім. 
– У цій могилі лежить четверо моїх односельців. 
Тож хочу від громади сіл Долина-Шульганівка 
скласти подяку громаді Нагірянки-Хом`яківки, 
яка по-християнськи доглядає могилу». Лучився 
у слові із попередніми виступаючими: і стрільці 
УпА, і герої Небесної сотні, і бійці АТО об`єднані 
єдиним поривом – боронити рідну Україну, її не-
залежність та соборність. Тішився на загал до-
брою традицією вихованців Нагірянської ЗОШ І 
– ІІ ст. щороку посвячуватися в «соколята» ось 
тут, біля могили, що символізує витоки істинного 
патріотизму, і принагідно поохочував до такої ж 
ініціативи інших школярів. 

А вони, нагірянські школярі, раз у раз неложни-
ми устами доводили направду щиру відданість 
тим ідеалам задекламованими патріотичними ві-

ршованими рядками й озвученою документаліс-
тикою: «Їм смерть дивилася у вічі і воля марилась 
свята», «Спіть, любі друзі, спіть, славні герої, вже 
час розплати настав». Зворушливо прозвучали і 
вірш-пісня «Там, у пеньках» авторства земляків 
повстанців Йосипа Осадци та Омеляна Голодів-
ського, а також популярна поезія «Мамо, вибач 
за чорну хустину». Сумовите «Ой полечко, поле» 
виспівало жіноцтво народного аматорського ан-
самблю лемківської пісні «потічок». «Убережи, 
Ісусе, Україну» – то вже благально злинуло з вуст 
учасниць вокального жіночого ансамблю «пере-
весло» Шульганівського будинку культури. «Не-
бесну сотню, Господи, прийми» виконано соліс-
том РКБК ім. К.Рубчакової Юрієм Майдаником, а 
солістка Олександра Кашуба щиро зізнавалася 
в пісенній строфі, уособлюючи почування всіх: 
«повторю молитву, щиру і негорду, як твоє, Вкра-
їно, праведне ім`я». На спільності намірів гро-
мади щодо єдності дій, устремлінь та прагнень, 
що й засвідчила недільна панахида-реквієм, на-
голошував Нагірянський сільський голова петро 
Головацький.

під тужливо-величальний наспів «Коли ви 
вмирали, вам дзвони не грали» до могили лягли 
квіти й вінки, гірлянда пам`яті та запалені свічі.

Анна БЛАЖЕнКО
Фото Любомира ГАБРУСЬКОГО

Насліддя

«Там, у Пеньках, ясне сонце за лісом ховалось...»

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.)

20 березня тіло Руслана Ко-
цюка перевезли у рідний край. 
На подвір`ї кафедрального 
собору Верховних Апостолів 
петра і павла преосвящен-
ний владика Димитрій (Гри-
горак) єпископ Бучацький у 
співслужінні зі священиками 
відправив поминальну пана-
хиду. Опісля похоронна про-
цесія рушила до рідного села 
Героя. На шляху люди зустрі-
чали траурний кортеж стоячи 
на колінах. Вздовж дороги го-

ріли свічки, розвівалися синьо-жовті стрічки 
та схилялися у скорботі знамена з чорними 
стрічками суму.

На подвір`ї оселі, де від народження жив 
Руслан разом з молодшим братом Дмитром 
і з якого відійшли у вічність багато років тому 
батьки хлопців, тепер прощалася родина із 
молодим господарем. поминальну Службу 
Божу декан Чортківського деканату УпЦ Кп 
протоієрей Богдан Верхомій разом із священ-
нослужителями відслужив у прабатьківській 
церкві Успіння пресвятої Богородиці, куди 
ходив молитися Руслан з сім`єю при житті. 
поховали Р.Коцюка на місцевому кладовищі 
під звуки духового оркестру гуманітарно-пе-
дагогічного коледжу ім. О.Барвінського та по-
стрілів військового салюту.

* * *

Русланові Коцюку було тридцять сім. 
Залишив сиротою п`ятирічну донечку Ма-
рійку та прийомного сина Ігоря, якого лю-
бив як рідного. Загинув під Іловайськом 28 
серпня 2014 р., виконуючи свій військовий 
обов`язок, захищаючи рідну землю, зберіга-
ючи цілісність, єдність Української держави. 
Був похоронений на кладовищі невідомих 
воїнів АТО у Запоріжжі. перепохований 20 
березня 2015 р. у с. Джурин.

Оксана СВИСТУн
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Програма телепередач8

2 квітня. Тривалість дня – 12.58. Схід – 6.33. Захід – 19.31. Іменини святкують Світлана, Сергій, Клавдія, Матрона

31 березня, вівторок 1 квітня, середа 2 квітня, 30 березня, понеділок
УТ-1

06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.40 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.25 про головне 
10.20 Х/ф «Квiтуче мiсто» (1) 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.35 Мультфiльми 
15.10, 04.30 Як ваше 
здоров’я? 
15.45 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.10 Д/ф «Барака» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
22.00 Слiдство. Iнфо 
22.30 Слово 
22.35 програма передач 
23.00, 00.00, 01.00 
пiдсумки 
23.30 Тепло.ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
03.05 «ТСН» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
повернення додому» 
12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Комедiя «Мiж нами, 
дiвчатами» 
22.00 «Iнспектор Фреймут 2» 
23.35 Т/с «Мiстер 
Селфрiдж». (2) 
00.35 Драма «Крижаний». (2) 
02.20 Т/с «Терпкий смак 
кохання» 

інТЕр
05.40, 12.35, 14.20 Т/с «Земський 
лiкар 4. повернення» 
06.30 Мультфiльм 
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, 22.55 Т/с «Мессiнг: 
Хто бачив крiзь час» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
14.50 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «подробицi» 
20.45, 04.00 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
00.55 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
08.30 переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 програма 

«п’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10, 02.30 В гостях у 
Моцарта 
14.00, 01.00 Х/ф «Мiй тато, 
моя мама, мої брати i 
сестри» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 програма «про кiно» 
17.45 програма «Духовнi 
роздуми» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «переполох у 
гуртожитку» (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 03.05 Т/с «Стрiла» 
11.35, 13.20, 16.40 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Трюкач» 
23.55 Х/ф «Танго i Кеш» (2) 
01.45 Х/ф «Встигнути за 30 
хвилин» (2) 

СТБ
05.45 «У пошуках iстини. 
Таємницi кремлiвських 
смертей: отрути для вождiв» 
06.30, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.05, 15.55 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Таємницi 
МастерШефу. Ксенiя-воїн» 
10.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.50, 19.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.45 «МастерШеф - 2» 
18.50 «Таємницi Х-фактору. 
Як загартовуються чоловiки» 
20.50 Т/с «Тест на вагiтнiсть» (2) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «Не було 
смутку» (1) 

нОВий кАнАл
06.10, 07.55 Kids Time 
06.15 М/с «пригоди Джекi 
Чана» 
06.55 М/с «Кунг-фу панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 03.05 
Репортер 
08.03, 12.03 Teen Time 
08.05 Єралаш 
12.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 02.20 Абзац! 
21.00 Серця Трьох-2 
23.10 Х/ф 
«Сутичка» (2) 

2+2
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-5» 
13.50 Т/с «Розшук-2» 
15.40 Д/п «Таємнi академiї 
Вермахту» 
16.30 Д/п «пiдводний 
човен «Щука» 
16.40 «6 кадрiв» 
18.55 1/4 Кубка України. 
Чорноморець - Днiпро 
22.15 Х/ф 
«Найманцi» 
00.15 Х/ф «Акулозавр» 
01.55 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана» 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.25 перша студiя 
11.20 Д/ф «пошук Мазепи» 
12.15 Слiдство. Iнфо 
12.45, 22.25 Слово 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Мультфiльми 
14.00 Школа Мерi поппiнс 
14.15 Нотатки на глобусi 
14.35 Як це? 
14.55 Надвечiр»я 
15.55 Свiтло 
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.25 Чоловiчий клуб 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Яструб» (2) 
20.00 про головне 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00, 01.00 пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15 «ТСН» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
повернення додому» 
12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Комедiя «Мiж нами, 
дiвчатами» 
22.00 «Сказочная Русь 2015» 
22.30 «право на владу 2» 
00.35 Трилер «Я все ще 
знаю, що ви зробили 
минулого лiта». (3) 
02.20 Т/с «Терпкий смак 
кохання» 

