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Виходить з 1939 року

ТрагедіяХліб-2014

Сіємо!

Ледь не половина березня, а вже весна вповні. Пар-
ко дихає земля і радісно гуркочуть двигуни виведено-
го в поля селянського реманенту. Посівна стартувала 
цьогоріч 11 березня – за словами начальника управлін-
ня агропромислового розвитку РДА Івана Заболотного, 
більш як на місяць раніше ніж торік (у 2013 році 18 квіт-
ня).  Станом на 12 березня, коли й зроблено цей зні-
мок, у господарствах південної зони розпочали сівбу 
ярої пшениці, ячменю та вівса – ПАП «Березина», «Об-
рій», «Довіра», ПСП «Ягільниця – В», НФ ПрАТ «Райз-
Максимко». В ряді інших господарств на той день хлі-
бороби закривали вологу, підготовлювали площі під 
посів ранніх ярих зернових культур. 

У доброму стані вийшли із зимівлі зернові культури 
– цей акцент теж не обминув у своєму коментарі голо-
вний аграрій району. Не потрібно ні пересівати, ні під-
сівати жодну із площ. Триває їх підживлення – ним вже 
охоплено 85 відсотків озимого клину, 13370 гектарів. 

Однак весняний день – не лежень, недарма ж мов-
лено: «Весна ледачого не любить». Тож ситуація в полі 
змінюється буквально по годинах. І коли верстався цей 
номер газети, начальник управління АПР повідомив, 
що станом на вчорашній ранок практично всі господар-
ства району приступили до посіву ранніх ярих зерно-
вих культур.

Репортаж з весняного лану – вже в наступному но-
мері районки.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Вічно правдивий в віщім слові, до нього люд йде, мов на прощу» – як правдиво виважив добірне слово 
наш доморощений поет-пісняр Роман Пахолок, аби означити помітне для серця кожного щирого українця явище! 
Минулої неділі так привільно-розлого велелюддям чортківської громади справдились ці пророчі твердження.

Читайте на 7-й стор.

Урочини
Пророк і геній у Чорткові,

й простолюдин, що став на площу...

Відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 90 За-
кону України «Про вибори Президента України» 
Чортківська районна газета «Голос народу» пові-
домляє про розцінки вартості одиниці друкованої 
площі у нашому виданні для проведення передви-
борної агітації з позачергових виборів Президен-
та України 25 травня ц. р.. А саме: на 1-й повноко-
лірній стор. – 6 грн./см кв.; на інших повноколірних 
сторінках – 5 грн./см кв.; на чорно-білих сторінках 
– 4 грн./ см кв.

Вибори-2014

Порівняти цю трагічну дату в історії села Стара Ягільниця із Голгофою, місцем страти Христа, – то ініціатива 
місцевого священика Олега Капулова, котрий у промові перед парафіянами так нарік 12 березня 1944-го, коли село 

розіп`яли фашистські окупанти: 120 дворів спалено, убито 88 місцевих дітей, дівчат, підлітків, жінок, людей похилого 
віку, а також 8 хлопців із боївки УПА. Сімдесятиріччя трагедії пом`янули селяни хресним ходом напередодні 

та панахидою й мітингом-реквіємом саме у сумні роковини, 12 березня, у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці 
й біля меморіалу в честь пам`яті загиблих староягільничан у воєнних лихоліттях.

Читайте на 6-й стор.

Голгофа землі староягільницької – 
12 березня 1944-го
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На часі2

14 березня. Тривалість дня – 11.46. Схід – 06.17. Захід – 17.59. Іменини святкують Антон, Нестор, Божена

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

Фінанси Акція

У VІ-V ст. до н. е. на узбережжі Криму заснували свої торго-
вельні колонії вихідці з Еллади. У 988 р. київський князь Воло-
димир, увійшовши до Корсуня, прийняв тут офіційне хрещення і 
відтоді став примусово вводити християнство на Русі. Монголо-
татари потрапили до Криму 1239 року. Вони зруйнували Судак, 
який на той час був найбагатшим поміж торговельних центрів 
Криму. У ХІV-ХV ст. між українськими землями та Кримом утво-
рилася широка степова смуга, яку заселяли українці й татари, 
котрі не бажали визнавати над собою ніякої влади. У цей час 
між Кримом і Запорожжям налагодились економічні зв`язки. За-
порожці купували в Криму сіль не тільки для себе, а й для екс-
порту до Росії та Польщі. Одночасно дуже часто й воювали.

У 1768 р. Крим став ареною воєнних дій між Російською 
й Османською імперіями. Наслідком цієї війни був Кючук-
Кайнарджийський мирний договір, за яким Кримське ханство 
здобуло незалежність від Османської імперії, проте вже у квітні 
1783 р. його анексувала Російська імперія. 

У 1853-1856 рр. Крим знову став ареною воєнних дій між Ро-
сійською імперією та союзними військами Туреччини, Англії, 

Франції та Сардинського Королівства. Назважаючи на поразку 
Росії в цій війні, за Паризьким миром територія півострова за-
лишилась за Росією. 

У травні 1944 р. Крим був звільнений від німецької окупа-
ції. Відразу розпочалась депортація мешканців півострова до 
Узбекистану та в інші республіки СРСР під надуманим звинува-
ченням співробітництва з німецькими окупантами. Були депор-
товані кримські татари, греки, вірмени та ін. У післявоєнний пе-
ріод населення Кримської області складало 780 тис. осіб. А 19 
лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР своїм рішенням 
передала Кримську область зі складу РРФСР до складу УРСР. 
Упродовж 60-ти років перебування Криму в складі України було 
досягнуто значного розвитку півострова. 

Якщо тепер Крим повернеться до складу Російської Федера-
ції, на нього чекає економічний та соціальний хаос. Кримчанам 
потрібні стабільність, спокій та повага один до одного. Нехай 
Всевишній допомагає!

Микола СТЕФАНИШИН, 
ветеран Другої світової війни

Татари з`явилися в Криму у ХІV ст. До цього тут проживали 
нащадки русів (це не росіяни), таври, генуезці, караїми. Бах-
чисарай став столицею Кримського ханства – спадкоємцем 
Золотої Орди у ХV ст. Тут точилися складні інтриги з метою 
завоювання України. З допомогою українського козацтва Мос-
ковська держава здолала Кримське ханство (1791 р.). Бахчиса-
рай утратив статус столиці і перетворився на музейний центр. 
А кримсько-татарський народ зазнав, подібно до українського, 
жорстокого соціального і національного гноблення. Його бага-
товікова культура брутально нищилася. Фіналом стала повна 
депортація кримських татар у 1944 р. до середньоазіатських 
республік. Степовий Крим заселили вихідці з Центральної Росії 
та Західної України, а Південний берег опанувала сталінська 
«еліта». Власні географічні назви татарського походження 
(окрім Бахчисарая) замінили суцільно російськими.

Відомо, що у 1921 р., порушуючи міжнародне право, Росія 
утворила тут як свою складову частину Кримську АРСР з двад-
цятьма адміністративними районами, в тому числі національно-
територіальними. З них шість татарські, два німецькі, два єв-
рейські, один український. Усе це було ліквідовано під час війни. 
АРСР перетворилась на звичайну область Росії, відірвану від 
неї територіально, зруйновану і вилюднену внаслідок тотальної 
депортації татар, вірменів, болгар і німців.

У цих умовах Верховній Раді Росії не залишалось нічого ін-
шого, як передати Крим Україні, що й сталося у 1954 р. У 1991 
р. вже Україна прийняла рішення відновити автономію Криму. 
Багатьма це рішення ставилося під сумнів: автономія Криму 
можлива лише тоді, коли повернеться депортоване більшови-
ками кримськотатарське населення. Але Автономна Республі-
ка Крим визначена новою Конституцією України.

Згідно з Основним Законом нашої держави Автономна Рес-
публіка Крим є невід`ємною складовою частиною України. Хоч 
Крим має свою Верховну Раду, Конституцію, прапор, татарське 
населення створило свій владний орган – меджліс. 

Нині населення Криму на 1 січня 2014 р. складало 1 млн. 967,2 
тис осіб. Особливістю складу населення Автономної Республіки 
Крим є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р., на території АРК проживали пред-
ставники понад 125 національностей і народностей (росіяни – 
58 відсотків, українці – 24, кримські татари – 12 відсотків).

Півострів Крим з`єднаний живильними артеріями з Україною 
– найперше щодо водо- та енергопостачання. Проблема водо-
постачання та водовідведення – одна з найболючіших у Криму. 
Від її успішного вирішення значною мірою залежить здоров’я 
кримчан і гостей півострова, психологічний та соціальний клі-
мат у регіоні. Північно-Кримський канал – іригаційна споруда 
на півдні України (Херсонська область і АР Крим). Канал спо-
руджений для перекидання зарегульованого стоку Дніпра в 
посушливі степові райони півдня України з метою зрошування 
сільгоспугідь, водопостачання Сімферополя, Севастополя, Су-
дака, Феодосії та Керченського півострова. 

 Після повернення татар до Криму зросте ісламізація, а це, 
зрозуміло, ускладнить не тільки геополітичні, а й геокультурні 
та геосакральні (релігійні) проблеми співжиття татар, українців 
і росіян. Це реалії. І новій українській владі потрібний розумний 
підхід до цієї проблеми. Але зараз через віроломний напад Ро-
сії на Україну картина змінилась і тут повинна втрутитись між-
народна спільнота.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член товариства «Просвіта»

Україно, моя ненько,
Чуєш, сурми грають?
Москалі, наші сусіди,
На Крим наступають.

В Криму різні є народи –
Більшість миру хоче.
А мажори й можновладці
Лиш одне бурмочуть:

Щоб півострів разом з морем
Весь Росії дати.
Плани Путіна здійснились 
І ввійшли солдати.

Танки, кулі, автомати – 
Все з собою взяли,
Навіть снайперські гвинтівки,
Щоб добре вціляли.

В кого будете стріляти?
Може, брат у брата?
Схаменіться, вояки,
Бо вцілите в тата!..

Може, матір чи сестра
Перейде дорогу...
Не стріляйте, не душіть,
Це судити Богу.

Не топчіть – земля не ваша,
Кожен має свою.
Залишайтеся людьми,
Не чіпляйте зброю.

Може, наші посадовці
Рішать, що робити,
І ми будем на землі
Брат брата любити.

Не чекайте, а рішайте,
Щоби не спізнитись,
Над живими ще сьогодні
Завтра б не молитись...

Євген МАЛАНЯК, 
м. Чортків

Пояснююча записка
до звіту про виконання районного 

бюджету за 2013 рік
До загального фонду районного бюджету надійшли власні 

доходи в сумі 23,8 млн. грн., виконання – 95,7 %. У порівнянні 
з 2012 роком власних доходів отримано більше на 1,1 млн. 
грн.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 23,5 млн. грн., 
надходження збільшились на 0,7 млн. грн. (3,2 %).

Дотації вирівнювання з державного бюджету одержано 
122,8 млн. грн., додаткової дотації на вирівнювання фінан-
сової забепеченості місцевих бюджетів – 4,0 млн. грн., іншої 
додаткової дотації – 1,0 млн. грн.

Надходження субвенцій з Державного бюджету по загаль-
ному фонду склали 82,7 млн. грн., по спеціальному фонду 
– 1,2 млн. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету без врахуван-
ня трансфертів з Державного бюджету склали 152,4 млн. грн., 
зокрема заробітна плата з нарахуваннями – 111,7 млн. грн., опла-
та комунальних послуг та енергоносіїв – 12,8 млн. грн., продукти 
харчування – 2,7 млн. грн., медикаменти – 1,2 млн. грн.

На утримання установ освіти спрямовано 72,9 млн. грн., 
соціального захисту і соціального забезпечення – 5,7 млн. 
грн., культури і мистецтва – 9,6 млн. грн., фізичної культури і 
спорту – 1,4 млн. грн.

На оздоровлення дітей використано 99,7 тис. грн.
На виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасо-
вої державної допомоги дітям спрямовано 71,6 млн. грн., на 
надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-
комунальних послуг – 7,7 млн. грн., на надання пільг та суб-
сидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу – 0,2 млн. грн., на ком-
пенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним тран-
спортом окремим категоріям громадян – 1,7 млн. грн.

Для виконання заходів, передбачених районними про-
грамами соціально-економічного та культурного розвитку, 
використано 1595,9 тис. грн., з них на фінансування фонду 
Чортківської районної ради для надання разової грошової до-
помоги – 274,0 тис. грн., підтримку і розвиток редакції район-
ного радіомовлення – 80,0 тис. грн., редакції газети «Голос 
народу» – 160,0 тис. грн., запобігання дитячій безпритульнос-
ті і бездоглядності – 35,0 тис. грн., підтримку малого підпри-
ємницва – 36,1 тис. грн., розвиток цивільного захисту – 99,7 
тис. грн., розвиток футболу – 126,0 тис. грн., забезпечення 
житлом дітей-сиріт – 30,0 тис. грн., на програму «Репродук-
тивне здоров’я населення» – 34,0 тис. грн., на імунопрофі-
лактику і захист населення від інфекційних хвороб – 70,0 тис. 
грн., на профілактику ВІЛ-інфекції – 5,0 тис. грн., на програму 
«Цукровий діабет» – 20,0 тис. грн., боротьбу з онкологічними 
захворюваннями – 25,0 тис. грн., на програму «Ветеран» – 
250,0 тис. грн., соціальну реабілітацію дітей-інвалідів – 351,1 
тис. грн.

За рахунок надходжень спеціального фонду на утримання 
бюджетних установ спрямовано 3842,8 тис. грн., з них заро-
бітна плата і нарахування – 1290,0 тис. грн., медикаменти – 
228,6 тис. грн., продукти харчування – 224,8 тис. грн., оплата 
комунальних послуг і енергоносіїв – 112,6 тис. грн., капіталь-
ні видатки – 1384,7 тис. грн. Міській, селищній та сільським 
радам надано субвенцію на ремонт і утримання доріг кому-
нальної власності в сумі 1177,6 тис. грн. та іншу субвенцію 
на проведення нормативно-грошової оцінки землі в сумі 53,6 
тис. грн.

Кредиторська заборгованість загального фонду районно-
го бюджету за станом на 1 січня 2014 року склала 2989,0 тис. 
грн., з яких 2181,9 тис. грн. по видатках за рахунок субвенцій 
з Державного бюджету і 807,1 тис. грн. в зв’язку із непрове-
денням казначейскьою службою платіжних доручень. Кре-
диторська заборгованість по спеціальному фонду районного 
бюджету складає 383,2 тис. грн.

Начальник фінансового
управління РДА                                                  Г.ІзвєковА

До Всеукраїнського дитячого флешмобу від жіно-
чого легіону України під таким гаслом, який триває 
по усіх куточках нашої держави, приєдналось і наше 
місто – Чортківська загальноосвітня школа № 5, гім-
назія ім. М.Шашкевича та дитячий дошкільний заклад 
№ 7 (мікрорайон Кадуб).  

Запрошуються усі навчальні заклади міста та 
району, а також батьки, чиї діти ще не досягли 10-
річного віку. 

“Наші діти хочуть миру! Наші діти хочуть жити в 
Незалежній Україні!” – ось так підписують звернення 
організатори флешмобу.

Фотоінформація Володимира РУДИКА 

Майбутнє проти війни

Трохи історії
Автономна Республіка Крим: реалії та проблеми

Бахчисарай і тепер є головним осередком (разом із Сімферополем) національно-культурного життя 
кримсько-татарського народу, доля якого була складною. Це колишня столиця Кримського ханства.