інТЕр
05.40, 12.35, 14.20 Т/с «Земський 
лiкар 4. повернення» 
06.30 Мультфiльм 
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, 23.00 Т/с «Мессiнг: 
Хто бачив крiзь час» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «подробицi» 
20.45 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
00.55 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 провiнцiйнi вiстi 
07.35 програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 програма 
«п’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 програма «Соло» 
13.10, 02.30 В гостях у 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.25, 00.30 Вiд першої особи 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25, 20.00 про головне 
10.35 Д/ф «Замки Луари» 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 Вiкно в Америку 
13.40 Казки Лiрника Сашка 
13.50 Мультфiльми 
14.10 Хочу бути 
14.30 Нотатки на глобусi 
14.50 Книга ua 
15.25 Х/ф «Студент року» 
18.05 Час-Ч 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
22.00 перша студiя 
23.00, 00.00, 01.00 
пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок 
з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 «ТСН» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
повернення додому» 
12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Комедiя «Мiж нами, 
дiвчатами» 
22.00 «Грошi» 
23.35 Т/с «Мiстер 
Селфрiдж». (2) 
00.50 Бойовик «Дежавю» (2) 

інТЕр
06.30 «Мультфiльм» 
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, 12.25 Х/ф «Самотнi 
серця» 
13.40, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.25, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «подробицi» 
20.45 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
22.55 Т/с «Мессiнг: Хто 
бачив крiзь час» 
00.50 Т/с «Все повернеться» (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
07.00 провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.30, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
07.40 програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10 Вiкно 
в Америку 
08.30 переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 програма 
«Справжня цiна» 
09.45 програма «про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Останнiй 
мисливець» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 провiнцiйнi 
вiстi 
17.00 програма «п’ятий 
вимiр» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 програма «Сiльський 
календар» 
22.35, 04.00 Х/ф «Рожева 
банда» (2) 

ICTV
06.00, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Спорт 
09.20 Надзвичайнi новини. 
пiдсумки 
10.00 Х/ф «Зелений 
шершень» 
12.25, 13.20, 16.20 
Т/с «Снайпер. Зброя 
вiдплати» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.50 Х/ф «Термiнова 
доставка» 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.35 Х/ф «Нiндзя-убивця» 
(2) 
02.15 Х/ф «Нiндзя» (2) 
03.35 Х/ф «Кохання у 
великому мiстi-2» (2) 

СТБ
06.15 «У пошуках iстини. 
Вбити вождя: замахи вiд 
Ленiна до Горбачова» 
07.00, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Моя правда. 
Альона Курилова. Мiсiя 
здiйсненна» 
09.55 Х/ф «Ас» (1) 
11.45 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю» (1) 
13.35, 19.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
14.35 «Битва 
екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.50 «Таємницi зважених. 
Надлишкова любов» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть» (2) 
22.35 «Детектор 
брехнi 7» 
23.55 «Один за всiх» 
01.05 Х/ф «Виконання 
бажань» (1) 
02.45 Нiчний ефiр 

нОВий кАнАл
07.50 Kids Time 
07.55 Х/ф «Чорна 
блискавка» 
10.05 Єралаш 
11.50 Teen Time 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.55 Т/с «Воронiни» 
18.00, 02.20 Репортер 
18.20, 01.35 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.25 Страстi 
за Ревiзором 
23.30 Т/с «Темний 
свiт» (2) 
02.25 Служба розшуку 
дiтей 
02.30 ппШ 
03.50 Зона ночi 
05.30 25-й кадр 

2+2
07.30 Х/ф «Хазяїн» 
09.30 Т/с «Захист 
Красiна-3» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Розшук-2» 
21.30 «ДжеДАI» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
22.15 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер» 
00.10 Х/ф «Тиранозавр 
ацтекiв» 
01.55 Х/ф «Чорна 
Рада» 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
23.15, 00.15, 05.35 Спорт 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25, 20.00 про головне 
10.15 перша студiя 
11.15 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 
Моя Україна» 
12.00 Уряд на зв`язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Мультфiльм 
13.50 Фольк-music 
15.00 Х/ф «пан 
Володиєвський» (1) 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Яструб» (2) 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.55 Т/с «Роксолана» (1) 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
02.55 «ТСН» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
повернення додому» 
12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Комедiя «Мiж нами, 
дiвчатами» 
22.00 «Чотири весiлля 4» 
23.35 Т/с «Мiстер 
Селфрiдж». (2) 
00.35 Х/ф «Виття: 
переродження». (3) 
02.10 Т/с «Терпкий смак 
кохання» 

інТЕр
05.40 Т/с «Земський лiкар. 
Життя заново» 
06.30 Мультфiльм 
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, 22.55 Т/с «Мессiнг: 
Хто бачив крiзь час» 
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
12.35, 14.20 Т/с «Земський 
лiкар 4. повернення» 
14.55 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «подробицi» 
20.45 Т/с «Орлова i 
Александров» (2) 
00.55 Т/с «Сусiди» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Енергоманiя» 
22.15 погода. Реклама 
22.20 «Моя улюблена 
робота» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 провiнцiйнi вiстi 
07.35 програма «Сiльський 
календар» 
08.05 програма «Духовнi 
роздуми» 

08.20 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
08.30 переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 програма 
«п’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 програма «Гаджет 
Time» 
12.50 програма «Модна 
правда» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Лiфт» 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Загнаний» (2) 

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 03.10 Т/с «Стрiла» 
11.40, 13.20, 16.20 Т/с 
«Опери» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.35 Т/с «Морський 
патруль» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Трюкач» 
23.50 Х/ф «Кобра» (2) 
01.20 Х/ф «Святi з 
Бундока-2. День усiх 
святих» (2) 

СТБ
05.35 «У пошуках iстини. 
Микита Хрущов: кривавий 
блазень Кремля» 
06.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.55, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Таємницi зважених. 
Надлишкова любов» 
09.50 «правила життя. 
Дитсадок. Скалiчене 
дитинство» 
12.35, 19.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
13.35 «МастерШеф - 2» 
18.50 «Таємницi 
МастерШефу. Ксенiя-воїн» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть» (2) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «На пiдмостках 
сцени» (1) 

нОВий кАнАл
06.10, 07.55 Kids Time 
06.15 М/с «пригоди Джекi 
Чана» 
06.55 М/с «Кунг-фу панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 03.20 
Репортер 
08.03, 12.03 Teen Time 
08.05 Єралаш 
12.05 Т/с «Татусевi дочки» 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 02.40 Абзац! 
21.00 Серця Трьох-2 
23.20 Х/ф «Скарб нацiй 2» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 15.40, 21.30 
«ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-5» 
13.50, 19.00 Т/с 
«Розшук-2» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.15 Х/ф «Онг Бак» 
00.20 Х/ф «Останнiй хижак 
Юрського перiоду» 
02.00 Х/ф «Дорога 
на Сiч» 



№ 11 (8508), 27 березня 2015 року

Гороскоп 9
четвер 4 квітня, субота 5 квітня, неділя3 квітня, п`ятниця

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.25, 20.00 про головне 
10.35 Х/ф «Хлопчик на 
водi» (1) 
12.20 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
12.45 Слово 
13.20 Час-Ч 
13.45 Мультфiльми 
14.05 Хто в домi хазяїн? 
14.30 Вiра. Надiя. Любов 
15.30, 01.25 Музичне турне 
16.40 Театральнi сезони 
17.15 Д/ф «палiтра. 
Франческа» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Яструб» (2) 
22.10 ХРЕСНА ДОРОГА за 
участю СВЯТIШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА В КОЛIЗЕЇ (РИМ) 
00.15, 01.00 пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля 2» 
11.05 Т/с «Сила. 
повернення додому» 
12.25, 13.00 Т/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Т/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» 
20.20 «Сказочная Русь 2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ» 
23.00 «Свiтське життя» 
00.05 Драма «Зникнення 
Елiнор Рiгбi: Вона». (2) 
02.10 Т/с «Next 2» 

інТЕр
05.40, 12.35, 14.20 Т/с 
«Земський лiкар 4. 
повернення» 
06.30 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Мессiнг: Хто 
бачив крiзь час» 
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
14.50 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.10 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «подробицi» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Т/с «Заради тебе» (2) 
02.55 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Україна. 
перезавантаження 
08.30 переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 програма 
«п’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 програма «Bon appetit» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Те, що бачив 
мiсяць» 
17.30, 02.50 програма 
«Гаджет Time» 
17.40, 02.30 програма 
«Модна правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 програма «погляд 
зблизька» 
20.40 програма «Як 
судились колись на Українi» 
21.30 програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Ангел для Мей» (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 
11.35, 13.20, 16.40 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «Трюкач» 
23.50 Х/ф «Скелелаз» (2) 
01.45 Х/ф «Роккi Бальбоа» (2) 

СТБ
06.40 «Таємницi Х-фактору. 
Мамо, не горюй!» 
07.35 Х/ф «Диши зi мною» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.50 «Таємницi х-фактору. 
пiснi забутих дiтей» 
19.55, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.55 Х/ф «Сватання 
гусара» (1) 
02.10 Нiчний ефiр 