Кримський півострів – арена боротьби, 
перемог і поразок

Історичні джерела стверджують, що першими господарями в Криму були таври, 
від них і походить назва Таврія. Далі на півострові панували скіфи.

Написано серцем
Не топчіть – земля не ваша!
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Політика

Написано серцем

*  *  *  
Усі живем ми не даремно,
У кожного своя мета, 
Та щоб ї ї нам досягнути, 
Віддати треба 
                     нам життя.
За свою 
            рідну Україну 
Боролися ми до кінця. 
І пролилася у цім бою 
Кров не одного юнака.
Не дочекалась 
                          мати сина – 
Привезли його у труні 
І гірко плакали дружини, 
Дізнавшись про події ті.
Зостались сиротами діти, 
Бо втратили 
                 своїх батьків, 
А всі лиш можуть 
                      пожаліти, 
Та не повернуть батька їм.
Залишилось 
                 мале дитятко. 
Не розуміє ще воно, 
Що не повернеться 
                    вже татко 
І не обійме він його.
А ще десятки, 
                 може, сотні 
Виборюють собі життя, 
Прострілила їм їхнє тіло 
Нелюдська снайперська 
                                  рука.
Нехай ті люди, 
                   що стріляли, 
Відчують у своїм житті 

Гіркий той біль, 
                несправедливість, 
Яку вчинили вони всі.
Не буде спокою їм в серці 
І камінь буде на душі, 
Й перед очима 
              завжди будуть 
Скривавлені тіла людські.
Усі ми ходимо 
                     під Богом: 
За все, що робимо 
                    в житті, 
Будемо ми відповідати, 
Коли покинем 
                  землі ці.

Марія КОРОБІЙ, 
м. Чортків

Фото Тетяни ЛЯКУШ 
і Володимира ШЕРСТІЯ

Душу й тіло положили
За правду, свободу
Сини рідної Вкраїни,
Нашого народу.

У холодну сніжну днину
Злетілись кати на Вкраїну,
Мов ті круки нападали,
Клювали очі, тіло рвали.

Хмари диму заслонили
Небо, що над нами,
Зникло сонце, місяць, зорі,
Земля під ногами.

Вогонь горить, вода ллється
Зі шлангів на люди,
А снайперська куля ката
Попадає в груди.

Кати б`ють наших орлів,
Обрізають крила,
Кров невинна пролилася,
Землю сполонила.

Цвіт калини облетів,
Гілки обламали,
Плід калини на кров стерли,
Коріння осталось.

Другі Крути повторились
На людськім Майдані,
Гіркі сльози полилися
Майже кожній мамі.

Плаче мати, гірко плаче,
Бо втратила сина.
Огорнув сум Україну –
Плаче Україна.

Люди несуть живі квіти,
Кладуть на Майдані,
Там за нас вмирали діти,
Всі вони в пошані.

Небесна сотня піднялась
Високо на небо.
Всевишній браму відчинив
І забрав до себе.

Небесна сотня, герої землі – 
Правда і добро перемагають.
Вічна пам`ять і слава, 
                           герою, тобі,
Бо герої не вмирають!

Анна ТИХОВИЧ
с. Босири

Героям Майдану

На Майдані революція іде,
І народ, немовби бджоли, 
Таким не бачив я його ніколи – 
Занепокоєно, стривожено гуде.
Тут нації зібрався цвіт –
Представники і Заходу, і Сходу.
Нехай летять на цілий світ
Бажання українського народу.
На двостолітній ювілей
Зійшлися люди, мітингують,
У світлий і весняний день оцей
Пам`ять про генія шанують.
Прапори 
       над Майданом майорять
З усього майже світу.
Зібралась тут 
                 непереможна рать

Шевченкового 
  виконавців 
    «Заповіту».
Свободу кров̀ ю 
    злою окропили,
Себе не дали 
закувать в ярмо,
Сторінку нової 
    історії відкрили
І впевнено 
           туди йдемо.
Пам`ятати 
нам всім треба,

Що супроти бід і лихоліть
Небесної сотні ангелів 
                                  на небі
Загін нескорених стоїть.
Вони на варту 
              над нами стали,
Суворо дивлячись 
                   усім у вічі,
Щоби ніколи битися 
                    не перестало
Полум`яне серце 
                   Народного віче.

Орест ГОЛИК, 
Київ – Чортків

На Майдані

Це формування зродив Майдан. І злучення двох слів як 
означення все частіше лине з наших вуст. А що ж воно таке 
– «Правий сектор»? Предметніше про це – з його лідером на 
теренах Чортківщини Сергієм ГУСАКОМ.

– Сергію Івановичу, можна сказати, що ви зродилися в 
горнилі боротьби на Майдані?

– Вже майже три тижні, як ми вийшли з підпілля. Нам багато хто 
задавав запитання: «Ким ви уповноважені, що ви тут робите, ми 
не чули про таку організацію на теренах району». У найскрутніші 
часи ми провадили активну діяльність на Майдані і навколо Май-
дану – забезпечували охорону нашим артистам Сашкові Положин-
ському, Арсену Мірзояну, Марійці Бурмаці. Починали з того, що за-
безпечували охорону. Так складалося, що того ніхто не показував 
зовні, просто був трохи не той час. Ну і готувалися, передчуваючи 
активні дії щодо протестувальників з боку попередньої влади, яка 
не зупинялася ні перед чим, чинила провокації, які тривають до цих 
пір. Бачимо, як у численних ЗМІ і «нашою» неукраїнською владою, 
і північним сусідом Росією паплюжиться і лідер «Правого сектора» 
Дмитро Ярош, і ми всі. Про нас говорять, що ми нацисти, фашисти, 
що ми вбиваємо людей... Це все діє на свідомість людей, які ніколи 
не бували в Україні, а тим більше в її західних областях. Тому ми 
зараз запрошуємо всіх знайомих сюди для ознайомлення з фактич-
ним станом справ – така наша чітка позиція: і моя особисто, і облас-
ного проводу, й загальнодержавна. Так склалося, що у мене багато 
партнерів і по спорту, й по бізнесу – в Росії, Казахстані, Вірменії. Під-
тримуємо тісні стосунки зі спортсменами з Чечні, Дагестану – там 
дуже багато хороших бійців навіть світового рівня. Хлопці так само 
телефонують, запитують: невже так все погано? Намагаємось їм до-
вести, що ми не є якимись ортодоксами, занадто ультраправими, ми 
є організацією, яка відстоює честь і гідність своєї держави.

– А чим, скажімо, різняться ваші основоположні цілі, на-
прямки дій від уже існучих, так би мовити, старших фор-
мувань, приміром ВО «Свобода», котру теж у тій же Росії 
декотрі невігласи сприймають за крайніх радикалів?

– А ви знаєте, ми є старші за «Свободу» у віковому цензі. На-
приклад, «Тризуб» ім. С.Бандери, який є основоположником «Пра-
вого сектора», хоч туди входять і УНА-УНСО, які теж набагато 
старші за «Свободу». Так само входять «Патріот України», «Білий 
молот» і ще декілька патріотично налаштованих організацій. Це 
таке спонтанне об`єднання, організації правого толку, які дійсно 
борються за суверенну і незалежну Україну. Воно об`єдналось 
навколо Майдану і це зараз ми вилились в окрему структуру. 
«Правий сектор» поки що не є політичною партією, думаю, парті-
єю він і не стане, ми так і залишимось громадським об`єднанням 
– об`єднанням громадян, які дійсно вболівають за Україну. У нас 
трохи інше бачення, ніж у «Свободи». Загальне бачення одне і те 
ж: вільна, незалежна, самостійна Україна, багата держава. Але, 
знаєте, це як шлях до Бога: Бог один, а шляхи різні. У нас вони не 
різні, у нас вони не кардинально однакові, скажемо так.

– Проте мали б сфокусуватися у спільній меті?
– Так. Спільна мета у нас – вільна, незалежна, в нашому баченні 

ще й до того сильна Україна, дійсно сильна у плані сильної армії, 
сильних військових навчальних закладів, сильної служби безпеки. 
Тому що держава, яка не має хорошої розвідки чи хорошої служби 
безпеки, буде чиєюсь маріонеткою. Ми бачимо Україну разом з Пів-
денним Сходом, разом із Кримом, із Заходом, з Північчю – такою, як 
вона є сьогодні. Ми не претендуємо, не зазіхаємо на чужі території, 
але ми насторожі. «Правий сектор» перший оголосив мобілізацію в 
Україні – вже 28 лютого. Віковий ценз – від 18-ти до 55 років. 

– «Правий сектор» зродився як такий в плині подій на Май-
дані. Майдан стоїть і далі, однак вектор налаштувань тро-
хи змістився. Чи змінились напрямки ваших дій?

– Напрямок дій у нас один – це розвиток держави. Якщо ми йде-
мо до дійсно демократії з національними цінностями – повагою 
до старших, до батьків, до закону, з Україною без хабарів, то це 
– одна з наших перших вимог. Недавно зустрів у соціальних ме-
режах дуже правильний вислів, що даючи чи беручи хабара ти 
мараєш свої руки кров`ю хлопців з Небесної сотні. Нам сьогодні 
потрібно починати все з нуля. Розумієте, нас заганяли до цього 
купу років, нам здавалося, що це звичне життя.

– І це сприймалось як нормальне явище.
– Так, сприймалося, на жаль. Не всіма – хтось боровся, хтось 

ставив якісь перепони, хтось цього не робив особисто. Я в тому 
числі теж не робив: була купа пропозицій за гроші сісти в якесь 
крісло. Та я не бачив себе в тому кріслі – у мене є робота, є спорт, 
є чим займатися. Так само в наших хлопців. А зараз ми відстою-
ємо і будемо відстоювати право кожного громадянина на повно-
правне життя. Молодим треба давати дорогу, їх треба підтриму-
вати – це показав Майдан. Побутував там такий жарт: якщо бачиш 
засмальцьованого, в камуфляжі молодого чоловіка, то як мінімум 
він має одну вищу освіту, як мінімум знає дві іноземні мови. Що й 
означає, що це була революція й інтелігенції, і всього народу.

– «Правий сектор» деким не сприймається через надмірну 
войовничість, як Ви вже зазначали.

– Ми не хочемо воювати, та ми до війни готові. Силовий сектор 
у нас очолює Георгій Никифорець, наш тренер, заслужений тре-
нер України, майстер спорту міжнародного класу. У нашій струк-
турі буде створено антикорупційно-люстраційний комітет. Ми за-
йматимемось цим дуже виважено. Нема в нас таких підходів, що 
давайте щось палити, громити. У соцмережах оприлюднено заяву 
лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша, що ми не маємо жод-
ного відношення до погромів, до мародерства. Так само й на рівні 
Чорткова я особисто присікав це у перші ж дні після 20 лютого. 
Але кожна влада повинна поважати народ. Якщо ми навчимось 
поважати владу, а влада навчиться поважати нас, тоді будемо 
мати дійсно сильну незалежну Українську державу. Державу, яка 
дбає про народ, і народ, який підтримує свою державу.

– «Правий сектор» в особах: що за ними?
– У нас трохи недемократичний підхід, але з іншого боку це й 

краще: люди призначаються, до того ж, люди, які перевірені рока-
ми. Мене призначено лідером «Правого сектора» у районі. Як я вже 
говорив, Георгій Никифорець – керівник силового блоку, Василь 
Лабайчук – лідер «Правого сектора» на Тернопільщині, Валерій 
Чоботар, також заслужений тренер України, – він очолює силовий 
блок області. Ми координуємось, зустрічаємось, тому що зараз 
дуже багато роботи: люди приходять зі скаргами, вимогами. Не хочу 
критикувати теперішніх політиків, кажуть, під час війни політиків не 
критикують. Зараз треба об`єднатися всім, незалежно чи ти в «Бать-
ківщині», чи в КУН. Я навіть готовий співпрацювати з тими людьми, 
які перебували не в патріотичних партіях. Думаю, прийде час, і ми в 
керівництві, у владі будемо бачити людей аполітичних, професіона-
лів. І тоді держава стане державою. А вона буде такою, бо я бачив 
очі пацанят, яких ми відганяли, а вони перевдягалися, вбирали мас-
ки і все одно йшли на барикади. Якщо хтось схоче поспілкуватися, 
мій телефон відкритий – 0673545872. Хто схоче підтримати «Правий 
сектор», знайте: всі кошти, які нам пропонували, ми переказували у 
фонд Небесної сотні...

Спілкувалася Анна БЛАЖЕНКО

Без гриму
«Правий сектор» в анфас і профіль

Неділя стала останніми місяцями для українців днем не лише 
для спільної молитви у церквах, а й для обговорення проблем на 
майданах районних, обласних центрів, у столиці. Так, минулих ви-
хідних, 9 березня, саме на 200-ліття від дня народження Пророка 
нації Тараса Шевченка, велелюдна громада Чортківщини зібра-
лася біля пам`ятника Кобзарю радитися. Зібралася біля Тараса, 
немовби чекаючи від Батька нації благословення на працю в ім`я 
України, доброї поради від Генія, бо ж чи не за його пророчими 
словами «Борітеся – поборете, вам Бог помагає» сталося? А далі 
Провідник нації віщує нам «Встане Україна – світ правди засві-
тить» і віримо, бо у вірі, силі духа – правда і сила наша.

Іван Віват, ведучий народного зібрання, відразу ж попередив, що 
у цей тривожний час не слід ділитися, обговорюючи кандидатів на 
посаду голови РДА, як про це було домовлено на попередньому 
віче, а закликав до чітких, злагоджених, об`єднавчих дій, щоб, як 
сказав Прем`єр-міністр Арсеній Яценюк, жодного сантиметра зем-
лі нашої не віддати ворогові. Ворогові згуртованому, потужному, 
який роки, десятки, сотні років був одним і тим самим, на противагу 
нашій владі, яка такою одностайністю похвалитися не могла й не 
може і завжди бачила в своєму народові рабсилу. Цього не можна 
допустити, тому ми повинні діяти злагоджено, чітко, навіть жорстко. 
Також закликав хвилиною мовчання вшанувати ще одного бійця, 
котрий поповнив ряди Небесної сотні, – Івана Наконечного.

Голова РО Української республіканської партії Петро Святков-
ський закликав усіх бути пильними, бо до спільної нашої домівки 
– України – стукає війна. І хоч як ми не хочемо її, кажемо, що за 
мир, та потрібно дотримуватися народної мудрості: хочеш миру 
– готуйся до війни. Тому кожен повинен вміти себе захищати. А 
для цього керівник «Народної самооборони» в районі вніс пропо-
зицію, щоб протягом трьох днів влада району, райвійськкомісар 
обладнали стрільбище, щоб усі бажаючі мали змогу отримати 
практичні заняття із захисту нашої країни.

Представник РО ВО «Свобода» Василь Градовий нагадав ще 
одну мудрість: хто не пам`ятає свого минулого, не вартий майбут-
нього. Зауважив, що на прикладах історії ми повинні вчити дітей і 
однією із таких історичних подій є 100-річчя Січового Стрілецтва, а 
також 95-а річниця Чортківської офензиви. Пан Градовий нагадав, 
з якої причини воїни УГА припинили біля Львова свій переможний 
наступ, спонуканий проривом у Чорткові, – через брак патронів, 
зброї. «Сьогодні повторюється та сама картина: є зброя, та, на 
жаль, не повноцінна. А ворог уже в Криму, йде до Херсона, пхає 
брудні лапи до Донецька і в інші міста. І там не зупиниться, якщо не 

дамо йому відсіч. Ми повинні мобілізуватися, відправити молодих 
людей, щоби вчилися військової справи». А ще звернув увагу чорт-
ківчан на те, в якому стані зараз знаходяться могили людей, які в 
різні часи захищали нас від ворогів – воїнів УПА й ін. За стільки ро-
ків незалежності вони досі не впорядковані! Оце є наша пам`ять.

Депутат обласної ради Олександр Стадник наголосив, що у 
даний час треба відверто говорити про те, що солдат іншої дер-
жави топче нашу землю своїми чобітьми. Зараз відлік йде навіть 
не на дні, а на години, і кожна хвилина дорога, щоб прийняти пра-
вильні рішення державницької ваги. Не про боротьбу до виборів 
Президента треба думати, бо їх, враховуючи агресію, проявлену 
Росією, може й не бути, а про майбутнє країни. Бо сьогодні ми 
стоїмо перед загрозою розподілу країни між різними впливами, 
перед загрозою війни. І якщо зараз політики думають, що вони за-
йшли в кабінети і далі будуть ділити посади по якихось партійних 
квотах, то Майдан цього не допустить. А перед загрозою війни, 
щоб дати гідну відсіч ворогові, ми маємо об`єднатися, політики 
повинні стати державниками, забути про вузько партійні інтереси 
і переживати нарешті за державу.

Олег Барна, один із учасників Майдану, теж підтвердив дум-
ку, що зараз, як ніколи, потрібна єдність. «Майдан змінив країну, 
та найголовніше – зміни відбулися у нашій голові, серці. Ми ста-
ли новою нацією – такою, яка стала взірцем для кожного в світі. 
Народ здобув криваву перемогу. Загинуло понад чотири сотні 
осіб, бо крім Небесної сотні, скільки ще пропало безвісти! Тому 
пам`ятаймо цей урок, щоб більше у нас такого не повторилося, а 
нова влада хай робить усе для того, щоб ми жили в мирі й злагоді, 
в багатстві й достатку, а не піднімали Майдан», – висловив він 
своє бачення ситуації. Декілька чоловіків, назвавшись представ-
никами Майдану, просили підтримати їхню пропозицію – розгля-
нути Олега Барну як кандидата на голову райдержадміністрації.

Голова райради Володимир Заліщук вніс уточнення, що сесії ра-
йонної ради, пропозиція про роботу якої була внесена на зборах гро-
мадськості, що відбувались 5 березня, не буде, бо в такий тривожний 
час це не доцільно робити. Та й пропозиції від депутатів не було, а 
отже, необхідності в скликанні депутатів до сесійної зали нема.

Депутат міської ради Юхим Макотерський виніс на загал ще 
такі питання: навчання дівчат і жінок навичкам надання першої 
допомоги; створення на площі Героїв Євромайдану стели, на якій 
би були вписані прізвища усіх воїнів Небесної сотні, які полягли за 
нашу свободу від диктатури.

.Оксана СВИСТУН

«Батьку,.. благослови шукать долю»
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16 березня. Тривалість дня – 11.54. Схід – 06.10. Захід – 18.04. День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Іменини святкує Зинон

Людина

Є така служба

Здебільшого представників відповідних 
служб аж ніяк не цікавить: ні якість питної 
води, ні врегулювання її постачання; ні стан 
прибудинкових територій та внутрішньобу-
динкових приміщень; ні дотримання санітар-
них норм зі збирання та вивезення побутових 
відходів; ні належне освітлення місць загаль-
ного користування та багато іншого… Першо-
чергово – обов’язок! А як же права? 

Отож, Державна інспекція України з питань 
захисту прав споживачів наголошує: відповідно 
до Закону України «Про захист прав спожива-
чів» всі громадяни України мають право отриму-
вати послуги в повному обсязі, належної якості. 
Споживачі, проживаючи в своїх квартирах і бу-
динках, сплачуючи квартирну плату, вступають 
у договірні відносини з підприємствами, що 
здійснюють технічне обслуговування житла та 
надають житлово-комунальні послуги.

Згідно з п. 29 «Правил надання послуг з 
централізованого опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення» спо-
живач має право на:  

 – зменшення розміру плати у разі надан-
ня послуг не в повному обсязі, відхилення їх 
кількісних та/або якісних показників від за-
тверджених нормативів (норм) споживання, 
тимчасової відсутності споживача та/або 
членів його сім’ї на підставі письмової заяви 
споживача та офіційного документа, що під-
тверджує його /їх відсутність;

 – усунення виконавцем виявлених недолі-
ків у наданні послуг;

 – несплату вартості послуг за період тим-
часової відсутності споживача і членів його 
сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної 
та гарячої води і опломбування запірних вен-
тилів у квартирі (будинку садибного типу) та 
відновлення надання послуг шляхом зняття 
пломб за свій рахунок протягом доби згідно з 
письмовою заявою;

– перевірку кількісних і якісних показників 
надання послуг (якість і тиск води, темпера-

тура гарячої води, температура повітря у при-
міщеннях тощо) у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України;

 – установлення квартирних засобів обліку 
та взяття їх на абонентський облік;

– періодичну повірку, обслуговування та ре-
монт (у тому числі демонтаж, транспортуван-
ня та монтаж) квартирних засобів обліку;

 – ознайомлення з нормативно-правовими 
актами у сфері житлово-комунальних послуг;

– внесення за погодженням із виконавцем 
у договір змін, що впливають на розмір плати 
за послуги;

 – звільнення від плати за послуги у разі 
їх ненадання та отримання компенсації за 
перевищення строків проведення аварійно-
відбудовних робіт.

Згідно з п. 32 «Правил надання послуг із 
централізованого опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення» ви-
конавець зобов’язаний:

 – надавати споживачеві в установленому 
законодавством порядку інформацію про пе-
релік послуг, їх вартість, загальну суму місяч-
ного платежу, структуру тарифів, нормативів 
(норм) споживання, режиму надання послуг, їх 
споживчі властивості;

 – контролювати установлені міжповірко-
ві інтервали, проводити періодичну повірку 
квартирних засобів обліку, їх обслуговування 
та ремонт (у тому числі демонтаж, транспор-
тування та монтаж);

 – зменшувати розмір плати за послуги у 
разі тимчасової відсутності споживача та/або 
членів його сім’ї на підставі його письмової за-
яви та офіційного документа, що підтверджує 
його/їх відсутність (довідка з місця тимчасо-
вого проживання, роботи, лікування, навчан-
ня, проходження військової служби, відбуван-
ня покарання);

– відновлювати надання послуг за письмо-
вою заявою споживача шляхом зняття пломб 
протягом доби;

– забезпечувати за заявою споживача взят-
тя на абонентський облік у тижневий строк 
квартирних засобів обліку;

– проводити два рази на рік перевірку стану 
внутрішньобудинкових систем багатоквартир-
ного будинку зі складенням відповідного акта;

 – звільняти від плати за послуги у разі їх 
ненадання та виплачувати компенсацію за 
перевищення строків проведення аварійно-
відбудовних робіт;

 – ознайомлювати споживача з нормативно-
правовими актами у сфері житлово-
комунальних послуг;

 – виконувати інші обов’язки відповідно до 
законодавства.

Зауважимо, двічі на рік – навесні та восени 
– представники житлово-комунальних підпри-
ємств повинні проводити сезонні огляди жилих 
будівель, куди входить і таке болюче питання, 
як дрібний ремонт покрівлі, фасадів (це навес-
ні), а восени – ремонт і утеплення трубопро-
водів на горищах і в підвальних приміщеннях 
(теж знайома картина), і ремонт, регулювання 
та гідравлічне випробування систем водопос-
тачання і центрального опалення, ремонт та 
укріплення вхідних дверей та багато іншого.

Слід знати, існують граничні строки невід-
кладної ліквідації несправностей.

Згідно з правилами ремонт покрівлі повинен 
бути виконаний протягом 5 діб; течі з водопро-
відних кранів і змивних бачків, пошкодження 
сміттєпроводу повинні бути усунені протягом 
однієї доби; а такі несправності, як порушен-
ня електромережі (коротке замикання і т. д.), 
бути усунено негайно.

Існує і певний Порядок розв’язання спорів. 
У разі порушення виконавцем умов договору 
споживач викликає представника виконавця 
для складання та підписання акта-претензії 
споживача, в якому зазначаються строки, 
види порушень, кількісних і якісних показників 
послуг тощо. Представник виконавця пови-
нен з’явитися на виклик споживача не пізніше 

двох робочих днів. Акт-претензія складаєть-
ся споживачем і представником виконавця, 
скріплюється їх підписами. У разі неприбуття 
представника виконавця у визначений до-
говором строк або необґрунтованої відмови 
від підписання, акт-претензія вважається дій-
сним, якщо його підписали не менш як два спо-
живачі. Спори між сторонами розв’язуються 
шляхом переговорів або у судовому порядку. 
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про за-
хист прав споживачів» споживач також може 
звернутися до суду. При задоволенні вимог 
споживача суд одночасно вирішує питання 
про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди. Споживачі за своїм вибором подають 
позови в суд за місцем свого мешкання або 
за місцезнаходженням відповідача, за місцем 
спричинення шкоди або за місцем виконання 
договору. Споживачі звільняються від сплати 
державного мита за позовами, які пов’язані з 
порушенням їх прав. 

Шановні споживачі! У разі виникнення 
будь-яких проблем, пов’язаних із ЖКГ, пере-
конливо радимо: не витрачайте даремно своє 
здоров’я, час і кошти, а звертайтеся зі своїми 
скаргами до Держспоживінспекції України та 
її територіальних органів (за детальнішою 
інформацією звертайтеся за адресою: м. 
Тернопіль, б-р Т.Шевченка, 11; тел./факс 52-
32-16; тел.: 52-16-65, 52-83-71).

 Ви будете почуті, отримаєте відповіді, вам 
допоможуть!

Тетяна ЛЯКУШ 

Права споживачів – закон!
Як мало ми знаємо про свої права – права споживачів. Та як часто нам вказують на наші обов’язки, 

особливо, коли справа доходить до сплати за житлово-комунальні послуги. Принагідно, адже 15 березня –
 Всесвітній день прав споживача, за інформацією Інспекції з питань захисту прав споживачів 

у Тернопільській області внесемо деякі роз’яснення щодо прав 
на отримання послуг, надаваних житлово-комунальними господарствами. 

Цього невисокого на зріст, надзвичайно 
скромного й загалом неговіркого, та, попри 
те, привітного чоловіка у Чорткові знають «з 
видження» чимало містян. Скажімо, у нас, на 
вулиці Залізничній, в унісон зі шурхотом мітли 
в його руках ми прокидалися купу літ. Тепер, 
щоправда, Степан Васильович має дільницю 
на вул. С.Бандери – від мосту через Серет 
(власне, там, де вулиця започатковується) 
й до місця, де пересікається перехрестям 
вулиць І.Франка й Сонячної. Цієї зими, при-
міром, котра хоч і не надто розщедрилась на 
сніг та заметілі, як попередня, а все ж трішки 
сипонула, було, ввірені йому хідники защораз 

рясно всипалися піском – аби не ковзко.
Мій візаві розповідає, що його робочий 

день зазвичай започатковується о пів на п`яту 
ранку. Бо, звісно, роботи вистачає, надто 
взимку. Влітку теж намагається прибиральник 
вулиці підмести її до настання 8-ї години, коли 
простують-квапляться, аби хутчіше, школярі 
чи батьки з дітками до дитсадочків. Мовить: 
«А навіщо ж їм дихати пилюкою?». От і вкла-
дається у графік. 

В «обробітку» прибиральника 3,5 тис. кв. 
м площі – такі норми. Або, щоб сприймалося 
звичніше, – 35 сотих. Це немало, потрібно тру-
ду й труду. Та ще й за мінімальної зарплати. 
Однак п. Степан старається. До праці звик, 
труднощів не боїться і все робить з властивою 
йому ретельністю. Недарма ж за сумлінну 
працю має кілька грамот та подяк від міської 
ради. До роботи в Чортківському комбінаті ко-
мунальних підприємств працював у білівсько-
му агрогосподарстві. «А як колгосп розпався, 
– каже, – тоді й пішов у прибиральники».

Він і проживає в Білій. Вже незабаром, у лип-
ні, відзначатиме своє 60-річчя. У розмові при-
нагідно мовить про родину: дружина Степана 
Васильовича інвалід І групи, пересувається у 
візку. Має подружжя доньку й зятя, двоє ону-
чат – п`ятикласника Богдана та третьокласни-
цю Таню. З усього видно, то – дідусева втіха. 
Після зміни він залюбки квапиться додому, 
«осідлавши» свого вірного «друга»-ровера, а 
взимку добирається на роботу автобусом. Й 
абсолютно не ремствує на долю.

У ККП прибиральників території (так іме-
нується ця робота) тринадцятеро. Цього 
замало, декотрі вулиці у Чорткові наразі по-
збавлені своїх господарів – власних при-
биральників. Виручають санітарні дні – що-
вівторка та щоп`ятниці то Залізничну, то 
Копичинецьку, Сонячну чи Пігута, Носса при-

бирають гуртом – щось на кшталт толоки. Так 
би мовити, кістяк поміж прибиральників ста-
новлять люди на кшталт С.Слівінського, котрі 
вже витримали випробування часом на всі 
«родзинки» цієї роботи. А вони, що й казати, 
несолодкі. Як зазначає директор комбінату 
Володимир Заброцький, молодь в іпостасі 
прибиральників не затримується – воно й зро-
зуміло: хіба забезпечиш сім`ю за мінімальну 
зарплату? Та й престижу бракує, романтики 
– тим більше. Та на потрібності цієї служби 
особливо наголошувати не варто: навіть ко-
роткочасна зупинка в її функціонуванні за-
грожує катастрофою. Принаймні екологічною, 
санітарною – поза сумнівом. 

Трохи бесідуємо з директором ККП про вві-
рену йому господарку загалом: адже, як-не-
як, – вже післязавтра професійне свято кому-
нальників. Колектив підприємства налічує 65 
осіб й має два підрозділи: той, що опікується 
наведенням благоустрою, й інший, котрий кло-
почеться вивезенням побутових відходів від 
населення й організацій. Спектр робітничих 
спеціальностей традиційний і не надто гро-
міздкий: водії, трактористи, вантажники, пра-
цівники цвинтарів та сміттєзвалища. Є, звіс-
но, й інженерно-технічний персонал. Основні 
проблеми – зношеність машинно-тракторного 
парку (що найбільше дошкуляє), а ще – низь-
ка санітарна культура громадян, нас з вами, 
всіх містян. Специфіка роботи майже всіх без 
винятку комунальників така, що, як в тій пісні 
співається, чуючи докори рідних, працюють 
майже без вихідних. Скажімо, водії та вантаж-
ники сміттєвозів тільки й мають світла у вікні, 
що в неділю, Різдво та Великдень. Всіх інших 
днів мусять сповняти свій обов`язок, інакше 
процвітатиме антисанітарія. Служба аполі-
тична: покликана безвідмовно функціонувати 
за будь-якої влади. Непрестижна, непомітна, 

недостатньо оплачена, та дуже потрібна.
Тож цінуймо зусилля тих людей, котрі що-

денно творять нечутну симфонію міста. Лю-
дей, які щоденними зусиллями долучаються 
до формування аури місцини, що називаємо 
отчиною.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Голова 
районної ради                    
В.ЗАЛІЩУК

Перший заступник 
голови районної 

держадміністрації   
Р.ФІЛЯК

У неділю – День працівників 
житлово-комунального 

господарства та побутового 
обслуговування населення

Шановні друзі!
Прийміть щирі вітання з нагоди про-

фесійного свята. Від вашого ставлення 
до виконання дорученої справи, культу-
ри обслуговування населення залежать 
чистота та ошатність наших міст, за-
тишок та комфорт в оселях, а відтак і 
працездатність, настрій та соціальне 
самопочуття краян.