нОВий кАнАл
06.10, 07.55 Kids Time 
06.15 М/с «пригоди Джекi 
Чана» 
06.55 М/с «Кунг-фу панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 01.40 
Репортер 
08.03, 09.03 Teen Time 
08.05 Єралаш 
09.05, 21.00 Серця Трьох-2 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.00 Абзац! 
23.10 Х/ф «Кiнопобачення» (2) 
01.45 Великi почуття 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-5» 
13.50 «Вiдеобiмба» 
16.40 «6 кадрiв» 
19.00 Т/с «Третього не 
дано» 
22.00 «Буде бiй». Д/п 
«ММА. Змiшанi бої» 
00.00 Х/ф «Америкен-бой» 
02.00 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 
03.55 Х/ф «Камiнна душа» 

УТ-1
06.00 пiдсумки 
06.20 На слуху. пiдсумки 
07.35 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.15 Д/ф «Талмуд: книга, 
народ» 
10.20 Зроблено в Європi 
10.35 Нотатки на глобусi 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф «палiтра. 
Франческа» 
12.30 Д/ф «Клуб пригод» 
13.00 Свiтло 
13.55, 04.05 Д/ф «Сага 
старовинної пущi» 
14.55 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.00 Чоловiчий клуб 
16.30 Концертна програма 
«Suono Italiano» 
18.00 Х/ф «Життя не може 
бути нудним» 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.20 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
пiдсумки 
01.20 Музичне турне 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.10, 19.30 «ТСН» 
08.00, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» 
09.00 «Свiтське життя» 
10.00, 01.50 Мелодрама 
«Знайти чоловiка у 
великому мiстi» 
14.30 «Вечiрнiй Київ» 
16.30 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху. Чемпiонат 
України з гумору» 
23.15 «Що? Де? Коли? 2015» 
00.20 Трилер «Фантом». (2) 

інТЕр
05.40 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
06.25 «Мультфiльм» 
06.50 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
08.45 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 «Новини» 
10.00 Д/ф «Ельдар 
Рязанов. Жiночi iсторiї» 
10.55 Х/ф «Службовий 
роман» 
14.10 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
16.05 Т/с «Кохання 
з випробувальним 
термiном» 
20.00, 02.05 «подробицi» 
20.30 Т/с «Лабiринти долi» (2) 
00.15 Х/ф «Сталевий 
метелик» (2) 
02.35 Х/ф «про нього» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «панорама подiй» 
19.30 «подорожнi 
замальовки» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
20.15 «Думки вголос» 
20.35 «пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «поклик таланту» 
22.20 «Моя улюблена 
робота» 
22.30 «Абетка здоров’я» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Унiкальна Україна 
06.30, 11.15 програма «про нас» 
06.45, 09.15, 11.00 
Ранковий фiтнес 
07.00 провiнцiйнi вiстi 

07.35 Х/ф «Авторська теорiя» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна. 
перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф 
«приятель небiжчика» 
14.30 програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно.М/ф 
«Острiв скарбiв» 
16.20 програма «Гаджет Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30, 02.30 програма 
«Музичнi делiкатеси» 
20.10 До дня народження 
Лiни Костенко. Л.Iзотова 
«Снiг у Флоренцiї» 
21.15 Х/ф «Хлiб i троянди» 
23.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.10 Х/ф «Скелелаз» (2) 
08.05 Антизомбi 
09.00 Дiстало! 
10.00 Громадянська оборона 
11.00 Iнсайдер 
12.00, 13.00, 20.05 Т/с 
«Балада про Бомбера» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
пiдсумки 
22.15 Х/ф «Руйнiвник» (2) 
00.40 Х/ф «Тюряга» (2) 
02.30 Х/ф «Роккi Бальбоа» (2) 

СТБ
06.35 Х/ф «Новi пригоди 
невловимих» (1) 
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.35 Х/ф «Я щаслива!» (1) 
13.35 Т/с «Коли ми вдома» 
15.55 «Холостяк - 5» 
19.00 «Україна має 
талант!-7» 
21.55 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
23.45 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
01.40 Х/ф «Тридцять три» (1) 

нОВий кАнАл
06.00, 10.00 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
прямокутнi штани» 
07.55 М/с «Кунг-фу панда: 
Легенди крутостi» 
10.05 Х/ф «подорож до 
коледжу» 
11.50 Уральськi пельменi 
13.55 Ревiзор 
16.25 Страстi за Ревiзором 
18.30 Х/ф «Джуманджи» 
21.00 Х/ф «Вавилон н.е.» (2) 
23.00 Х/ф «10 тисяч рокiв 
до н.е.» (2) 
01.10 Х/ф «Кремiнь» (3) 
02.45 Великi почуття 
03.10 Зона ночi 
04.50 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
07.40 «ДжеДАI» 
08.10 Новини 
«Спецкор» 
08.40 «Люстратор 7.62» 
09.00 Т/с «Захист 
Красiна-3» 
16.50 18 Тур ЧУ. 
Чорноморець - Динамо 
19.00 Х/ф «Америкен-бой» 
21.20 Х/ф «Люди Х-2» 
00.05 Х/ф «Розвiдка 2020» 
01.55 Х/ф «Тримайся, 
козаче!» 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Школа Мерi поппiнс 
10.15 Мультфiльми 
10.40 Хочу бути 
11.15 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖБА БОЖА i 
АпОСТОЛЬСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 
для РИМА й ЦIЛОГО СВIТУ 
СВЯТIШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА з 
площi Св. пЕТРА в РИМI 
13.35 Д/ф «палiтри» 
Веронезе 
14.10 Фольк-music 
16.40 Театральнi сезони 
17.05 Х/ф «Йосиф з 
Назарета» (1) 
19.15 Концерт гурту «Танок 
на майданi Конго» 
21.00 Новини 
21.40 перша шпальта 
22.15 «Холодний яр». 
передмова 
22.30 Д/ф «Холодний яр» 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска 2: 
пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» 
10.15 «ТСН» 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.05 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.20 «Чотири весiлля 4» 
14.45 Комедiя «Мiж нами, 
дiвчатами» 
18.30 «Українськi сенсацiї» 
19.30, 05.20 «ТСН-
Тиждень» 
21.00 «Голос країни 5» 
23.25 Бойовик «Вiйна». (2) 
01.20 Драма «Духiв день» 

інТЕр
07.40 програма «Удачний 
проект» 
08.40 «Готуємо разом» 
09.30 «Новини» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Стороннiм 
вхiд заборонений» 
12.20 Т/с «Кохання з 
випробувальним термiном» 
16.10 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина» 
18.00 Т/с «Обiйми мене» (2) 
20.00 «подробицi тижня» 
22.00 Т/с «Не в хлопцях 
щастя» (2) 
00.00 Т/с «Три товаришi» (2) 

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

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
програма «про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 повнота радостi життя 
09.30 програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 

УГКЦ м.Тернополя 
11.40 програма 
«Духовнi роздуми» 
12.00 Дитяче кiно. 
М/ф «Острiв скарбiв» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 програма «погляд 
зблизька» 
14.30 програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 програма «Як 
судились колись на Українi» 
17.40 програма «про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.30, 00.30 Мiська рада 
iнформує 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Уiкенд у Бернi» (2) 
23.45 Час-тайм 
00.40 Л.Iзотова «Снiг у 
Флоренцiї» 

ICTV
05.30 Х/ф «Викрадачi картин» 
07.05 Зiрка YouTube 
08.30 Дача 
08.55 Дивитись усiм! 
09.50, 13.00 Т/с «Трюкач» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Суддя Дредд» 
22.20 Х/ф «Суддя Дредд 
3D» (2) 
00.15 Х/ф «Куля в лоб» (2) 
01.55 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.35 «Караоке на Майданi» 
11.35 Т/с «Тест на вагiтнicть» 
16.05 «Україна має талант!-7» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi 7» 
23.05 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
01.05 Х/ф «парасолька 
для молодят» (1) 

нОВий кАнАл
05.55, 13.20 Kids Time 
05.58 М/с «Губка Боб - 
прямокутнi штани» 
07.55 М/с «Кунг-фу панда: 
Легенди крутостi» 
10.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
12.10 М/ф «Том i Джеррi: 
Робiн Гуд» 
13.23, 16.33 Teen Time 
13.25 Єралаш 
16.35 Х/ф «Джуманджи» 
18.45 Х/ф «пiсля нашої 
ери» (2) 
21.00 Х/ф «Елiзiум» (2) 
23.30 Х/ф «Марс атакує» (2) 

2+2
06.20, 07.30 «Нове Шалене 
вiдео по-українськi» 
07.00 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
09.00 Х/ф «Єгер» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «ДжеДАI» 
13.00, 23.15 «Секретнi 
матерiали» 
13.50 18 Тур ЧУ. Волинь - Зоря 
16.00 Х/ф «Люди Iкс-2» 
19.00 Х/ф «Бельфегор. 
привид Лувру» 
21.30 «профутбол» 
00.15 Х/ф «Годинниковий 
механiзм» 
02.00 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 

ОВЕн (21.03-20.04)
З’явиться чимало нових 

можливостей, але збіль-
шиться і кількість ваших 
обов’язків. Не варто всту-
пати в дискусію з началь-
ством, крім неприємностей 
розмова нічого не принесе. 

ТЕлЕЦь (21.04-21.05)
Удача посміхається вам. 

постарайтеся скористатися 
ситуацією та домогтися ба-

жаного в особистому житті. 
Вам необхідно проявляти іні-
ціативу і взяти відповідаль-
ність за прийняття рішень. 

БлиЗнюки (22.05-21.06) 
Можна порадіти вашим 

кар’єрним успіхам. Ви ото-
чені людьми, які готові ба-
гато чого зробити для вас, 
вони явно цінують вас.  
Розв’яжеться багато ваших 
фінансових проблем. 

рАк (22.06-23.07)
На вас може звалитися багато 

турбот і дрібних, але гострих про-
блем. Однак, якщо ви не будете 
нервувати та засмучуватися, то 
всі питання швидко вирішите. 

лЕВ (24.07-23.08)
Настав добрий момент 

для початку справи, що дав-
но і довго у вас не виходила. 
Те, що ви раніше відкладали, 
зараз удасться реалізувати. 

діВА (24.08-23.09)
Ситуація буде залежати 

від вашої працездатності та 
вміння ладити з колективом. 
Не варто ні з ким сваритися, 
доводячи свою точку зору. 

ТЕрЕЗи (24.09-23.10)
Не варто витати в хмарах і 

бажати всього і відразу. поста-
райтеся уникати розбіжностей, 
зламане відновити буде непро-
сто, краще не ризикувати. 

СкОрПіОн (24.10-22.11)
постарайтеся виконати ро-

боту вчасно, інакше доведеть-
ся шукати виправдання перед 
керівництвом. Більшість ва-
ших планів здійсниться. 
СТрілЕЦь (23.11-21.12)

Не зневажайте можливіс-
тю одержати допомогу - вона 
може вам придатися. Ви відчу-
єте, що на роботі зріють якісь 
проблеми і змови, постарайте-

ся не брати участь в інтригах.
кОЗЕріГ (22.12-20.01)
Імовірні ділові зустрічі 

та угоди, які будуть кон-
структивними і багато-
обіцяючими. Вони можуть 
відкрити перед вами нові 
перспективи. 

ВОдОлій (21.01-19.02)
Намагайтеся не витрача-

ти дорогоцінний час впусту. 
Ви можете відчути, що на 

багато чого здатні, однак 
краще зосередитися на 
найголовнішому, а дрібниці 
відкласти на потім. 

риБи (20.02-20.03)
постарайтеся зберегти 

зароблені гроші для осо-
бистих потреб. Влаштуй-
те собі додатковий ви-
хідний або хоча б підіть з 
роботи раніше та поквап-
теся на побачення. 

Моцарта 
14.00, 01.00 Х/ф «Мавпа» 
17.30 програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.30 Нашi вiтання 
20.00 Україна. 
перезавантаження 
22.35 Х/ф «Зламати ногу» (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 03.10 Т/с «Стрiла» 
11.35, 13.20, 16.40 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Трюкач» 
23.50 Х/ф «Тюряга» (2) 
01.50 Х/ф «Кобра» (2) 

СТБ
05.25 «У пошуках iстини. 
Надiя Крупська. Бездiтна 
мати революцiї» 
06.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.45, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Таємницi Х-фактору. 
Як загартовуються 
чоловiки» 
09.25 «Моя правда. 
Холостяк-утiкач» 
10.20 «Таємницi 
Х-фактора. Дiаманти 
Сергiя Сосєдова» 
11.15, 19.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.10 «МастерШеф - 2» 
18.50 «Таємницi Х-фактору. 
Мамо, не горюй!» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть» (2) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «почни 
спочатку» (1) 

нОВий кАнАл
06.10, 07.55 Kids Time 
06.15 М/с «пригоди Джекi Чана» 
06.55 М/с «Кунг-фу панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 01.45 
Репортер 
08.03, 12.13 Teen Time 
08.05 Єралаш 
12.15 Т/с «Татусевi дочки» 
16.05, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.05 Абзац! 
21.00 Серця Трьох-2 
23.15 Х/ф «Сестри» (2) 
01.50 Служба розшуку 
дiтей 
01.55 Великi почуття 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний вiддiл-5» 
13.50 Х/ф «пiдводнi каменi» 
15.40 Д/п «Таємнi академiї 
Вермахту» 
15.55 Д/п «Тактика» 
16.30 Д/п «Середнiй танк 
Т-34» 
16.40 «6 кадрiв» 
19.00 Т/с «Третього не 
дано» 
22.15 Х/ф «На скейтi вiд 
смертi» 
00.10 Х/ф «Змiї пiску» 
01.50 Х/ф «Вишневi 
ночi» 
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Різне10
Варто знати

Такі події у тій чи іншій мірі впливають на 
кожного, проте спектр можливих реакцій та 
емоцій дуже широкий. Багато хто відчуває 
себе враженим, вибитим з колії або не розу-
міє, що відбувається. Люди відчувають страх 
або тривогу, можуть впасти в заціпеніння або 
апатію. Деякі проявляють слабкі реакції, інші – 
більш важкі. проте можливості пристосування 
нашого організму до таких умов рано чи пізно 
вичерпуються, що сприяє зростанню пост-
травматичних стресових розладів (пТСР). 

психіка людей влаштована дуже по-
різному, адже в кожного індивідуальний запас 
міцності. Так чи інакше, кожен в даній ситуації 
переживає гострий соціогенний стрес. Реак-
ції людей від агресії до глибокого суму є аб-
солютно нормальними у такій ситуації. Саме 
такою має бути реакція нормальної живої лю-
дини на ненормальну ситуацію. 

психологічна служба Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені Олександра 
Барвінського та студенти спеціальності «Со-
ціальна педагогіка» уклали комплекс рекомен-
дацій щодо надання психологічної допомоги у 
гострих стресових станах: страх, апатія, ступор, 
рухове збудження, агресія, нервове тремтіння, 
плач, істерика, паніка. Ці настанови можуть бути 
корисними для широкої аудиторії – волонтерів, 
небайдужих людей, готових прийти на допомогу. 

Специфіка надання психологічної допо-
моги на основі явних симптомів

Апатія може виникнути після тривалої на-
пруженої, але безуспішної діяльності. Якщо 
людину залишити без підтримки й не допо-
могти в такому стані, то апатія може перерос-
ти в депресію. 

Перша допомога 
поговоріть з потерпілим. Задайте йому 

кілька простих запитань, виходячи з того, зна-
йомий він вам чи ні: «Як тебе звуть?», «Як ти 
себе почуваєш?», «Хочеш їсти?» і т. п. про-
ведіть людину до місця відпочинку, допомо-
жіть зручно влаштуватися; візьміть за руку 
або покладіть свою руку йому на чоло; дайте 
поспати або просто полежати. Якщо немає 
можливості відпочити (подія на вулиці, у гро-
мадському транспорті й т. п.), то більше гово-
ріть з ним, утягуючи його в будь-яку спільну 
діяльність. 

Ступор – одна з найпотужніших захисних 
реакцій організму. Відбувається після найсиль-
ніших нервових потрясінь, коли людина затра-
тила стільки енергії на виживання, що сил на 
контакт із навколишнім світом у неї вже немає. 

Перша допомога 
Зігніть потерпілому пальці на обох руках і 

пригорніть їх до підстави долоні. Більші паль-
ці повинні бути виставлені назовні. Кінчика-
ми великого й вказівного пальців масажуйте 
потерпілому точки, розташовані на чолі, над 
очима рівно посередині між лінією росту во-
лосся й бровами, чітко над зіницями. Долоню 
вільної руки покладіть на груди потерпілого. 
Налаштуйте свій подих під ритм його подиху. 
Людина, перебуваючи в ступорі, може чути, 
бачити. Тому говоріть йому на вухо тихо, по-
вільно й чітко те, що може викликати сильні 

емоції (краще негативні). 

Страх – стан, що викликає напругу м’язів; 
сильне серцебиття; прискорений поверхне-
вий подих; знижений контроль власної пове-
дінки. при цьому людина не контролює себе, 
не усвідомлює, що вона робить і що відбува-
ється навколо. 

Перша допомога 
покладіть руку людини собі на зап’ястя, 

щоб вона відчула ваш спокійний пульс. Це 
буде для неї сигналом: «Я зараз поряд, ти не 
один». Дихайте глибоко й рівно. Спонукайте 
потерпілого дихати в одному з вами ритмі. 
Якщо потерпілий говорить, слухайте його, 
висловлюйте зацікавленість, розуміння, спів-
чуття. Зробіть потерпілому легкий масаж най-
більш напружених м’язів тіла. 