Сподіваємося, що ви й надалі справно, 
з відчуттям відповідальності будете пра-
цювати над підвищенням якості побуто-
вих послуг, розширенням їх асортименту, 
докладатимете зусиль задля поліпшення 
умов життя краян та подальшого благо-
устрою. Впевнені: ваша наполеглива що-
денна праця стане запорукою успішного 
реформування галузі, переорієнтації її 
роботи на міжнародні стандарти діяль-
ності.

Сердечно бажаємо вам і вашим роди-
нам міцного здоров’я, родинного добро-
буту, благополуччя, впевненості у за-
втрашньому дні й вагомих професійних 
здобутків.

Господар вранішніх вулиць

Як гадаєте: є якась мелодика 
в роботі прибиральника вулиці? Ні?
 А от і неправда. Хіба не романтика 
в тім, аби першим започатковувати 

день і не колись там, вряди-годи, а день 
у день стрічати світанок? Наш краянин 
Степан Слівінський так і чинить день 

за днем вже упродовж ледь-ледь 
не одинадцяти літ та зим.
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Фінанси 5
Звіт про виконання загального фонду районного бюджету Чортківського району за 2013 рік

Код бюджетної 
класифікації

ДохоДи Затверджено по 
бюджету на  2012 
рік з урахуванням 
змін

Виконано 
за 2012 р.

Затверд жено 
по бюджету на  
2013 рік з ура-
хуванням змін

Виконано 
за 2013 р.

% виконання 
плану за  
2013 рік 

% виконання 
факту за 2013 
рік до факту 
за  2012 рік

10000000
11000000
11010000
11020000

20000000
21000000

21010300
22000000
22010300
21081100
24000000
24060000

40000000
41010600
41020000
41020100

41020600
41020900
41021200

41021800
41021900
41030000

41030600

41030800

41030900

41031000
41037000
41032600

41035800

Податкові надходження
1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб 
Податок на прибуток підприємств
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Збір за спеціальне використання води
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань,
що вилучається до бюджету
1. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
Реєстраційний збір
Адмінштрафи та інші санкції
2. Інші неподаткові надходження
Інші надходження 
Разом доходів
Офіційні трансферти                                        
Кошти, що надходять до районних та міських бюджетів 
Дотації  
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Додаткова дотація з державного бюджету на виплати найуразливішим верствам населення
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників 
бюджетних установ
Додаткова дотація з держ. бюджету місцевим бюджетам на стимулювання органів влади 
Субвенції, одержані з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню 

на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот 

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших 
передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною 
податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з 
пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню 
на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів
Субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Всього доходів

22356,3
22356,3
22353,3
3,0

40,0
0,0

0,0
15,0
15,0

25,0
25,0
22396,3
201244,9
90,0
128203,0
118887,5

5152,8

857,2

3303,6
1,9
72951,9

59050,4

10173,8

2400,5

190,4

516,0

620,8
223641,2

22742,2
22742,2
22738,1
4,1

77,6
0,0

0,0
14,4
14,2
0,2
63,2
63,2
22819,8
200353,7
57,7
128203,0
118887,5

5152,8
0,0
857,2

3303,6
1,9
72093,0

59047,0

9658,1

2110,6

190,4

477,4

609,5
223173,5

24607,7
24607,7
24605,7
2,0

219,0
3,0

3,0
10,0
10,0

206,0
206,0
24826,7
212378,4
95,4
127826,3
122787,2

4027,3
1011,8
0,0

0,0
0,0
84456,7

72376,3

8259,6

2789,8

185,5
44,5
0,0

801,0
237205,1

23470,1
23470,1
23467,9
2,2

291,5
3,2

3,2
7,1
7,1

281,2
281,2
23761,6
210612,8
79,2
127826,3
122787,2

4027,3
1011,8
0,0

0,0
0,0
82707,3

71570,1

7671,0

2460,9

185,5
43,8
0,0

776,0
234374,4

95,4
95,4
95,4
0,0
0,0
0,0
207,5
0,0

0,0
71,0
71,0

136,5
136,5
95,7
99,2
83,0
100,0
100,0

100,0
100,0
0,0

0,0
0,0
97,9

98,9

92,9

88,2

100,0
0,0
0,0

96,9
98,8

103,2
103,2
103,2
53,7
0,0
0,0
444,9
0,0

0,0
0,0
0,0

444,9
444,9
104,1
105,1
137,3
99,7
103,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
114,7

121,2

79,4

116,6

0,0
0,0
0,0

127,3
105,0

Код бюджетної 
класифікаці

виДАтки Затверджено 
по бюджету на  
2012 рік з ураху-
ванням змін

Виконано 
за 2012 рік

Затверджено 
по бюджету на  
2013 рік з ураху-
ванням змін

Виконано 
за 2013 рік

% виконання 
плану 
за  2013 рік 

% виконання 
факту за 2013 
рік до факту 
за  2012 рік

10000
70000
80000
90000
110000
120000
130000
170000
180000
210000
250102

250203

250311
250313
250315

250319

250325
250344
250380

250388

Органи мiсцевого самоврядування
Освiта
Охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Засоби масової iнформацiї
Фiзична культура i спорт
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика
Підтримка малого і середнього підприємництва
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха
Резервний фонд
Проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського 
і обласного значення) бюджетів
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних 
установ
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за 
перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
Інші субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
Всього видатків

1786,8
72279,7
43507,2
76237,4
9234,5
249,5
1421,3
1670,0
10,0
75,0
20,0

0,0

12598,6
2864,4
366,0

1356,9

1,9
0,0
10,0

0,0
223689,2

1724,1
71615,5
43343,1
74944,3
9207,1
249,5
1404,6
1472,2
9,9
71,7
0,0

0,0

12598,6
2864,4
366,0

1356,9

1,9
0,0
10,0

0,0
221239,8

1790,2
74261,7
41500,1
88418,0
9733,8
240,0
1466,6
2060,0
36,6
100,0
26,0

17,7

16203,9
1150,9
898,3

0,0

0,0
140,0
0,0

44,5
238088,3

1709,5
73716,4
41058,7
86829,4
9631,8
240,0
1421,7
1866,5
36,2
99,7
0,0

17,2

16203,9
1150,9
898,3

0,0

0,0
140,0
0,0

43,8
235064,0

95,5
99,3
98,9
98,2
99,0
100,0
96,9
90,6
98,9
99,7
0,0

97,2

100,0
100,0
100,0

0,0

0,0
100,0
0,0

98,4
98,7

99,2
102,9
94,7
115,9
104,6
96,2
101,2
126,8
365,7
139,1
0,0

0,0

128,6
40,2
245,4

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
106,2

Звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету Чортківського району за 2013 рік

Код 
бюджетної 
класифікації

ДохоДи Затверджено по 
бюджету на  2012 
рік з урахуванням 
змін

Виконано за 
2012 рік

З а т в е р д ж е н о 
по бюджету на  
2013 рік з ураху-
ванням змін

Виконано за 
2013 рік

% виконання 
плану за  2013 
рік

% виконання 
факту за 
2013 рік до 
факту за  
2012 рік

20000000
21110000
25000000

40000000
41030000
41034400
43010000

Неподаткові надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Власні надходження бюджетних установ
Разом доходів
Офіційні трансферти                                        
Субвенції, одержані з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Всього доходів

2376,4
0,0
2376,4
2376,4
1519,8
1519,8
1519,8

3896,2

3230,4
16,1
3214,3
3230,4
1519,8
1519,8
1519,8

4750,2

2875,1
30,9
2844,2
2875,1
1641,7
1641,7
1641,7

4516,8

2507,6
30,9
2476,7
2507,6
1212,9
1212,9
1212,9

3720,5

87,2
100,0
87,1
87,2
73,9
73,9
73,9
0,0
82,4

77,6
0,0
77,1
77,6
79,8
79,8
79,8
0,0
78,3

тис. грн.

Код бюджетної 
класифікації

виДАтки Затверджено по 
бюджету на  2012 
рік з урахуванням 
змін

Виконано 
за 2012 рік

З а т в е р д ж е н о 
по бюджету на  
2013 рік з ураху-
ванням змін

Виконано 
за 2013 рік

% виконання 
плану за  2013 
рік

% виконання 
факту за 
2013 рік до 
факту за  
2012 рік

10000
70000
80000
90000
110000
130000

250354
250380
250911
250912

250909

Державне управління
Освiта
Охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
Інші субвенції
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла
Разом видатків
Всього видатків

45,1
900,1
1760,7
386,3
991,1
140,0

1519,8
0,0
35,0
-35,0

0,0
5743,1
5743,1

45,1
612,9
1634,7
232,2
506,8
139,9

1519,8
0,0
0,0
0,0

-36,4
4655,0
4655,0

6,0
1264,1
1983,8
342,3
733,1
630,7

1641,7
53,6
30,0
-30,0

0,0
6655,3
6655,3

1,3
1008,5
1659,6
326,7
465,2
381,5

1177,5
53,6
0,0
-30,0

-4,0
5039,9
5039,9

21,7
79,8
83,7
95,4
63,5
60,5

71,7
100,0
0,0
100,0

75,7
75,7

2,9
164,5
101,5
140,7
91,8
272,7

77,5
0,0
0,0
0,0

11,0
108,3
108,3

тис. грн.
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Цінності

Подія

Нещодавно, наприкінці січня, а відтак – лютого 
у навчальному закладі відбулися урочистості з 
нагоди вручення дипломів випускникам спеціаль-
ностей «Акушерська справа», «Лікувальна спра-
ва» та «Фармація» (заочної форми навчання). 

Випускний… Цей день завжди по-особливому 
врочистий, адже саме він прокладає першу схо-
динку в цікаве і водночас нелегке доросле май-
буття. Численна медична спільнота поповнилася 
240-а, так би мовити, новоспеченими дипломова-
ними фахівцями. 

І здавалось, урочистості мали би проходити, як 
зазвичай, традиційно, та за сумними корективами 
життя звична канва святкувань випускних вечорів 
покроїлася хвилинами скорботи буремного сього-
дення. У вестибулі навчального закладу – дошка 
пам’яті з фотознімками загиблих Героїв Небесної 
сотні, біля якої тужливо завше палахкотять поми-
нальні свічі… А в часі плину випускного вечора 
присутні уклінно хвилиною мовчання віддали не-
тлінну шану пам’яті загиблих майданівців. 

Традиційність поповнилася неабиякою свя-
тістю – спільним подячним молебнем у кафе-

дральному соборі Верховних апостолів Петра 
і Павла. Опісля якого священнослужителями 
всім випускникам було вдаровано посвячені білі 
вервички, які у співсув’язі з кольором медичного 
халата утворили символіку величної духовності. 
Відрадно зазначити, віднедавна багаточисельна 
коледжна родина започаткувала, вплітаючи у ві-
нець своїх традицій, і щоденну вранішню спільну 
молитву митрополита Андрея Шептицького за 
кращу долю українського народу.

…А відтак актова зала рідної альма-матер по-
лонилася аурою щирості й щемливої зворушли-
вості. Директор медичного коледжу, канд. мед. 
наук, заслужений лікар України Любомир Білик на 
правах керманича навчального закладу власно-
ручно вручив кожному випускникові диплом про 
освіту; і знову ж таки за вельми традиційністю ви-
пускники з числа дітей-сиріт із метою їх адаптації 
в подальшому самостійному житті винагороджені 
грошовою допомогою та комплектами навчаль-
ної літератури. Побажавши вже своїм колегам – 
молодим дипломованим спеціалістам – наснаги, 
дерзань, оптимізму та примноження шляхетності 

й освіченості, отриманої у коледжі, Л.Білик висло-
вив щиру вдячність за виховання дітей і батькам 
випускників. 

Низку вітань, побажань, настанов винуватці 
торжества отримали з уст шанованої гості – го-
лови ДКК, доцента кафедри фармакології та клі-
нічної фармакології Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Горбачевського Іри-
ни Мосейчук; викладачів-кураторів; щемливо-
ніжні зичення – від рідних і близьких (батьків, 
одногрупників-випускників). Повчально і вод-
ночас вагомо звучали напутні слова, які ладні 
глибоко проникнути в самісіньке серце кожного, 
священнослужителів – правлячого архієрея Бу-
чацької єпархії УГКЦ, єпископа Дмитра Григора-
ка та митрофорного протоієрея, декана УПЦ КП 
Святої Покрови о. Михаїла Левковича. 

Із Божим благословенням і під опікою Пре-
святої Богородиці – Престолу Премудрості, ду-
ховного символу даного медичного коледжу, 
освяченого святійшим отцем Іваном Павлом ІІ 
для покровительства студентства, проводжали 
випускників у добру путь. 

За доброю традицією, котра утвердилася вже 
роками, під завісу офіційної частини свята під 
звуки пісні «Шлях до Тараса» випускники поклали 
квіти до пам’ятника славетному Кобзареві.

І злинув величаво многоголоссям духовний 
гімн України «Боже великий, єдиний»…

У поглядах юнаків і юнок (які, наче в одну мить, 
враз стали дорослими) вловлювалися виваже-
ність і поміркованість, що, мабуть, оселилися у 
їх помислах саме буремними днями зародження 
нової вільної держави вкраїнської. І, сподіваємо-
ся, оця дорослість мережитиметься надалі про-
менями людського тепла, щедрості й милосердя. 
А милосердя, направду, не має меж: за спільним 
вирішенням випускників медичного коледжу ціле-
направлено зібрані ними кошти відвезли сім’ї за-
гиблого на Майдані Героя України Ігоря Костенка 
(с. Зубрець Бучацького району); кожен працівник 
навчального закладу долучився до благодійної 
акції – загалом зібрано 27 тис. 427 грн.; частину 
цих коштів представники адміністрації коледжу 
власноручно передали сім’ї потерпілого у крива-
вих сутичках на Майдані Володимира Микитина 
(с. Палашівка), решта  коштів, а також необхідні 
медикаменти та предмети догляду, на прохання 
київських медиків, передано через представни-
ка Бучацької єпархії УГКЦ о. Андрія Лемчука для 
лікування та реабілітації постраждалих на Май-
дані. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Свято, помережане тривогами і сподіваннями, радістю і печаллю…

Коли крізь холодний поступ зими вже ледь пробивається весняна ніжність, разом із 
новим пробудженням природи у незвіданий різноманітний плин самостійного життя 

вирушають випускники Чортківського державного медичного коледжу.

Владика Дмитро (Григорак) привернув увагу до 
очевидного: нас, українців, кати хотіли залякати, 
зламати, поставити на коліна, зробити рабами і 
думали, що доб`ються цього смертями, та їм не 

зрозуміти, що народ, який вірить у Бога, ніколи 
не може бути рабом. Ті, хто не вірять, ніколи не 
зрозуміють цього. А ті, хто вірять, знають, що на 
їхньому боці – Той, хто всесильний, всемогучий, 
хто завжди перемагає будь-яке зло у будь-який 

час. «Тому в цей скорботний день ми молимося 
разом з вами, і водночас цей день є сонячним, 
весняним – Всевишній дає нам знак, що надія 
сильніша від смутку. Жертва ваших односельців, 
тих героїв, що з ними полягли, не є дарем-
ною. Господь бачить нашу любов до Батьків-
щини, нашу жертовність в ім`я України і за це 
щедро благословляє – зло, хоч і сильне, від-
ступає. І буде переможене. 