нервове тремтіння виникає раптово 
– відразу після інциденту або через якийсь 
час. Так організм «скидає напругу». Якщо цю 
реакцію зупинити, то напруга залишиться усе-
редині, в тілі, і викличе м’язові болі, а надалі 
може привести до розвитку серйозних захво-
рювань, таких, як гіпертонія. 

Перша допомога 
потрібно підсилити тремтіння. Візьміть по-

терпілого за плечі й сильно, різко потрясіть 
протягом 10-15 секунд. продовжуйте розмов-
ляти з ним, інакше він може сприйняти ваші дії 
як напад. після завершення реакції необхідно 
дати потерпілому можливість відпочити. Ба-
жано покласти його спати. 

Не можна обіймати людину або притискати 
її до себе, укривати чимось теплим, заспоко-
ювати, говорити, щоб вона взяла себе в руки. 

істерика або  істеричний напад  
може тривати кілька годин або кілька днів. 
при цьому людина зберігає свідомість, мова 
стає емоційно насиченою, швидкою, із безліч-
чю рухів та риданням. 

Перша допомога 
Забезпечте спокійні умови. Зненацька зро-

біть дію, що може сильно здивувати (можна 
дати ляпас, облити водою, з гуркотом упус-
тити предмет, різко крикнути на потерпіло-
го). Говоріть з людиною короткими фразами, 
упевненим тоном («Випий води», «Умийся»). 
після істерики наступає занепад сил. Укла-
діть людину спати. 

Не надавайте психологічну допомогу в тому 
випадку, якщо ви до цього не готові, не хочете 
(неприємно або інші причини). Знайдіть того, 
хто може це зробити. Дотримуйтеся принципу 
«Не нашкодь!». 

Обмежтеся лише співчуттям і якнайшвид-
ше зверніться за допомогою до фахівця (пси-
хотерапевта, психіатра, психолога, соціаль-
ного педагога).

Оксана ЖАРА, 
завідувач відділення 

«Соціальна педагогіка», 

Уляна БУТРИнОВСЬКА, 
практичний психолог 

Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу ім. О.Барвінського

Перша психологічна допомога 
в гострому стресовому стані

на жаль, сьогодні надзвичайні ситуації є частиною нашого повсякденного життя. 
У світі щоденно відбуваються різні трагічні події: війни, стихійні лиха, аварії, пожежі 

та насильство. Свідками цього ми стаємо через перегляд теле- 
та Інтернет-простору, але біда не настільки вражає, тривожить та болить, 
якщо нас безпосередньо не стосується. Сьогодні лихо наблизилось упритул 

до України,  до кожного з нас. 

Це важливо

Сім’я є і залишається природним середовищем 
для фізичного, психічного, соціального і духовно-
го розвитку дитини, її матеріального забезпечен-
ня і несе відповідальність за створення належних 
умов для цього. У першу чергу, сім’я повинна 
залучати дітей до освіти, культури і прищеплю-
вати загальнолюдські норми суспільного життя. 
Основними методами збереження та зміцнення 
здоров’я в умовах сім’ї має стати профілактика 
захворювань та дотримання певних гігієнічних 
правил у повсякденному житті, оптимальна фі-
зична активність, загартування організму, повно-
цінне харчування, запобігання шкідливим яви-
щам – курінню, алкоголізму тощо.

Усі державні та суспільні інституції мають під-
тримувати зусилля батьків або осіб, які їх замі-
нюють, спрямовані на забезпечення відповідних 
умов для виховання, освіти, розвитку здорової 
дитини.

Найважливішою умовою для розвитку дитини є 
її виховання в сім’ї. Це очевидно, тому не випад-
ково, що Конвенція ООН про права дитини 1989 
року містить перелік норм, які повинні забезпе-
чувати захист сім’ї. Дитина з самого народження 
має право знати своїх батьків та користуватися їх 
піклуванням. право дитини на піклування з боку 
батьків може бути реалізоване лише за умови до-
бровільного і незалежного виконання батьками 
своїх обов’язків.

Згідно зі ст. 61 Кодексу про шлюб та сім’ю бать-

ки мають право і зобов’язання виховувати своїх 
дітей, піклуватись про їх здоров’я, фізичний, ду-
ховний і моральний розвиток, навчання, готувати 
їх до праці.

право дитини на піклування з боку батьків 
може бути реалізоване лише за умови добро-
вільного і незалежного виконання батьками сво-
їх обов’язків. Суд, наприклад, може позбавити 
батьківських прав батька та матір, стягнути з них 
аліменти, засудити їх за ухиляння від сплати, але 
примусити батьків піклуватися про своїх дітей 
неможливо. До батьківства і материнства треба 
готувати з раннього віку, насамперед на прикладі 
власних батьків, їх ставлення до дитини та вико-
нання батьківських обов’язків взагалі.

проблема сімейного життя, стосунки між бать-
ками і дітьми є дуже складними. У літературі їх 
часто називають «вічними питаннями» і присвя-
чують їм романи, п’єси, повісті. Ці відносини впли-
вають на характер, погляди і життєву позицію 
людини, що росте, допомагають їй стати гармо-
нійною і цілісною або перешкоджають її розвитку.

Найкращим шляхом життя сім’ї безумовно є 
порозуміння, повага, свідоме дотримання всіма 
її членами правових і моральних норм по відно-
шенню одне до одного. У такій сім’ї діти і батьки 
будуть щасливими, збережуть вдячність і готов-
ність допомагати один одному до глибокої старо-
сті й у будь-яких ситуаціях життя.

Любов ПРОКОП, 
начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей РДА

Здоровий спосіб життя включає 4 основні 
складові: здорове харчування, заняття фіз-
культурою, відмову від шкідливих звичок, ре-
гулярний медичний огляд. Саме на медичних 
оглядах виявляється більша частина захворю-
вань, про які людина навіть і не підозрює. Су-
часна медицина майже цілком віддзеркалює 
всі проблеми нашого життя. Маючи їх чимало, 
ми неодноразово задумуємось над тим: а чи 
варто звертатися за допомогою до лікаря або 
ж своєчасно пройти медогляд до того часу, 
поки хвороба ще не довела нас до важкого 
стану, інколи навіть з фатальними наслідка-
ми? Окрім цього, трапляється багато випадків, 
коли пацієнт не прислуховується та не виконує 
рекомендацій лікаря, що перешкоджає попе-
редити захворювання і зберегти його здоров’я. 
На жаль, деколи ми вважаємо, що профілак-
тика – не для нас, і власне небажання вчасно 
пройти профілактичні огляди виправдовуємо 
завжди своєю зайнятістю особистими спра-
вами та роботою. Утім, профілактичні огляди 
і надалі залишаються вкрай необхідним, по-
трібним і найдешевшим засобом попереджен-
ня хвороби. Адже легше попередити, ніж потім 
довготривало лікуватися та витрачати немалі 
кошти на своє здоров’я.

профілактичний медичний огляд – одна з 
форм активної медичної допомоги населенню, 
спрямована в основному на виявлення ранніх 
форм захворювань (туберкульозу, злоякісних 
новоутворень, хвороб системи кровообігу, 
органів дихання, гінекологічних та ін). Їх про-
водять або шляхом одномоментних оглядів в 
організованих колективах, або шляхом оглядів 
всіх осіб, що звертаються за медичною допо-
могою у відповідні лікувально-профілактичні 
установи.

порядок проведення медичних оглядів 
працівників окремих категорій розроблений 
на виконання ст. 17 Закону України «про охо-
рону праці». Він же і визначає процедуру про-
ведення попереднього (під час прийняття на 
роботу) та періодичних (протягом трудової ді-
яльності) медоглядів робітників, зайнятих на 

важких роботах та роботах зі шкідливими чи 
небезпечними умовами праці або таких, де є 
потреба у професійному виборі, щорічному 
обов’язковому медичному огляді осіб віком 
до 21 року. попередній медичний огляд про-
водиться під час прийняття на роботу з ме-
тою: визначення стану здоров’я працівника і 
реєстрації необхідних об’єктивних показників 
здоров’я та можливості виконання без погір-
шення стану здоров’я професійних обов’язків 
в умовах дії конкретних шкідливих та небез-
печних факторів виробничого середовища і 
трудового процесу; виявлення професійних 
захворювань, що виникли раніше при роботі 
на попередніх виробництвах та попередження 
виробничо зумовлених і професійних захворю-
вань (отруєнь).

періодичні медичні огляди проводять з ме-
тою: своєчасного виявлення ранніх ознак го-
стрих і хронічних професійних захворювань 
чи отруєнь, забезпечення динамічного спо-
стереження за станом здоров’я працівників в 
умовах дії шкідливих та небезпечних факторів 
і трудового процесу; вирішення питання щодо 
можливості працівника продовжувати роботу в 
умовах дії конкретних шкідливих та небезпеч-
них виробничих факторів і трудового процесу; 
розробки індивідуальних та групових лікуваль-
но-профілактичних і реабілітаційних заходів  
для працівників, віднесених за результатами 
медичного огляду до групи ризику; проведення 
відповідних оздоровчих заходів. 