Наші покійні убієнні герої там, на небі, моляться 
разом з нами за ваше село, за Україну. Так ми ра-
зом боремося зі злом – молитвами і ділами. Тому 
хай смерть ваших близьких, рідних, знайомих, по-
встанців буде нам не на смуток чи розчарування, 
а на надію, на певність у перемозі, повній перемо-
зі над ворогами видимими і невидимими нашого 
народу», – научав духовний наставник.

Після відправи поминальної панахиди влади-
кою Дмитром, місцевим парохом Олегом Капу-
ловим разом зі священиками з ближніх парафій 
Романом Гончариком, Ігорем Лесюком, … жалоб-
ними вінками слів розпочали мітинг-реквієм веду-
чі Ольга Ревуцька та Тетяна Гулька. 

Сільський голова Мар`ян Ревуцький у своєму 
виступі перед односельчанами коротко пере-
повів історію села у ХХ ст.: «Щороку у ці дні ми 
запалюємо свічку пам`яті і молимося за своїх ро-
дичів, які були вбиті. Наше село – єдине в районі 
та одне із семи в області, які найбільше потерпіли 

від німецько-фашистських зайд. Спитаймо себе, 
чому нашому селу судилася така доля? Ми нічим 
не відрізнялися від жителів навколишніх сіл. Наші 
люди роботящі, добрі, чесні, можливо, не надто 
терпимі в якійсь мірі до окупантів. Так, у листо-

паді 1918 р., коли було проголошено ЗУНР, з на-
шого невеликого села вояками УГА стали понад 
три десятки добровольців. Протягом польської 
окупації у селі діяли товариства «Луг», «Просві-
та», «Відродження», які відігравали велику роль 
у збереженні мови, звичаїв, традицій, фольклору 
українського народу. Багатьох активістів із цих 
товариств було засуджено на початку 30-х років 
ХХ ст. польськими властями і кинуто до політич-
ної тюрми Берези-Картузької. Почалася ІІ світо-
ва війна. У вересні 1939 р. Стара Ягільниця радо 
зустрічала радянську армію, бо позбулася поль-
ської окупації. Але радість була недовгою. За 
передовими частинами прийшли сталінські «ен-
каведисти» й почались арешти інтелігенції, так 
званих куркулів і тих, хто співчував полякам. Були 
заборонені УГКЦ, товариства «Просвіта», «Со-
кіл», «Луг», «Відродження». Страшна сталінська 
політика, репресії викликали в людей спротив. 
Багато пішло у підпілля. До речі, в Старій Ягільни-
ці була найчисельніша організація ОУН в районі. 

За радянською версією, причиною спалення 
села стало вбивство на його околицях німецького 
солдата повстанцями, а також підпал фільварку 
в с. Шульганівка. Та достеменно вивчити, чому 
сталася ця трагедія, наразі неможливо, бо даних 
про те, що сталося 12 березня 1944 р. в Старій 
Ягільниці, немає. Пошуки продовжуються». 

Сільський голова припускає, що стількох смер-
тей в Україні можна було б уникнути, якби наша 
держава була сильною, заможною, а армія на 
кордонах – боєздатною. Тоді ніякий окупант не 
топтав би нашу землю, як от це робиться за-
раз. І звертається вже до всіх краян із закликом: 
«Староягільницька небесна сотня, що відійшла 
у вічність 70 років тому, застерігає нас: будьмо 
пильні, пам`ятаймо своїх героїв і будьмо гідні їх-
ній пам`яті!».

Заступник голови райради Любомир Хруставка 
від імені керівників району і тих, хто прибув того 
дня, щоб разом із селянами віддати шану убієн-
ним, – заступника голови РДА Івана Стечишина, 
депутатів районної та міської рад Тетяни Яблонь, 
Олександра Степаненка, Любомира Махомета, 
Юхима Макотерського (останній, до речі, пода-
рував громаді села дві книги власного авторства 
«Юрко Тютюнник» та «Тигровий скок»), сільських 
голів Володимира Воробця, Петра Головацького, 
Віктора Басістого, Богдана Бегми – подякував ста-
роягільничанам за збереження пам`яті про таку 
трагічну сторінку в історії Чортківщини. А ще пан 
Хруставка сказав, що добре, що на мітингу при-
сутні діти, адже саме їм передавати цю пам`ять 
про сумну неділю 12 березня 1944 р. наступним 
поколінням. «Ця жалобна подія співпала із сум-

ними подіями дня теперішнього – Україна ще не 
оплакала бійців Небесної сотні, чисельність яких, 
на жаль, поповнюється, – пов`язав події сімдеся-
тилітньої давності з сьогоденням заступник голо-
ви райради. Подякував вже теперішнім патріотам 
за висловлення своєї позиції: – На Майдані були 
люди з усієї України. Відрадно, що серед тих ге-
роїв, які стояли на Майдані за наше й наших дітей 
краще майбутнє, були і жителі вашого села».

Очевидець тих страшних подій, що ввірвалися 
немилосердним болем, криками, нелюдськими 
муками у село спокійного, навіть млявого в сво-
їй безпечності, недільного післяполудня, Максим 
Король переказав присутнім те, що, він, дитина, 
побачив і зберіг у памяті по сьогодні. Розказав, 
перепустивши через серце, душу кожне слово, 
кожну фразу, бо ж тоді втратив рідних, близьких, 
сам дивом уцілів. Розповідь доповнив своїм ба-
ченням того дня почесний житель села Степан 
Грицьків, а його дружина Галина душевні пережи-
вання передала поетичним словом. 

Сумна мелодія пісень, виспівана біля мемо-
ріалу в честь пам`яті загиблих староягільничан 
у воєнних лихоліттях уродженкою села Наталі-
єю Довжик та її вихованцями – учнями гімназії 
ім. Маркіяна Шашкевича Дарією Кузнєцовою та 
Юрієм Микитюком, вплелася яскравими квітами у 
словесний поминальний вінок шани убієнним од-
носельчанам. А за давніми традиціями сплетені 
гілки ялини, кошики квітів, запалені свічки покла-
ли до підніжжя пам`ятника гості, місцеві мешкан-
ці, діти місцевої школи.

Опісля всі присутні зібралися на поминальну 
трапезу, організовану за кошти місцевого приват-
ного аграрного підприємства «Довіра», директор 
якого Іван Войцишин та бухгалтер Наталія Бой-
чук, весь колектив разом із староягільничанами 
розділяють біль втрати.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Голгофа землі староягільницької – 12 березня 1944-го
Трагедія
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Шевченкіана

Вісті звідусіль
Лине в молитві ім`я Пророка

Березневим недільним днем біля Хреста побіля храму 
Івана Хрестителя у с. Пастуше відправлено молебень, у 
плині котрого отець-парох Анатолій Задоровський згадав 
Небесну сотню – імена Героїв України вшановано хвилиною 
мовчання. Сьогодення переплелося з історією: ми спільно 

вклонялися тим, хто ціною життя сповнював Шевченків за-
клик «Борітеся-поборете!», і величі самого Кобзаря. Вірші-
звернення до Шевченка читали наймолодші пастушівці 
– Катруся Пригар, Катруся Срібна, Катруся Задоровська, 
Володя Галайда, Дмитро Щипчик, Назар Івандюк. А поваж-
ний мешканець села Микола Мадараш передав музеєві 
села виготовлене ним панно – мальований портрет Тараса 
з віршованими рядками.

Ганна ГАЛАЙДА,
 завідувачка музею с. Пастуше

Струни Кобзаревого серця
Так називалося родинне свя-

то, яке об`єднало минулої неділі 
всіх швайківчан. Найперше зву-
чали вірші Т.Шевченка, які так 
гордо і вміло читала наша за-
втрашня зміна – наші діти. Було 
прочитано «Заповіт», «Мені 
тринадцятий минало», «Садок 
вишневий коло хати», «Було ко-
лись в Україні...» та ін. А декла-
мували поетичні Тарасові рядки 
Степан Крижанівський, Тетянка 
й Наталя Сороки, Софія й Ан-
дріана Гапин, Артем, Віка, Емма 
Арутюняни. Найменші – Соло-
мія Канюка (в ролі Насті) і На-

зар Мудрий (в ролі Тараса) показали сценку. За найкраще 
представлені вірші читців нагороджено подяками від Швай-
ківського сільського голови Миколи Антохіва, які вручала 
секретар сільської ради Марія Канюка. Варто похвалитися 
й таким: наш Артем Арутюнян брав участь в районному 
огляді-конкурсі читців та читацьких ансамблів, присвяче-
ному 200-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, і був 
відзначений подякою районного відділу культури.

Галина ШЛАПАК, 
завідувачка Швайківського клубу

«Співуче Шевченкове слово 
джерельцем струмує в мені»

Під таким гаслом напередодні Шевченківських днів від-
бувався в районній книгозбірні конкурс читців та читацьких 
ансамблів серед бібліотек-філіалів Чортківської ЦБС із чис-

ла їх користувачів. Він об`єднав чисельну спільноту – аж 47 
(!), причому різного віку: від першокласниці зі с. Малі Чорно-
кінці Олі Андріянець до 60-річної пенсіонерки зі с. Зелена 
Євгенії Ковальчук. Адже творчість Шевченка змалку живе у 
кожному з нас: у вивчених раз і на все життя рядках «Запові-
ту», у сходах на Чернечу гору, яку відвідують мов найбільшу 
святиню тисячі українців та гостей з цілого світу. 

У читальній залі зібралося понад 60 бажаючих послухати 
твори великого Тараса. Відкрила конкурс начальник відді-
лу культури, туризму, національностей та релігії РДА Гали-
на Чайківська. Була можливість почути найрізноманітніші 
поетичні твори, а також інсценівки за творами «Катерина» 
і «Тополя», привезені зі с. Ридодуби та Біла. Брали участь 
у конкурсі й віртуальні читці, які долучилися до загально-
го дійства через інтернет-центр зі Звиняцької бібліотеки-
філіалу – то були користувачі і Звиняцької, і Скоморошів-
ської книгозбірень. Першість серед дипломантів дісталась 
шестикласниці Чорнокінецьковолянської ЗОШ І – ІІ ст. Олі 
Огоренко – вона особливо мелодійно й душевно прочита-
ла вірша своєї мами, вчительки Марії Огоренко «Кобзар» 
Шевченка. Друге місце розділили студентка Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського Рок-
солана Бегар зі с. Угринь та учениця 11 класу Білівської 
ЗОШ І – ІІІ ст. Олена Бандирська. І третіми теж стали двоє 
читців: учениця 7 класу зі с. Ридодуби Ольга Логуш та 
студент гуманітарно-педагогічного коледжу Володимир 
Крижанівський із Залісся. Переможцям вручено дипломи 
та грамоти. Гордимося, що є така молодь, яка цінує істинні 
цінності народу, вміє донести їх до небайдужих сердець. 

А районний огляд-конкурс читців триває – вже завтра 
планується проведення його третього етапу.

Оксана КОЛІВОШКО, 
директор Чортківської ЦБС 

Урочини

Сучасний крізь завії літ
Така домінанта наскрізно пройшла-

пролинула через усю літературно-
мистецьку присвяту художніх колективів 
Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського 200-річчю Ве-
ликого Кобзаря, котра ще напередодні 
Шевченківських днів, шостого дня весни, 
злучила в спільному почуванні залу РБК ім. 
К.Рубчакової. Поєднувалась та присвята й 
світлим спомином-пам`яттю з іменами но-
волітньої історії України – Героїв Майдану. 
Та ще й як майстерно поєднувалась! Це під-
тверджують бліц-інтерв`ю.

Владика УГКЦ Димитрій (Григорак), єпарх 
Бучацький:

– То було дуже вдале поєднання пам`яті 
Тараса Шевченка і героїв Небесної сотні. 
Наші герої – це є духовні діти Кобзаря, який 
збудив в українському народі свободолюби-
вий дух, і цей дух зараз дає плоди жертвен-
ності нашого народу, нашої молоді за волю 
України. Якщо маємо таких студентів у пед-
коледжі, котрі завтра виховуватимуть дітей 
в Божому, християнському дусі, патріотами 
своєї Батьківщини, то вже маємо майбутнє.

Тетяна Яблонь, заступник керуючого 
справами – начальник відділу з гуманітар-
них питань виконавчого апарату районної 
ради:

– Одразу після цього творчого вечора я 
відчула, що хочу знову відкрити «Кобзар», 
пошукати і віднайти там висловлену для 
нас, нинішніх, розраду й надію. Крізь століт-
тя він, кріпак, вчить нас, народжених у віль-
ній державі, почуття власної гідності. Цей 
вечір умістив поєднання Шевченкової спад-
щини і сучасності, ери Майдану, не штучно, 
а дуже гармонійно та чуттєво, на найтоншій 
душевній ноті. Ми не маємо права відмов-
лятися від будь-якої нагоди не просто піз-
навати Шевченка, а пізнавати його краще, 
бо ще чогось недочитали, недоосмислили, 
чогось просто не знали…

Те палке одкровення направду причаща-
ло душу. То була високомистецька сув`язь-
сповідь Пророкові нації. Прониклива й щем-
на, така, яку й може представити «на люди» 
хіба що наш гуманітарно-педагогічний 
коледж. Причастя з цілющих Шевченкових 
джерел всує було сповите мистецьким да-
ром колективів та одинаків-виконавців, самі 
імена котрих вже стали класикою: народні 
художні хорова капела, оркестр народних 
інструментів, жіночий хор «Берегиня», жі-
ночий вокальний ансамбль «Веснянка», 
фольклорний гурт «Василько» під орудою 
Івана Кікіса, Петра Гарбуза, Наталії Равлів, 
Ореста Слободяна...

Розлого й широко линуло «Реве та стог-
не Дніпр широкий», зі сцени запитувалося 
«Скажи нам, Батьку, як-то далі жити?». Хоч 
відповідь й відома: шлях до волі. Тому-то й 
згадано і січових стрільців, й крутянців. А 
відтак – овіяну свіжою жалобою Небесну 
сотню. Її бійців директор коледжу й вод-
ночас мистецький керівник проекту Роман 
Пахолок нарік у поетичному слові ангелами 
Майдану. А чоловіча хорова капела під ору-
дою Івана Кікіса тут же зворушливо-жагуче 
виспівала славень Небесної сотні – старо-

винну лемківську народну пісню «Пливе 
кача по Тисині»...

Так уміло, так направду неперевершено 
майстерно піднято людність духом непро-
минальних чеснот українства. Фінал при-
святи називався «Провісник долі України». 
Злучив геть все: журбу й піднесення, біль 
втрати і надію. Найсвятішу з українських 
святинь, полум`яну гордість українського 
народу. 

Звучить у древньому 
Чорткові Шевченка 

мудрий заповіт

Він линув наприкінці, на найвищій точці 
здійняття душі від вражень, почерпнутих 
на площі Героїв Майдану в плині тривання 
літературно-мистецького дійства «З Богом, 
правдою Тараса народ переможе!». А зага-
лом тут неподільно панувало Слово. Його, 
Шевченкове, – палке та пристрасне. Заде-
клароване й виспіване. Ліричне й закличне. 