Деяких захворювань можна уникнути, якщо 
вчасно вжити заходів, деяким хворобам можна 
не дати розвинутися і досягти критичного рів-
ня, якщо підтримувати здоров’я відповідними 
заходами.

Навіть якщо ви не скаржитеся на стан свого 
здоров’я, відвідувати лікаря треба хоча б раз 
на рік.   

Не нехтуйте медичним оглядом!
За можливістю робіть профілактичні ще-

плення. Будьте здорові! 
Тетяна БОЙЧУК, 

сімейний лікар РК ЦПММСД

Актуальність профілактичних оглядів

соцзахист

Права дитини на сім’ю
«Кожна сім ‘я – це частина держави»

(Арістотель)

Латинська назва – Clavibacter michiganensis 
subsp. Sepedonicum (Spieckermann & 
Kotthoff).

Хвороба спостерігається починаючи з 
періоду цвітіння. Спочатку проявляється 
у прив’яданні листків у жаркі години дня, а 
потім листки відмирають, починаючи знизу. 
Уражені рослини жовтіють, а при сильному 
розвитку хвороби зовсім гинуть, що призво-
дить до значної втрати врожаю.

В’янення викликають грибки і бактерії. На 
бульбах ураженого куща спостерігається 

побуріння і руйнування кільця судинних пуч-
ків (це добре помітно при розрізанні бульб). 
Хвороба передається через заражений 
грунт і хворі бульби. За відсутності бороть-
би з даною хворобою призводить до значної 
втрати врожаю та погіршення його продо-
вольчої якості.

Заходи боротьби:
1. Дотримання правильної сівозміни, зни-

щення (спалювання) всіх решток після зби-
рання врожаю.

2. Садіння проводити тільки знезаражени-

ми (відповідними отрутохімікатами) здоро-
вими бульбами. Садивний матеріал переві-
ряють відбором проб і розрізами бульб.

3. Знищення перших кущів, що захворіли 
на в’янення.

4. Достатні дози калійних добрив: у госпо-
дарствах, на присадибних ділянках – рос-
линного попелу.

при виявленні ознак цієї хвороби картоплі 
повідомляйте Державну фітосанітарну ін-
спекцію у м. Чортків, по вул. Кн. В.Великого, 
31, тел. 3-18-51.

Юрій СТРОцЕнЬ, 
провідний фахівець – агроном відділу 
фітосанітарних процедур Державної 

установи «Тернопільська обласна 
фітосанітарна лабораторія»

Бактеріальна кільцева гниль 
картоплі: як з нею боротися

сезон



№ 11 (8508), 27 березня 2015 року

Оголошення, повідомлення 11

земельні ділянки

ПрОдАюТьСяРинок праці

квартири

техніка

Міністерство фінансів України на своєму 
сайті оприлюднило проект наказу «про за-
твердження форм податкових декларацій 
платника єдиного податку». Даним проектом 
затверджуються: форма податкової деклара-
ції платника єдиного податку – фізичної осо-
би-підприємця; форма податкової декларації 
платника єдиного податку третьої групи (юри-
дичної особи); форма податкової декларації 
платника єдиного податку четвертої групи. 
Також оприлюднено проект наказу «про за-

твердження форм книги обліку доходів і книги 
обліку доходів і витрат та порядків їх веден-
ня». проектом затверджуються: форма книги 
обліку доходів (для платників єдиного податку 
першої, другої та третьої груп, які не є платни-
ками податку на додану вартість), а також по-
рядок її ведення; форма книги обліку доходів 
і витрат (для платників єдиного податку тре-
тьої групи, які є платниками податку на додану 
вартість), а також порядок її ведення.

Сектор комунікацій Чортківської ОДП

ОДПІ інформує

для «спрощенців» – нові декларації 
та книги обліку

міні-агротехніка до пасхальних свят за свят-
ковими цінами та можливість придбання шляхом 
відтермінування. 

Тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

трактори МТЗ, ХТЗ, Ландіні та інші шля-
хом відтермінування та із знижками до пас-
хальних свят. 

Тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

Видавничій компанії на постійну роботу 
потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто 
Зарплата висока 

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

на роботу потрібні 
продавці-консультанти

Тел. 093-672-03-06

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

Тел. 067-260-04-24.

інше

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

Тел. 097-700-05-12.

купуємо

будинки

Вважати недійсними

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

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

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

Тел. 067-425-06-30. 

напівособняк з можливістю прибудови в 
центрі міста по вул. В.пітушевського. Ціна до-
говірна. 

Тел. 098-628-83-82.

Дирекція та педагогічний колектив 
палашівської ЗОШ І – ІІ ступенів гли-
боко сумують з приводу передчасної 
смерті колеги по роботі – вчительки 

іВАСькіВ Марії іванівни та висловлю-
ють щирі співчуття вчителям початкових 
класів Галині Богданівні Крупській і Людмилі 
Богданівні пігович з приводу тяжкої втрати – 
смерті їхньої матері. Хай світлою і незабут-
ньою буде пам`ять про рідну людину.

Подяка

Висловлюю вдячність лікарям Галині 
Тимофій, Сергію Чорнію, Ірині Григораш; 
медсестрам Оксані Березовській, Ользі Ку-
ник, Вікторії Саварин Благодійної Служби 
Милосердя «Карітас» за надання медичної 
допомоги на дому. За щире серце і лагідну 
вдачу, за мудрі поради й моральну підтрим-
ку низький вам уклін.

Пенсіонерка 
наталія Іванівна Ільницька.

приватизована земельна ділянка по вул. 
Тихій, площею 10 сотих. Може бути використа-
на під забудову або дачу. В гарній живописній 
місцині, зразу біля річки, ціна договірна 

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

приватизована земельна ділянка, пло-
щею 0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зупинка 
ремзаводу). Є фундамент.

Тел.: 095-419-17-05, 097-975-29-06, 
066-503-72-76.

Подяка
Щира і сердечна вдячність за велику лю-

дяність, співчуття, підтримку та допомогу 
всім небайдужим людям, які розділили з 
нами біль непоправної втрати мами, ба-
бусі, прабабусі – Савчин Марії Юхимівни. 
Тяжкої, прикрої хвилини ви нас не залиши-
ли на самоті. Висловлюємо щиру вдячність 
родичам, сусідам, друзям, співробітникам, 
церковному хору церкви преображення Гос-
поднього с. Білобожниця. Хай Господь щиро 
віддячить вам за ваші діяння.

З повагою – родини Савчинів, 
Деренюків, Чорнявських.

3-кімнатна квартира по вул. Незалежнос-
ті, 49/8. Загальна площа – 72 кв. м.

Тел. 3-38-40.

Виходячи з індивідуальних потреб та мож-
ливостей шукачів роботи, їм надається спектр 
адресних соціальних послуг. Зокрема підбір 
підходящої роботи, залучення до громадських 
та інших робіт тимчасового характеру, організа-
ція професійного навчання з метою підвищення 
конкурентоспроможності на ринку праці, спри-
яння в започаткуванні власного бізнесу.

Так, станом на сьогоднішній день до центру 
зайнятості звернулось 29 внутрішьо перемі-
щених осіб, з них одна особа працевлашто-
вана на роботи тимчасового характеру, одну 
особу залучено до започаткування власної 
справи та 5 осіб працевлаштовані на постійне 
місце роботи.

У березні місяці ц. р. в центрі зайнятості  
спільно з представниками управління соці-
ального захисту населення РДА, пенсійного 
фонду України, районного відділу УМНС та 
військового комісаріату проведено профін-
формаційний семінар для внутрішньо пере-
міщених осіб, на якому розглянуто проблеми, 
які виникають під час вирішення питання пра-
цевлаштування зазначеної категорії грома-
дян. Серед них є дисбаланс між професіями, 
за якими шукають роботу, та пропозицією ва-
кансій, звертаються люди з професіями, які 
не користуються попитом на місцевому рин-
ку праці. Також рівень оплати на аналогічних 
посадах підприємств у східних областях є 

значно вищим, ніж на підприємствах міста та 
району. присутніх було ознайомлено з послу-
гами, які надаються цими організаціями даній 
категорії громадян.

Розуміючи складності життєвих обставин, 
фахівці центру зайнятості та служби, які на-
дають послуги внутрішньо переміщеним осо-
бам, роблять все можливе, щоб кожен, хто 
звернувся за допомогою, не залишився без 
уваги та отримав належні йому соціальні га-
рантії. 

Ірина САВЧУК, 
начальник відділу організації

працевлаштування населення  районного 
центру зайнятості                                  

під час даних заходів проводяться цільові 
перевірки в автопідприємствах стосовно ви-
конання перевізниками пасажирів договірних 
умов щодо зберігання автобусів, їх ремонту, 
належного проведення щозмінного передрей-
сового/післярейсового  огляду водіїв і пере-
вірок технічного стану транспортних засобів, 
а також дотримання положення про робочий 
час і час відпочинку водіїв.