Небайдуже. Вічне.
Воно розчинилося в гурті з уст духовних 

отців – єпископа Бучацького УГКЦ Димитрія 
(Григорака) та митрофорного протоієрея, 
декана УПЦ КП Михаїла Левковича. Вони 
мовили про Людину просту й Велета Духу, 
невидимо присутнього поміж нас і цієї миті, 
Апостола Правди, Пророка майбутності. Із 

уст заступника керуючого справами – на-
чальника відділу з гуманітарних питань 
виконавчого апарату Чортківської район-
ної ради Тетяни Яблонь – про Шевченка як 
взірця Любові, тієї, що лягла на серце роз-
стріляній сотні Героїв, праобразу народу 
– неподільного й Божого. Тривогою через 
втрати України від осипаного завчасу пиш-
ного цвіту, закликом перебувати на сторо-
жі державного спокою були сповиті слова 
отця-пароха церкви Непорочного Зачаття 
Пречистої Діви Марії Григорія Канака та ра-
йонного військового комісара Леоніда Під-
ручного.

Які лише означення не полинули в далеч, 
здійняті березневим вітром, на означення 
нашого Шевченка з уст читців та співаків, 
ведучих мистецького дійства: Український 
Мойсей, Батько українства, віщий Кобзар. 
«Миром, громадою», як того й хотів Тарас, 
до чого й закликав, гострилося й бриніло 
його Слово, горталися сторінки безсмертно-
го «Кобзаря» – направду Біблії українства. 
Його читали читці театрального відділу За-
водської школи мистецтв (керівник – началь-
ник відділу культури, туризму, національ-
ностей і релігій РДА Галина Чайківська, вона 
ж – автор сценарію й режисер-постановник 
усього літературно-мистецького дійства), 
педагог-організатор Білобожницької ЗОШ 
Галина Романів, учасниця народного ама-
торського театру ім. П.Карабіневича Аліна 
Шуткова, дипломант районного конкурсу 

читців, учениця Чорнокінецьковолянської 
ЗОШ Оля Огоренко, завклубом с. Мазурівка 
Сергій Мельник, чортківчанка Тетяна Чичи-
ла. Многоголосо вторили Шевченкові рядки 
найпотужніші хорові колективи району – на-
родні аматорські «Благовіст», «Галичина», 
капела бандуристів «Мрія» під орудою 
Любомира Хомишина, Івана Кікіса, Оксани 
Морозюк. Разом із улюбленим солістом Ві-
талієм Приємським у супроводі дитячого 
зразкового ансамблю танцю «Джерельце» 
РБК ім. К.Рубчакової (балетмейстер Мари-
на Євсюкова) ми вкотре прагнули опанува-
ти «Шлях до Тараса», вростаючи корінням 
душі у направду славень Шевченкові. 

Того дня вся Україна простувала на про-
щу до Великого Кобзаря, складаючи свою 
сповідь-одкровення до його стіп, засвідчу-
ючи відданість його науці, шану його пам`яті 
першими квітами березня в мереживі 
жовто-блакитних стрічок. Вихлюпнулась з 
людської повені пригорща квітко- та вінко-
носців й лягли до підніжжя Шевченкового 
пам`ятника зримі свідчення нашої Любові.

А під завісу дійства палко вторили всі-
всі, воєдино й вічно, пророчий «Заповіт». 

І Тарас, озна-
чений поетом-
піснярем Рома-
ном Пахолком 
як «наш брат 
по духу і по 
крові, мов кра-
сень славний 
в зелен-зіллі, 
ставний, краси-
вий і розумний», 
що «звівсь, мо-
лодий, у центрі 
граду, в Чорт-
кові – добрім 
місті на Поді-
ллі», вивершу-
ючись у бронзі 
над людністю, 
замислившись 
і ледь примру-

живши високе чоло у променях післяполуд-
невого сонця, неначе вслухався притишено 
та втішно у нашу незрадливу сповідь.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Пророк і геній у Чорткові,
й простолюдин, що став на площу...
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20 березня. Тривалість дня – 12.09. Схід – 6.01. Захід – 18.10. Іменини святкують Василь, Євгеній, Єфрем

18 березня, вівторок 19 березня, середа 20 березня, 17 березня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
07.20, 23.30 Країна on line 
07.35 Ера бiзнесу 
08.35 Ранковi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Книга.ua 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.20, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення
12.45 “Надвечiр’я” 
з Т. Щербатюк 
13.40 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014 Бразилiя 
14.10 Чемпiонат свiту з 
футболу 2014. Щоденник FIFA 
14.45 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
17.35 Вiчний вогонь 
18.05 Фiнансова перспектива 
21.40 Вечiрня 
iнформацiйна програма 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10, 20.30, 21.30 
Т/с “У вас буде дитина” (1) 
11.10, 12.05 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
22.35 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi справи” 
15.30, 16.20, 03.10 
“Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо” 

ТТБ
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “I буде син, i буде...” 
11.10 “Подаруй надiю” 
12.30 “На часi” 
13.30 “У пошуках легенд” 
13.40 “Музична хвиля ТТБ” 
13.45, 18.30 “Новини України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.00 “Дiловий ритм” 
15.30 “Красо України 
Подолля” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Бiржа працi” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.26 Погода. Реклама 
22.30 “Час країни” 
23.00 “Концерт 
В.Зiнкевича” 
23.35 “Так було” 

TV-4
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
08.05 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи”
10.00, 18.00 Т/с “Гра в кохання” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма “Автоакадемiя” 
13.10 “Океан Ельзи” 
на Майданi Незалежностi 
14.00 Х/ф “Закон” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Рятувальний 
модуль” (2) 

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.35 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
15.05, 20.05 Т/с “Братани-3” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.50 Т/с “Лiсник” 
23.35 Х/ф “Будинок 
воскових фiгур” (2) 

СТБ
09.15 “Зiркове життя. Не 
отрекаются, любя” 
10.15 “Кохана, ми вбиваємо 
дiтей” 
12.00, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.55 “МастерШеф - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Х/ф “Самара-2” (1) 
22.55 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.50 Т/с “Щасливi разом” 
15.05 Х/ф “Блондинка в 
законi” 
18.00, 23.45 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Блондинка в 
законi-2” 
23.50 Х/ф “Їхали два 
шофери” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00, 22.30 Т/с “Шаман-2” 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.00, 23.30 Т/с “Подружжя” 
18.00 Т/с “Сашка” 
22.00 Подiї дня 

2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Зелений 
фургон” (1) 
13.00 Д/п “Обережно, 
автомобiль!” 
14.00 Д/п “День 
королiвських iсторiй. 
Майкл Джексон” 
15.00 Д/п “Вiйськовi 
журналiсти” 
15.50 Д/п “Великi битви” 
16.30 Т/с “Вантаж” (1) 
19.00 Х/ф “Сорокап’ятка” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Кiкбоксер” (2) 
23.20 Х/ф “Кiкбоксер-2” (2) 

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
07.40, 08.20 Гiсть студiї 
07.25, 23.30 Країна on line 
07.35 Ера бiзнесу 
08.35 Ранковi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Прем’єра. Д/ф 
“Бути сама собi цiллю. 
О.Кобилянська” 
10.05, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення 
12.25 Моменти життя 
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн.) 
15.15 Брифiнг Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
17.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.) 
18.05 Фiнансова перспектива 
21.40 Вечiрня 
iнформацiйна програма 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10, 20.30, 21.30 
Т/с “У вас буде дитина” (1) 
11.10, 12.05 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
22.35 “Українськi сенсацiї. 
Божевiльнi” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.30, 16.20 “Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi”
20.30 Т/с “Турецький транзит”  
22.30 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 

ТТБ
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Удосвiта” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30, 23.00 “Витоки” 
11.00 “Cолов’їна пiсня” 
11.25 “Там, де ти живеш” 
12.30 “Європа очима українця” 
13.45, 18.30 “Новини 
України” 
14.00 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
14.30 “Мiй рiдний край” 
15.00 “Енергоманiя” 
15.30 “Подолання” 
16.00 “Мiй Шевченко” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 
23.30 “Зустрiч для вас” 

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
07.40, 08.20 Гiсть студiї 
07.20, 23.30 Країна on line 
07.35 Ера бiзнесу 
08.35 Ранковi поради 
09.05 Пiдсумки тижня 
10.35, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення
12.25 Прем’єра. 
Д/ф “Той, хто повернувся” 
13.10 Театральнi сезони 
13.55 Право на захист 
14.15 Вiкно в Америку 
14.45 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
17.35 Околиця 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Вечiрня 
iнформацiйна програма 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10 Х/ф “Русалка” (1) 
13.00 Х/ф “Ворожка” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
20.30, 21.30 Т/с “У вас буде 
дитина” (1) 
22.35 “Грошi” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Х/ф “Пiдмiна в 
одну мить” 
13.40, 14.20 “Сiмейний суд” 
15.00, 16.20 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Турецький 
транзит” 
22.30 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 

ТТБ
06.00 Гiмн України 
06.05 “Джерело 
духовностi” 
06.10, 07.26 Погода 
06.15, 13.20 “Iсторичний 
календар” 
06.25 “Мiй тренер-
гiмнастика” 
06.40 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 14.00, 20.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30, 21.30 “Урок... для 
батькiв” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 Д/ф “Софiївка. 
Любов-Софiї” 
11.20 “Ботанiчний музей” 
11.30 “Країна талантiв” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “Загубленi у часi” 
12.45 “Cтудмiстечко” 
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
13.45 “Вiнтаж” 
14.15 “Подорож гурмана” 
14.55 “Музична хвиля ТТБ” 
15.00 “Невигаданi iсторiї” 
15.30 “Спадщина” 
16.00 “100 шедеврiв” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Юнi експерти” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.15 “Захiдний експрес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час змiн” 
22.30 “Чаc країни” 
23.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50 Програма “Слiд” 
08.10 Вiкно в Америку 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Гетьманськi 
клейноди” 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма “Магiя 
природи” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма 
“Сад, город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Останнiй лицар” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.55 Х/ф 
“Неперевершений” 
11.45 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
13.45 Х/ф “Ворошиловський 
стрiлець” 
15.35 Х/ф “Полювання на 
пiранiю” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с “Братани-3” 
21.50 Дiстало! 
22.40 Свобода слова 

СТБ
07.55, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.20 Х/ф “Джентльмени 
удачi”(1) 
11.05 Х/ф “Повернення 
блудного тата”(1) 
12.55, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.50 “Битва екстрасенсiв 13” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Х/ф “Самара-2”(1) 
22.55 “Детектор брехнi - 5” 
23.45 “Один за всiх” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00, 22.00 
Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.50 Т/с “Щасливi разом” 
15.05 Х/ф “Рожева 
пантера” 
18.00, 00.25 Репортер 
18.20 Абзац! 
20.00 Ревiзор 
00.10 Х/ф “Олiгарх” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10 Т/с “Висока кухня” 
13.00 Т/с “Подружжя” 
14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд” 
18.00 Т/с “Сашка” 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 22.30 Т/с “Шаман-2” 
22.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Халк” (2) 

2+2
09.55 Д/п “Велика 
подорож” 
10.55 Д/п “Великi битви” 
11.20 Д/п “Великi 
катастрофи” 
12.00 Д/п “Багратiон та 
Скавронська” 
12.50 Д/п “Межi 
реальностi” 
13.50 Д/п “НЛО” 
14.50 Д/п “Таємниця краху. 
Проклятий “Адмiрал” 
15.50 Д/п “Таємницi 
зниклих лiтакiв” 
16.40 Д/п “Таємницi 
Нюрнбергського процесу” 
17.30 Д/п “Дiм на краю 
Галактики” 
18.30 Новини 2+2 
19.00 Т/с “Вантаж” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Погоня” (2) 
23.20 Х/ф “Професiонал” 
(2)

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
07.40, 08.20 Гiсть студiї 
07.35 Ера бiзнесу 
08.35 Ранковi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Свiтло 
10.05, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення
12.25 Д/ф “Сiмдесятники. 
Леонiд Осика” 
13.00 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
13.40 Д/ф “Мiстерiя чорної 
матерiї” 
15.15 Брифiнг Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
17.35 Про головне 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.40 Вечiрня 
iнформацiйна програма 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.55 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10, 20.30, 21.30 
Т/с “У вас буде дитина” (1) 
11.10, 12.05 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
22.35 “Мiняю жiнку” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi справи” 
15.30, 16.20, 03.35 
“Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi”
20.30 Т/с “Турецький 
транзит”  
22.30 Т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 

ТТБ
06.00 Гiмн України 
06.05 “Джерело духовностi” 
06.25 “Мiй тренер-гiмнастика” 
06.40 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
07.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Час змiн” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Вiнок Шевченку” 
11.00 “Вишиванка” 
11.30 “Кiноiсторiї нашого часу” 
12.15 “Випробуй на собi” 
12.45 “Мiй Шевченко” 
13.00, 17.00 “Вiстi ТТБ “ 
13.30 “100 шедеврiв” 
13.45, 18.30 “Новини 
України” 
14.00 “Любов гетьмана” 
14.35 “Так було” 
15.00 “Глобальне 
попередження” 
15.30 “Концерт В.Зiнкевича” 
16.05 “У пошуках легенд” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “7 природних чудес 
України” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна 
реклама 
19.30 “Тема дня” 
19.43 Реклама 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.26 Погода. Реклама 
22.30 “Час країни” 
23.00 “I буде син, i буде...” 
23.40 “Подаруй надiю” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Вiдчиняй” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Закон” 
17.30 Програма “Смаки 
культур” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
20.30 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
21.30 Програма “Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф “Сусiд” (2) 

ICTV
06.55, 16.50 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.40 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
15.05, 20.05 Т/с “Братани-3” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.50 Т/с “Лiсник” 
23.35 Х/ф “Шосе 
смертi” (2) 
 

СТБ
07.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.05 “Зiркове життя. 
Зiрковi весiлля” 
10.10 Х/ф “Мiй тато - 
льотчик”(1) 
11.55, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.45, 00.45 “МастерШеф - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Х/ф “Самара-2” (1) 
22.55 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.50 Т/с “Татусевi дочки” 
15.10 Х/ф “Рожева пантера-2” 
18.00, 23.45 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Блондинка 
в закон” 
23.55 Х/ф “Зозуля” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00, 22.30 Т/с 
“Шаман-2” 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.00, 23.30 Т/с 
“Подружжя” 
18.00 Т/с “Сашка” 
22.00 Подiї дня 
00.30 Т/с “Ментовськi вiйни 
7” (2) 
03.00 Х/ф “Халк” (2) 
05.10 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.25 Х/ф “Хiд конем” (1) 
08.00, 09.30 Т/с “Нове 
життя сищика Гурова” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
16.30, 19.00 Т/с “Вантаж” 
(1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Челсi - Галатасарай. 
Пряма трансляцiя 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Реал Мадрид - Шальке 04 
02.35 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. Серiя 2 (1) 
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TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.25 Програма “Смаки 
культур” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Вiнчання зi 
смертю” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Вiдчиняй” 
22.35 Х/ф “Iсторiя 
Уенделла Бейкера” (2) 

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
10.05, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.35 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
15.10, 20.05 Т/с “Братани-3” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.50 Т/с “Лiсник” 
23.35 Х/ф “Зупинка. Не 
озирайся!” (2) 

СТБ
07.35, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.00 Х/ф “Попелюшка iз 
Запруддя”(1) 
11.00, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
11.50 “МастерШеф - 2” 
16.00 “Все буде добре!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Х/ф “Самара-2”(1) 
22.55 “Я соромлюсь свого 
тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.50 Т/с “Татусевi дочки” 
15.05 Х/ф “Блондинка в 
законi-2” 
18.00, 23.40 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Блондинки в 
закон” 
23.45 Х/ф “Перегiн” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00, 22.30 Т/с 
“Шаман-2” 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.00, 23.30 Т/с 
“Подружжя” 
18.00 Т/с “Сашка” 
22.00 Подiї дня 