Здійснюються перевірки перевізників па-
сажирів на автомобілях таксі, під час яких 
звертається увага на наявність відповідних 

документів, які дають право займатись так-
сомоторними перевезеннями, спеціальне 
додаткове обладнання, технічний стан ав-
тотранспорту та своєчасність проходження 
обов`язкового технічного контролю ДТО, пе-
редрейсового/післярейсового медичного та 
технічного  контролю, дотримання положення 
про робочий час.

Згідно із законодавством проводяться за-
ходи щодо заборони експлуатації транспорт-
них засобів, технічний стан яких не відповідає 
правилам, нормам та стандартам безпеки 

дорожнього руху. Винні притягуватимуться 
до відповідальності, передбаченої Кодексом 
України про адміністративні правопорушення 
та Законом України «про дорожній рух».

Хотілось би наголосити, що головна мета 
даних заходів – зробити перевезення паса-
жирів безпечним, не допустити аварій з тран-
спортом, що здійснює перевезення людей.

Володимир ЗИГРІЙ, 
начальник ВДАІ з ОАТ
Чортківського району                                            

Необхідно пам’ятати, що виявлені вибухо-
небезпечні предмети (ВНп), які тривалий час 
перебували в землі чи воді, являють собою 
ще більшу небезпеку. Від вологи при взаємо-
дії металу та вибухівки утворюються хімічні 
сполуки – пікрати (зовні вони мають вигляд 
білих порошкоподібних наростів), що вибуха-
ють навіть від невеликого тертя, маленької іс-
кри, незначного удару.

Тому, якщо ви випадково виявили вибухо-
небезпечний предмет, до нього не можна на-
віть торкатися – це дуже небезпечно. 

при виявленні ВНп забороняється пере-
кладати чи перекочувати їх з одного місця на 
інше, нагрівати і вдаряти, намагатися розря-
джати та розбирати, використовувати заряди 
для розведення вогню і освітлення. 

при виявленні ВНп необхідно:  
– за номером телефону «101» повідомити 

оперативно-рятувальну службу району, міста; 
– повідомити органи місцевої влади, мілі-

цію, дирекцію підприємств, установ, організа-
цій; 

– відгородити місце, де знаходяться ВНп, 

нікого не допускати до цього місця, організу-
вати біля нього постійне чергування до при-
буття представників відповідних служб. 

пам’ятати, що правильно і безпечно зне-
шкодити вибухонебезпечні предмети здатні 
лише досвідчені фахівці. У жодному разі не 
намагайтеся робити це самі, що може при-
звести до трагічних наслідків.

Ярослав СМІХУн,
заступник начальника ДПРЧ-6,

старший лейтенант служби 
цивільного захисту

Колектив дошкільного закладу № 1 
«Золота рибка» висловлює щирі 
співчуття родині вихованки Олесі Ги-
рич та поділяє гіркоту втрати батька 

– ГириЧА Олексія. 

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам
Питання працевлаштування на сьогоднішній день чи не найголовніше у суспільстві. 

Особливо гострою є ця проблема для внутрішньо переміщених осіб, які звертаються до центру зайнятості.

засторога

як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів?

ДАІ інформує

Перевезення пасажирів має бути безпечним
З метою попередження аварійності на пасажирському  автотранспорті, посилення роботи щодо зміцнення транспортної 

дисципліни водіїв та підвищення технічної готовності транспортних засобів під час експлуатації в Чортківському районі 
проводяться рейдові перевірки щодо контролю за безпекою дорожнього руху пасажироперевізниками.

Здам в оренду приміський 
автобусний маршут 

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

Адміністрація, профспілковий комі-
тет та колектив працівників Чортків-
ського державного медичного коледжу 
висловлюють щирі співчуття виклада-

чу коледжу Марії Іванівні Кільчицькій з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.

Адміністрація, профспілковий комі-
тет та колектив працівників Чортків-
ського державного медичного коледжу 
висловлюють щирі співчуття виклада-

чу коледжу Нелі Олегівні Лемчук з приводу 
тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив райдержадміністрації та служ-
ба у справах дітей РДА щиро співчувають 
начальнику служби у справах дітей  РДА 
В.Д.Корнаку з приводу ваажкої втрати – 

смерті матері кОрнАк Степанії Антонівни.

посвідчення члена сім`ї загиблого серії Г 
за № 305755, видане 9 серпня 2010 р. УпСЗН 
Чортківської РДА на ім`я: МАлА Ольга ро-
манівна.

загублене свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно, видане 18 жовтня 2006 
р. Чортківською районною державною адміні-
страцією на ЗАТ «Агропродукт».

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯМ за № 556903, вида-
ний 24 жовтня 2005 р. розпорядженням Чорт-
ківської РДА за № 608 на території Косівської 
сільської ради на ім`я: ШВЕЦь Олександра 
дмитрівна.
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Друзі наші менші

З нагоди 50-річчя вітаємо 
свого колегу, дбайливого господаря, 

аграрія за дипломом і по духу, добру, щиру, 
закохану в землю людину зі с. Бичківці 

Богдана Йосиповича 
КОРИнЕцЬКОГО – 

керівника відділку Ридодуби 
ПАП «Дзвін». 

Від душі зичимо 
найперш міцного 
здоров’я, всіх земних 
благ, життєвих і тру-
дових гараздів, енергії 
та оптимізму, впевне-
ності у власних силах, 
сміливих обґрунтова-
них помислів, моло-
дечого запалу, постій-
ного професійного 

вдосконалення, якого потребує час, шани і 
поваги від колективу, яких Ви вартуєте як 
справжній знавець земельної справи, як 
зразковий сім’янин, християнин та патріот 
своєї Вітчизни.

Нехай сімейне тепло, спокій і любов рід-
них крокують поруч з Вами життєвою сте-
жиною, у душі ніколи не згасає вогонь надії 
і добра, а фортуна супроводжує всі миті Ва-
шого життя і допомагає у здійсненні найне-
ймовірніших задумів. Добрих Вам засівів, 
рясних сходів, щедрих ужинків та мирного 
неба над українською хліборобною нивою!

Шановний Богдане Йосиповичу!
Золотий ювілей в пору цю дивовижну 
Зустрічаєте радо Ви 
                     з весняним теплом.
Тож дозвольте в цей день привітати 
                                    Вас дружно 
Й побажати, щоб світлим 
                                 майбутнє було.
Щоб в роботі своїй клопіткій 
                                         хлібороба
Відчували Ви все щирих друзів 
                                            плече.
Бо любов до землі 
                      з неба дана Вам Богом 
І у праці на ній віднайшли Ви себе.
Тож щодня залюбки до роботи 
                                              беріться 
І на ниві своїй досягайте висот.
У міцному-міцному здоров’ї 
                          трудіться 
І отримуйте радість від насущних 
                                          турбот.
Хай в житті мають місце любов 
                                       та довіра, 
Діти люблять Вас щиро на землі 
                                   за добро.
Із роками хай в тілі примножиться сила,
Щоб в достатку 
                   жилося Вам років до сто.
Щоб стелився Ваш шлях 
                   рясно-рясно любистком 
Й було небо над Вам завжди голубе.
В день святковий сьогодні 
                      й такий урочистий 
Ще бажаєм, щоб збулось задумане все.

З найкращими побажаннями – 
колектив спеціалістів 

ПАП «Дзвін» 
та пайовики господарства.

Дорогу, найкращу матусю, бабусю
надію Петрівну ПІХУнИК 

із 65-річчям вітає уся родина.
Найдобріша, 
         найкраща 
    матусю рідненька,
В цей день 
  ми вклоняємось 
     дуже низенько,
За сонечко ясне, 
за серце прекрасне,
За те, що добром 
         зігріваєте нас,
За те, що в щасливу 

                                   і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
Хай Вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози.
Міцного здоров`я з роси і води, 
Бадьорість та настрій хай будуть завжди.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров`я Господь Вам дає.

З любов̀ ю та повагою до Вас – сини: 
Михайло, Ігор, Ярослав, Василь, Андрій, 

Руслан, назар, Павло, Тарас, Богдан; доньки: 
Уляна, Оксана, Анна і Софія; невістки: Лариса, 
Світлана, Світлана, Оля, Лідія, наталія; зяті: 

Юра та Іван; онуки: Марія, назарій, 
Андрюшка, Влад і Саша, Яна і 

Вікторія, Степан і Лілія, надюшка і 
Софійка, і Тарасик.

Цими березневими днями завітав День 
народження до директора 

ПАП «Фортуна» 
Ігоря Васильовича ФРИЧА.

Від імені громади с. Свидова та Антонів 
складаю щиру подяку керівникові агропід-
приємства, господарю від Бога, за благо-
чинність, постійну турботу і діяльну під-
тримку на соціальне благо.