2+2
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Подвиг Одеси” (1) 
12.15 Д/п “Зворотна 
сторона прогресу” 
13.15 Д/п “День 
королiвських iсторiй. 
Мерiлiн Монро” 
14.20 Х/ф “Сорокап’ятка” (1) 
19.00 Огляд Лiги Чемпiонiв 
19.55 Лiга Європи УЄФА. 
“Фiорентина” - “Ювентус”. 
Пряма трансляцiя 
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
“Реал” Бетiс - “Севiлья”. 
Пряма трансляцiя 
00.05 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 

22 березня, субота 23 березня, неділя21 березня, п`ятниця
УТ-1

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
07.40, 08.20 Гiсть студiї 
07.20 Країна on line 
07.35 Ера бiзнесу 
08.35 Ранковi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Книга.ua 
10.05, 15.30 Громадське 
телебачення
12.25 Вiра. Надiя. Любов 
13.30 Українського роду 
13.50 Театральнi сезони 
15.15 Брифiнг Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
19.10 Про головне 
19.30, 21.30 Шустер-LIVE 
00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10 Т/с “У вас буде 
дитина” (1) 
11.10, 12.05 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.15 “Україна єдина.
Телемарафон” 
00.55 Х/ф “Пiна днiв” (2) 

ІНТЕР
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
Новини 
07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.30, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.30, 16.20 “Сценарiй 
кохання” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Даша” 
00.35 Х/ф “Кактус i Олена” 

ТТБ
06.00 Гiмн України 
06.45, 10.00, 20.15 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Розмова без 
нотацiй” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Зустрiч для вас” 
11.00 “Вулиця Наталi”. 
Концерт С.Гiги 
12.00, 23.30 “Cпадщина” 
12.30 “На часi” 
13.30, 18.30 “Свiт пiд 
кам’яним небом” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Легенди Запорiжжя” 
15.30 “Рiдна мова” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Iноземна для дiтей” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.30 “Час країни” 
23.00 “Cолов’їна пiсня” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Знати бiльше 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Приятель 
небiжчика” 
17.30 Програма “Вiдчиняй” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Програма “Iндекс 
небезпеки” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Радiо Вест” (2) 

ICTV
06.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.40 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
11.40, 13.00 Х/ф “Мiсце 
зустрiчi змiнити не можна” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с “Братани-3” 
21.50 Т/с “Лiсник” 
23.35 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку” (2) 

СТБ
07.40 Х/ф “Кохання 
Аврори” (1) 
09.15, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.50 Х/ф “Катерина. 
Повернення кохання” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.55 “Холостяк - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 09.50, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.15 Х/ф “Блондинки в 
законi” 
18.00, 23.50 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Шопоголик” 
23.55 Х/ф “Мечоносець” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 
Т/с “Слiд” 
10.00, 21.00, 22.30 Т/с 
“Шаман-2” 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.00, 23.30 Т/с 
“Подружжя” 
18.00 Т/с “Сашка” 
22.00 Подiї дня 

2+2
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-
15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Кримiнальний 
талант” (1) 
12.50 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
14.50 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
19.00 Т/с “Заповiдник 
страху” (2) 
23.00 Х/ф “Кiкбоксер-3” (2)

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.30 Ну слуху 
11.20 Армiя 
11.30 Православний вiсник 
12.05, 15.05, 19.10, 21.35 
Громадське телебачення
14.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (жiн.) 
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (чол.) 
18.30 Головний аргумент 
18.40 Український акцент 
21.00 Пiдсумки дня 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Х/ф “Зимова вишня” 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
07.55, 08.20 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
08.45 “Свiтське життя” 
09.45 “Сказочная Русь” 
10.35, 11.40, 12.40, 13.45 
“Свати - 4” (1) 
14.45 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
16.40, 20.15 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
23.00 Х/ф “Ми були 
солдатами” (2) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 “Сценарiй кохання” 
09.30 Новини 
10.00 Д/ф “Алла Пугачова. 
Чоловiки її величностi” 
11.05 Д/ф “Легендарнi 
кiнокомедiї” 
12.10 Х/ф “Бережись 
автомобiля” 
14.05 Т/с “Провiнцiйна муза” 
17.50, 20.35 Т/с “Все з початку” 
20.00 “Подробицi” 
22.55 “Ювiлейний концерт 
Ю. Антонова у Кремлi” 

ТТБ
06.15, 13.20 “Iсторичний 
календар” 
06.25 “Мiй тренер-
гiмнастика” 
06.40 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 10.00, 17.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Легенди Запорiжжя” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
11.00 “Азбука смаку” 
11.20 “Зелений Бум” 
11.45 “Печери Тернопiлля” 
12.00 “Абетка здоров’я” 
12.30 “Музичний 
калейдоскоп” 
13.00 “7 природних чудес 
України” 
13.30 “I тiльки музика” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “А у нас кiно 
знiмали...” 
14.30 “Театральнi зустрiчi” 
(“Поступися мiсцем”) 
16.10 “Чудесний канал” 
16.35 “Живi сторiнки” 
17.15 “ПрофStyle” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик 
таланту” 
22.20 “Сад.Город.Квiтник” 
22.40 “Iнновацiї” 
23.00 “Там, де ти живеш” 
23.30 “Вiд класики до 
джазу” 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 00.30 Х/ф “Таємниця 
записної книжки” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 Х/ф “Крихiтка Джиммi” 
14.00 Програма “Смаки 
культур” 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно.М/ф 
“Пiтер Пен” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Надiя Кулик, “Пiсня 
моєї душi” 
22.00 Х/ф “Джiа” (2) 
 

ICTV
08.10 Зiрка YouTube 
09.20 Дача 
10.15 Т/с “Братани-3” 
13.45, 19.50 Т/с “Топтуни 
(Зовнiшнє спостереження)” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
21.40 Х/ф “Центурiон” (2) 
23.25 Х/ф “Залiзний лицар” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.00 Х/ф “Солдат Iван 
Бровкiн”(1) 
11.50 “Холостяк - 4” 
16.10 “Холостяк - 4 Як вiйти 
замiж” 
17.05 “Хата на тата” 
19.00 “Україна має талант!-6” 
21.45 “Детектор брехнi - 5” 
22.40 “Я соромлюсь свого 
тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/с “Том i Джеррi-шоу” 
10.00 Ревiзор 
12.00 Т/с “Воронiни” 
16.50 Х/ф “Шопоголик” 
19.00 М/ф “Добриня 
Никитiч i Змiй Горинич” 
20.10 Х/ф “Ангели Чарлi” 
22.00 Педан-Притула шоу 2 
23.50 Х/ф “Доля на 
столiття” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10, 08.30 Т/с “Iнтерни” 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль 4” 
13.00 Т/с “Пiдстава” 
17.00 Футбол. Українська 
Прем’єр-Лiга. “Шахтар” 
(Донецьк) - “Днiпро” 
(Днiпропетровськ) 
20.00 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.45 Х/ф “Мережива” 
23.50 Х/ф “Синя борода” 

2+2
08.00 “Облом.UA. Новий сезон” 
09.00 Т/с “Нове життя 
сищика Гурова. 
Продовження” (1) 
17.00 Х/ф “Неслужбове 
завдання” (2) 
19.20 Футбол. ЧУ. 22 Тур. 
“Динамо” - “Металург” З
21.30 “КОРОЛI РИНГУ”. 
Бiй за звання претендента 
на чемпiонський пояс 
в суперважкiй вазi за 
версiєю WBC. Одланьєр 
Солiс - Тонi Томпсон 
23.00 Х/ф “Викрадений” (2) 
00.50 Х/ф “Розвiдка 2023” 
(3)

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.35 Вiд першої особи 
07.05 Панянка та кулiнар 
07.30, 23.40 Ток-шоу “Дружина” 
09.10, 12.00 В гостях у Д.Гордона 
10.05, 15.05, 19.10 
Громадське телебачення
12.55 Як Ваше здоров’я? 
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (жiн.) 
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (чол.) 
18.30 Дiловий свiт. Тиждень 
21.00 Пiдсумки тижня 
22.30 Вечiрня 
iнформацiйна програма 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

1+1
08.10, 08.35 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.00 “Свiт навиворiт-5” 
11.05, 21.00 “Голос країни 
4. Перезавантаження” 
12.50 “Зiркова хронiка” 
13.55 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
14.00 Х/ф “Знайти чоловiка 
у великому мiстi” (1) 
18.30 “Зiграй у ящик” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
23.20 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
07.50 “Вдалий проект” 
08.50 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00 Т/с “Все з початку” 
16.20 Т/с “Тест на кохання” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.00 Т/с “Я не зможу тебе 
забути” 
00.45 Т/с “Провiнцiйна муза” 

ТТБ
06.40 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 13.00, 17.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Вiд класики до 
джазу” 
07.30 “Смак життя” 
07.55, 13.15 Анонси. 
Погода 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
09.56 Анонси. Реклама 
10.00 “Крiзь призму часу” 
10.15 “Назбиране” 
10.30 “Шляхами Тараса” 
10.45 “ПрофStyle” 
11.00 “Фiльм-дiтям” 
12.15 “Спортивнi 
меридiани” 
12.30 “Живi сторiнки” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Азбука смаку” 
13.50 “4 лапи” 
14.00 “Поклик таланту” 
15.40 “Сад.Город.Квiтник” 
16.00 “Мiй Шевченко” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “Мамина школа” 
19.30 “Країна талантiв” 
19.55 “Подорож 
гурмана” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Вiдвертi 
дiалоги” 
22.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
22.30 “Повiр у себе” 
23.00 “Майстер 
слова.А.Паламаренко” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
“Пiтер Пен” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
15.00, 22.00 Програма 
“Життя з майбутнiм” 
16.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Програма “Смаки 
культур” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.05 Так$i 
08.40 Космонавти 
09.30 Зiрка YouTube 
10.40 Козирне життя 
11.10 Вам i не снилося! 
11.50 Т/с “Лiсник” 
18.45 Факти тижня 
19.40 Х/ф “Суддя Дредд” 
21.20 Х/ф “Суддя Дредд 3D” 
23.00 Х/ф “Центурiон” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 “Караоке на Майданi” 
10.55 Х/ф “Вiддам дружину 
в хорошi руки”(1) 
12.45 Х/ф “Самара -2”(1) 
16.10 “Україна має талант!-6” 
19.00 “Битва екстрасенсiв -13” 
21.05 “Один за всiх” 
22.15 Х/ф “Кохання на два 
полюси”(2) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с “Том i Джеррi-шоу” 
10.30 Файна Юкрайна 
12.40 Х/ф “Могутнi каченята” 
14.50 Х/ф “Могутнi каченята-2” 
17.00 М/ф “Добриня 
Никитiч i Змiй Горинич” 
18.05 Х/ф “Ангели Чарлi” 
20.00 Х/ф “Ангели Чарлi-2” 
22.05 Х/ф “Бабло” (2) 
00.00 Педан-Притула шоу 

ТРК “УКРАїНА”
07.00 Х/ф “У гонитвi за 
щастям” 
09.00 Ласкаво просимо 
10.00 Таємницi зiрок 
11.00 Т/с “Засiб вiд смертi” 
19.00 Подiї тижня 
20.30 Т/с “Iнтерни” 
23.30 Великий футбол 

2+2
07.30 “Маски-шоу” 
10.00 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
12.00 “Бушидо” 
14.50 ЧУ 22 Тур. Волинь - 
Ворскла 
17.00 Х/ф “Пригоди мушкетерiв” (1) 
19.00 Х/ф “Швидкiсть” (2) 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Неслужбове 
завдання” (2) 
01.15 Х/ф “Вторгнення 
живої сталi” (2) 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Удача зараз на вашому боці. 

Поїздки, початі з практичними 
цілями, будуть вдалими. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся організува-

ти вашу роботу за індивіду-
альним планом. Не будьте 
надто прискіпливі і не допус-
кайте прояву егоїзму стосов-
но близьких людей і до колег 
по роботі. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Обсяг поточної роботи 

намагайтеся вибирати 
відповідно до ваших сил і 
не відмовляйтеся від до-
помоги друзів. Імовірна 
досить тверда розмова 
з начальником, що закін-
читься конкретним рішен-
ням. 

РАК (22.06-23.07) 
Ваше вміння налагоджу-

вати контакти і взаємини з 
людьми виявиться досить 
необхідним, постарайтеся 
бути пунктуальними. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Бажано не йти з головою 

в мрії, починайте займатися 
справою. Варто виключити 
експромти, краще заздале-
гідь підготувати базу, звести 
плюси і мінуси, і вже потім ки-
датися у вир рішучих дій.

ДІВА (24.08-23.09)
Починається сприятли-

вий період, що може надати 
вам нові кар’єрні можливос-
ті. Якщо ви зможете ними 
скористатися по максимуму 
і трудитися, не покладаючи 
рук, то результати перевер-
шать всі ваші очікування. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Постарайтеся уникати су-

перечок і обговорень з оточую-

чими, навіть якщо вони будуть 
стосуватися питань вашої про-
фесійної компетентності. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Труднощі будуть вас тільки 
розохочувати, будучи додат-
ковим стимулом до розвитку. 
Відбудуться важливі події, 
що дозволяють втілити ваші 
задуми і плани в життя. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Ви можете здивувати ото-

чуючих, але бажано, щоб по-
див їх було скоріше піднесе-
ним, ніж обуреним. З’явиться 
шанс знайти спільну мову з 
найнезговірливими людьми і 
підняти свій авторитет. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)

Не варто давати на 
цьому тижні яких-небудь 
обіцянок, виконати їх у 
строк може виявитися не-
можливо. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Сприятливий час для 

завершення купи справ. 
Виявіть властиву вам сум-
лінність і пунктуальність, 
це дозволить вам уникнути 
помилок. 

РИБИ (20.02-20.03)
Прекрасний час для кар’єр-

ного росту. Не вступайте в кон-
флікт з начальством, а підіть 
на розумний компроміс. 
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Різне10
Пост здоров`я Соціальний захист

1. До Пункту 8 статті 1 Закону України “Про 
пенсії за особливі заслуги перед Україною” 
внесено зміни: 

“ 8) матерям, які народили і виховали 
п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шес-
тирічного віку, надається право на пенсію за 
особливі заслуги. Якщо у разі смерті матері 
або позбавлення її батьківських прав вихо-
вання дітей до зазначеного віку здійснюва-
лися батьком, право на пенсію за особливі 
заслуги надається батьку. При цьому врахо-
вуються діти, усиновлені в установленому 
законом порядку.

Для призначення такої пенсії необхідно 
надати такі документи:

паспорт особи, яка звертається за призна-
ченням пенсії; свідоцтва про народження ді-
тей; документи, що підтверджують трудовий 
стаж; довідку про те, що претендентка наро-

дила та виховала до 6-річного віку п`ятеро і 
більше дітей.

Для встановлення пенсії за особливі за-
слуги по втраті годувальника необхідно до-
дати: свідоцтво про смерть; свідоцтво про 
одруження.

Пенсія за особливі заслуги перед Укра-
їною призначається з дня звернення за її 
призначенням.

Багатодітним матерям, які мають п`ятеро і 
більше дітей, є пенсійного віку, але на даний 
час ще не отримують такої пенсії, необхідно 
звернутися в управління соціального захис-
ту населення Чортківської райдержадміні-
страції по вул. Шевченка, 34 (готель “Таня”, 
2-й поверх, кабінет № 3).