Нехай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться на Вас, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить 
                                           з буднів свято,
А Господь дарує многа, многа літ.
Нехай весна дарує завжди добрі сходи,
А рідні, що йдуть слідом, – 
                                       і втіху, і повагу.
Хай Бог пошле здоров`я, силу в нагороду.
Хай множиться і сіється, і жнеться,
Душа зліта на крилах 
                хліборобських мрій,
Хай березневе сонце весело сміється,
Окрилює ужинок справджених надій!

З глибокою повагою – 
Свидівський сільський 
голова Богдан Сорока.

Чуєш? Жебонять струмки!
Чуєш? Цвірінчать пташки!
Глянь! Бруньки он на гіллі…
В синім небі – журавлі…
Скоро прилетять в гаї 
Голосисті солов’ї,
Будуть радо щебетать,
Будуть весноньку вітать!
                          
Ось після холодної зими 

настали весняні сонячні дні. 
пожвавішали, ожили горобці, 
затягли своє «ці-ці-фі, ці-ці-
фі, ці-ці-фі» синички.

З теплих країв першими 
повертаються шпаки. Відбу-
вається це переважно в се-
редині лютого, а якщо весна 
затримується, то на початку 
березня. У березні приліта-
ють жайворонки, дрозди, білі 
плиски, вальдшнепи, крижні, 
сиві дятли, журавлі, чаплі, зя-
блики, малинівки. Тоді ж або 
дещо пізніше – на початку квітня – прилітають білі 
лелеки, гуси, жовті та гірські плиски, чорнолобі со-
рокопуди, припутні, сови-сплюшки. Квітень – час 
прильоту зозуль, очеретянок, горихвісток, одудів, 
а після них – дрімлюг, міської і сільської ластівок. 
Наприкінці квітня – на початку травня з’являються 
горлиці, сиворакші, бджолоїдки, мухоловки, пере-
пілки, славки. Останніми, в першій декаді травня, 
прибувають в рідний край іволги, стрижі, берегові 
ластівки, змієшийки, солов’ї.

І ті птахи, що повернулися з далеких країв (лас-
тівки, стрижі, білі лелеки), і ті, що перебули зиму 
вдома, починають лаштувати гнізда. Шпаки, во-
рони, лелеки, орли, часом ластівки ремонтують, 
впорядковують свої минулорічні оселі. Інші пта-
хи щороку будують нове житло і починають цю 
справу з вибору ділянки для гнізда. Ми можемо 
допомогти їм у цьому, підготувавши місцину на 
своєму подвір’ї, неподалік будинку, там де птахам 
буде зручно розташувати гніздо. А для видів, що 
оселяються в дуплах дерев, як це роблять, напри-
клад, синиці чи шпаки, можна змайструвати штуч-
ну гніздівлю. Але важливо пам’ятати про безпеку 
її майбутніх мешканців. Розташувати треба такі 
гніздівлі в місцях, недоступних для котів, інших 
дрібних хижаків, а також людей.

Учні Улашківської ЗОШ І – ІІІ ст., переймаючи 
досвід наших пращурів, вшанували приліт перна-
тих друзів, виготовивши для них чудові шпаківні.

Діти із завзяттям самостійно шукали ідеї для 
штучної гніздівлі, використовуючи і літературу, і, 
звичайно, інтернет-ресурс. Учень 8 класу петро 

Федорів вирішив «організувати своєрідне безвід-
ходне виробництво» та зробив свої гороб’ятники 
з-під упаковок від соку. Дві – повісив у місцевому 
парку, а ще одну – в шкільному дворі для  гороб-
ців-непосид. Хлопець розуміє, що така гніздівля 
довго не послужить, але через сезон активного 
життя птахів буде придатною, а заодно й довкілля 
не забруднюватиметься. Всі інші виготовили тра-
диційні дерев’яні будиночки. Юні натуралісти роз-
вішували свої шпаківні з надією, що ось-ось там 
поселиться пташина сім’я і невдовзі з’являться 
маленькі пташенята.

Особливе ставлення у нас до лелек. Ми зна-
ємо, що ці пернаті друзі полюбляють селитися по-
близу людських будівель на опорах ліній електро-
передач, високих деревах, трубах печей, а то й 
на дахах будинків, звідки добре видно місцевість. 
Ось уже понад 7 років поспіль до нас повертаєть-
ся лелеча сім’я, яка влаштувала собі гніздо на 
комині шкільної їдальні. Комин зараз не діючий, 
тому залишаємо його нашим  гостям. 

А ми шпаківні будували...
Як розпускалися садки,
До нас весною завітали
Веселі наші співаки.
І ціле літо, ціле літо
Вони співали нам пісні.
Повиростали їхні діти,
Такі ж співучо-голосні.
 

Лілія РЕВАК, 
вчитель хімії та біології

 улашківської ЗОШ І – ІІІ ст. 

Щиро вітаємо із 45-річчям дорогу 
матусю і турботливу бабусю
 Руслану Антонівну КУЗИШИн 

із с. Пробіжна.
Лагідна, рідненька, 
      добра і проста,
Наша дорогенька, 
       наша золота!
Спасибі, матусю, 
   що життя дарували,
Спасибі, матусю, 
    що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, 
          за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла
На многії щасливії літа.

З любов’ю та повагою – 
вся велика родина!

Сердечно вітаємо із 45-річчям 
бухгалтера відділку с. Стара Ягільниця

Ольгу Ярославівну ГЛАДЧУК.
Дозвольте 
  з ювілеєм привітати
І побажати від душі 
Багато щастя 
        і добра багато.
Хай буде світлим 
   кожен день в житті, 
Хай негаразди 
   завжди обминають,
Хай буде легко Вам 
               вперед іти,

І словом добрим Вас завжди вітають. 
Бажаєм успіхів великих у роботі
Й найбільше творчих Вам натхнень. 
Нехай минають завжди всі турботи 

І хай приносить радість 
                             кожен день.

З повагою – колектив 
ПАП «Довіра».

Щиросердечно вітаємо з 50-річчям 
Богдана Йосиповича КОРИнЕцЬКОГО.

Нехай здоров`я 
 завжди добрим буде,
Щоб у роботі 
       ладилось усе.
За справи добрі 
   хай шанують люди,
У дім хай доля 
         затишок несе.
Хай горе обходить 
   завжди стороною,
А щастя приходить 

                                       і ллється рікою!
Бажаєм тепла і добра, і любові!

А в серці довіку живе доброта!
З любов̀ ю і повагою – мама, 

брат Іван з сім`єю.

день зустрічі птахів

про це днями повідомили у групі конкур-
су «Найстильніша українка/українець». Самі 
змагання відбувалися 10 березня. Змагалися 
там дуже сильні дітки з різних регіонів: Харків, 
Рівне, Вінниця, Дніпропетровськ, Київ, полта-
ва, Тернопіль, Житомир.

Власне на сайті – sssmagazine.com/
rebenok_golosovanie.html нещодавно відбу-
вався конкурс серед юних красенів і красуне-
чок. Там Арсена представили вже як профе-
сійну модель. Набрав хлопчина у голосуванні 
аж 5831 голос.

Навчається Арсен у Чортківській ЗОШ І – ІІІ 
ст. № 2. Захоплюється англійською мовою. 
Основне заняття – модель. Закінчив дитячу 
модельну школу «LS MODELS» у м. Коломия. 
Був ведучим «МІСС Коломия-2013», «МІСС Ко-
ломия-2014», а також різних конкурсів у Коло-
миї та Львові.

підліток займається бальними танцями, хіп-
хопом. Брав участь у змаганні з бальних танців у 
категорії «Юніор 1+2 школа «Кубок КВІКСТЕпУ», 
де зайняв друге місце. Учасник майстер-класів 
літнього танцювального табору «DANCE camp». 
переможець інтернаціонального дитячого фес-
тивалю модельного показу моди у Чеській На-
родній Республіці (прага) «INTERBRILLIANT 
World summer 2014», «TOP POINT 2014» – у но-
мінації «подіум-модель» (перша премія), у но-
мінації «фотомодель» (друга премія). Отримав 
дипломи: BEST MODEL OF FASHION SHOW,  
BEST DANCE PERFORMANCE,  ABSOLUTE 
BEST MODELMAN.

До речі, на Всеукраїнському конкурсі кра-
си і таланту «Міні Міс та Міні Містер Модель 
Україна – Всесвіт 2015», який проходив у День 
св. Валентина у харківському клубі «Місто», 
Арсен Магега отримав титул «Міні Містер Мо-
дель України». планує ще наш земляк неза-
баром підкорити й Туреччину – взяти участь 
у Всесвітньому конкурсі «MISTER WORLD 
JUNIOR 2015».

(За матеріалами Інтернет-видань)

знай наших!

найстильніший українець живе у Чорткові
Чарівний і дуже стильний хлопчик Арсен 

Магега з Чорткова – володар гран-прі 
конкурсу «найстильніший українець».