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління соціального 

захисту населення РДА

За даними ВООЗ, 6-35 відсотків населення 
мають різні прояви атопії, від атопічного дерма-
титу страждають від 5 до 20 відсотків  популяції. 
Атопічний дерматит зустрічається в усіх країнах, 
у представників обидвох статей, різних вікових 
груп і займає перше місце у структурі алергодер-
матозів у дітей. На атопічний дерматит страждає 
кожна 3-4-а дитина раннього дитячого віку. На 
дитячому дерматологічному прийомі він спосте-
рігається у 30-40 відсотків дітей, які звернулися 
за медичною допомогою. У 60 відсотків хворих 
на атопічний дерматит дебютує в перші 2-12 мі-
сяців життя.

Атопічний дерматит (одне із найпоширеніших 
дерматологічних захворювань у дітей) – хроніч-
не незаразне захворювання шкіри, яке проявля-
ється сухістю, свербежем і запаленням шкіри. 
При проведенні неправильного лікування ато-
пічний дерматит часто переходить в наступну 
стадію захворювання – нейродерміт, а з часом в 
екзему, яка часто вимагає госпіталізації до ста-
ціонарного відділення.

Найважливішою причиною розвитку атопічно-
го дерматиту є генетично закладені порушення 
складу шкіри. Порушується природна захисна та 
бар’єрна функції, шкіра стає більш вразливою і 
втрачає багато води. Майже всі діти з атопічним 
дерматитом потерпають від алергій, а часто і від 
бронхіальної астми. Розпізнати атопічний дерма-
тит досить легко. Шкіра суха, з часом з’являються 
тріщини, інколи з мокнуттям. Висипання сверб-
лять, тому діти неконтрольовано, часто вночі, 
інтенсивно розчухують шкіру. Найтиповішими 
місцями висипань при атопічному дерматиті є 
кисті рук, ліктьові та підколінні ямки, задня час-
тина шиї, щоки (особливо у немовлят, що часто 
називають «діатезом»), живіт та поперек.

Під час розчухів досить часто заноситься ін-
фекція, шкіра стає червоною і запальною. Ато-
пічний дерматит має циклічний перебіг, в якому 
відзначаються періоди загострення та покра-
щення (ремісії).

Загострення можуть провокуватись наступ-
ними факторами: алергени – пилок, цвіль чи 
шерсть тварин; хімічні середники – синтетичні 
тканини, мила та миючі засоби, парфуми та кос-
метика, сигаретний дим, хімічні речовини; зміна 
кліматичних умов – холод взимку, гарячі ванни, 
вологе середовище; стресові ситуації.

Близько 20 відсотків хворих на атопічний дер-
матит страждають епізодичними чи постійними 
проявами респіраторної алергії, у багатьох роз-
виваються: сезонні кон’юнктивіти, шлунково-
кишкові дисфункції, ураження жовчних шляхів, 
нирок.

Особливо часті зрушення з боку нервової сис-

теми, судинно-
в е г е т а т и в н і 
д и с ф у н к ц і ї , 
зниження імуні-
тету до вірусних, бактерійних, грибкових чинників. 
Такі хворі схильні до анафілактоїдних реакцій.

У більшості випадків атопічний дерматит до-
бре піддається лікуванню, основною метою яко-
го є зменшення частоти та запобігання нових 
загострень.

Інколи лікування атопічного дерматиту може 
тривати протягом тривалого часу і за необхід-
ності його потрібно повторювати. Принципи лі-
кування атопічного дерматиту: курортотерапія; 
використання протиалергічних, гормональних 
препаратів – ці препарати знімають запалення 
та свербіж шкіри, при занесенні інфекції під час 
розчухів використовують антибіотики; виключен-
ня харчових (риба, яйця, шоколад, арахіс, моло-
ко, соя, пшениця), респіраторних алергенів.

Основним напрямком лікування та профілак-
тики атопічного дерматиту є використання зво-
ложуючого крему (емольєнту). Зволожуючі засо-
би забезпечують рівень захисту від подразників, 
затримують вологу в шкірі, допомагають відно-
вити її бар’єрну функцію і покращити зовнішній 
вигляд. Регулярне зволоження зменшує потребу 
в інших ліках. Рекомендують уникати частого 
миття з милом. Після миття шкіру, особливо в ді-
лянці складок, необхідно змастити кремом або 
жиром.

Якщо ваша дитина хворіє на атопічний дерма-
тит, слід пам’ятати і дотримуватися відповідних 
правил. У вашій квартирі не повинно бути вели-
кої кількості м’яких меблів, килимів, м’яких ігра-
шок. У кімнаті, де спить дитина, не повинно бути 
телевізора та комп’ютера. Обов’язкове регуляр-
не вологе прибирання всієї квартири й особливо 
дитячої кімнати. Потрібно підтримувати у квар-
тирі оптимальну вологість (60 відсотків) і тем-
пературу повітря не више 23 °С. Не тримайте в 
квартирі тварин. Виключіть пасивне куріння. При 
пранні користуйтесь рідкими, а не порошковими 
миючими засобами із обов’язковим тривалим 
полосканням. Сушити одяг необхідно тільки в 
провітрюваному приміщенні. Одяг повинен бути 
лише із м’яких бавовняних тканин. Нову натільну 
білизну перед носінням необхідно випрати.

 Настійно рекомендуємо не займатися само-
лікуванням та звернутися за порадами до спе-
ціалістів. Не ризикуйте власним здоров’ям та 
здоров’ям ваших близьких.

Тетяна КУЗЬ, 
головний лікар Чортківського обласного 

комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру

Цукровий сироп готують концентрацією 1:1 
(тобто 1 л води і стільки ж цукру). При про-
веденні підгодівлі сироп обов`язково підігрі-
вають. Бджоли надають перевагу теплому 
цукровому сиропу. 

Буває, що навесні у бджолиній сім`ї від зи-
мівлі залишився мед. Тоді періодично розпе-
чатують медові стільники площею один-два 
квадратних дециметри, його (тобто мед) у 
рамках розпечатують один раз на тиждень 
біля рамок з розплодом для активізації ро-
боти бджіл і відкладення яєць бджолиною 
маткою.

Бджолам навесні потрібна сіль. Дають так: 
одна столова ложка солі на три літри води. 

Підгодівля потрібна, щоб краще навесні 
розвивалися бджолині сім`ї, були сильними і 
життєрадісними, влітку дали велику кількість 
лікувального меду. Дають бджолам курячі 
яйця тоді, коли немає пилку. Збивають одне 
куряче яйце і додають в сироп, охолоджений 
до температури 35 градусів С. Сиропу дають 
одну склянку. Підгодівлю проводять через 
два дні. Засторога: сироп не має потрапити 
на бджіл! Підгодівля яйцями позитивно впли-
ває на бджолиних маток, які починають по-
силено відкладати свої яйця. Годують через 
два дні, за появи в природі квіткового пилку.

Також навесні бджіл підгодовують моло-
ком. Потрібно 1 л молока підігріти до 60 гра-
дусів, розчинити в ньому 1 кг цукру і кип`ятити 
2-3 хвилини. Давати теплим по 200-300 г че-
рез день. За таких умов матка добре відкла-

дає яєчка.
Щоб бджоли навесні добре розвивалися, 

їх підгодовують сосновою настоянкою з цу-
кровим сиропом. Готують сосновий хвойний 
настій так: голки сосни дрібно нарізають і 
заливають водою. Один кілограм хвої сосни 
кип`ятять у 4-х л води півтори години. Насто-
янку проціджують і змішують з цукровим си-
ропом. Потрібно давати бджолам по 200-300 
г настою на 1 л сиропу через день протягом 
одного місяця. Влітку після цієї годівлі ме-
дозбір збільшується до 60 відсотків. 

Є ще й так звана весняна дріжджова під-
годівля. Потрібно 600 г цукрової пудри роз-
чинити у 450 г води і кип`ятити упродовж 
2-3 хвилин. Потім охолодити й додати 5-10 
г пекарських дріжджів. Знову перекип`ятити, 
додати 100-150 г меду. Цією сумішшю – по 
150-200 г бджіл підгодовують через день 15-
20 днів.

Яйцекладка маткою посилюється димом. 
Якщо у гнізді бджіл є корм, у лоток через 
день дають кілька клубнів диму з димаря. 
При цьому бджоли набирають в зобики меду, 
самі їдять та добре годують матку. У відпо-
відь на посилену годівлю вона інтенсивно 
відкладає яєчка. 

Гадаю, ці поради корисні для пасічників, 
особливо  початківців.

Володимир ІВАТЬ, 
пасічник, с. Залісся,

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Міграційна служба інформує

За даними міграційної служби, торік май-
же вісім тисяч жителів області обміняли свої 
українські паспорти на нові у зв’язку зі зміною 
прізвища. Здебільшого це жінки, які після 
одруження змінили особисті дані.

Для отримання документа на нове прізви-
ще потрібно звернутися до територіального 
підрозділу міграційної служби за місцем реє-
страції. Зробити це слід не пізніше ніж через 
місяць після отримання в органах юстиції до-
кументів, що підтверджують обставини, на 
підставі яких паспорт підлягає обміну.

Проживання громадян за недійсним до-
кументом тягне за собою попередження або 
накладення штрафу від одного до трьох нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
(від 17 до 51 гривні), що  передбачено стат-
тею 197 Кодексу України «Про адміністратив-

ні правопорушення».
Довідково
До територіального підрозділу УДМС по-

трібно подати наступні документи:
– заяву;
– паспорт, що підлягає обміну;
– дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із 

зображенням, яке відповідає досягнутому 
віку;

– документи, що підтверджують обстави-
ни, на підставі яких паспорт підлягає обміну.

Послуга з оформлення паспорта грома-
дянина України у зв’язку зі зміною прізвища, 
імені, по батькові є безкоштовною.

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач районного сектора УДМС 

України в Тернопільській області

Змінивши прізвище, 
поміняйте й паспорт

Вибухонебезпечні предмети, що залишилися 
після Другої світової війни, можна знайти у водо-
ймах, у лісі, в полі, на городі, у руїнах будівель, 
під час розкопок. Найчастіше їх знаходять у міс-
цях колишніх бойових дій. Земля приховує бага-
то небезпечних знахідок, на які можна натрапити 
й стати їхніми жертвами навіть не підозрюючи 
про це. Ніхто не може гарантувати, що в землі 
під багаттям, розведеним на лісовій галявині, не 
причаїлися снаряди часів війни.

Вибухонебезпечні предмети становлять смер-
тельну загрозу. До них належать: артилерійські 
снаряди; реактивні та інженерні міни; авіабомби; 
детонатори; ручні гранати; набої різних видів. 
Усі вони містять вибухові речовини й можуть ви-
бухнути від удару, тертя, струсу або інших меха-
нічних дій. Навіть після довготривалого перебу-
вання у воді або землі ці речовини не втрачають 
здатності вибухати. Не встигнеш і оком моргнути, 
як снаряд чи граната розлетяться на сотні оскол-
ків, здатних спричинити смерть чи каліцтво.

Зовнішній вигляд боєприпасів від тривалого 
перебування в ґрунті або у воді сильно зміню-
ється: під впливом вологи вони деформуються, 
іржавіють і від найменшого дотику можуть вибух-
нути. Ця зброя може розірватися в руці. Відомо 
чимало випадків, коли хлопці, не підозрюючи про 
небезпеку, гралися знайденими предметами.

Гра з вибухонебезпечними предметами загро-
жує втратою здоров’я не лише тому, хто вирішив 
погратися, а й товаришеві, який перебуває поруч. 
Тому в разі виявлення незнайомих предметів або 
схожих на вибухонебезпечні: у жодному разі не 
можна торкатися знахідок власноруч і дозволя-
ти це робити іншим; про знайдені підозрілі пред-
мети слід негайно повідомити дорослих (ДСНС, 
у школі, міліції, найближчій установі); не можна 
розпалювати багаття поблизу знахідки; слід 
запам’ятати дорогу до того місця, де була вияв-
лена знахідка, й поставити застережний знак.

Категорично забороняється: брати вибухоне-
безпечний предмет у руки, зберігати його, нагріва-
ти та вдаряти по ньому; переносити, перекладати, 
перекочувати його з місця на місце; намагатися 
розібрати; використовувати для розведення вог-
ню, кидати, класти у вогонь; заносити до примі-
щення; закопувати в землю; кидати в криницю або 
річку; здавати на металобрухт; використовувати 
для виготовлення саморобних піротехнічних за-
собів, петард чи вибухових пакетів.

Невиконання цих вимог і правил може при-
звести до тяжких наслідків, що, на жаль, трапля-
ється дуже часто.

Ярослав СМІХУН, 
заступник начальника ДПРЧ-6,

старший лейтенант служби цивільного захисту

Атопічний дерматит – генетично 
зумовлене захворювання

Слово «атопія» походить 
від англійського «аtoру», введеного 

в медичну літературу доктором Кока 
у 1923 році, і означає різновид успадкованої алергії 

(дивна, незвичайна, загадкова хвороба).

Засторога
Обережно: боєприпаси!

Минуло вже більше ніж півстоліття відтоді, 
як відгриміли останні бої Другої світової війни. 
Але й досі багатостраждальна українська земля 

приховує в собі страшні залишки того часу — бомби, 
снаряди, міни, гранати, патрони. Усе це називають 

вибухонебезпечними предметами (ВНП). За окремими 
підрахунками, ще сьогодні на території України 

перебуває кілька мільйонів одиниць смертоносного 
вантажу, в тому числі близько 100 тисяч авіабомб. 

Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
“Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” щодо призначення 

пенсії батькам, які виховали п`ятеро і більше дітей”

Для вас, пасічники
Весняна підгодівля бджіл

Іноді трапляється, 
що після зимівлі 

у вулику залишається 
мало меду. У такому 
випадку бджіл слід 

неодмінно підгодовувати. 
Звичайно, ліпше було 
б поставити у вулик 
попередньо підігріті 

запасні рамки з медом. 
Проте що вдієш: іноді 
з осені їх не запасли. 
Тоді вкрай необхідна 

підгодівля бджіл. 
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земельна ділянка

Вважати недійсними:

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

Варто знати

інше
земельна ділянка по вул. Тихій (дач-

ний кооператив «Вишенька» у Бердо), 
площею 10 сотих. Може бути використа-
на під забудову або дачу. В гарній, жи-
вописній місцині, зразу біля річки. Ціна 
договірна.

Тел. 099-451-48-51, 066-283-94-01.

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

Тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.

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

Тел. 066-808-08-59.

2-кімнатна квартира у смт Заводське, 
на 4-му поверсі, площею 50 кв. м, у хоро-
шому стані. Можна з меблями. Великий це-
гляний гараж. 

Тел.: 2-46-20, 
096-386-87-96.

1-кімнатна квартира площею 36 кв. 
м та 2-кімнатна площею 56 кв. м, 3-й по-
верх, по вул. Подільській, 31 а. Є гаражі, 
вода постійно.

Тел. 095-081-08-42.

2-кімнатна квартира, перший поверх 
5-поверхового будинку. Квартира в хоро-
шому стані. Є індивідуальне опалення, 
мурована кладова і підвал.

Тел.: 096-393-70-18, 
050-233-86-08.

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

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

2-поверховий будинок по вул. Лісовій 
(Бердо), сад, город – 20 сотих. Недорого. 
Харчова добавка “Омега 3” гінко білоба, 
виготовлена у США.

Тел.: 2-18-04, 050-437-25-50.

житловий будинок по вул. Граничній. 
Загальною площею 115 кв. м. Стіл 
до кімнати, 6 м`яких крісел (можна 
поштучно), настільна лампа. Терміново 
і недорого. Тел. 095-931-44-39.

Приймаємо картон – 60 коп./кг, поліети-
ленову плівку – 2 грн./кг, всі види скло-
тари та медкрапельниці – 15 коп./кг.

Тел. 097-700-05-12.

Колектив поліклінічного відділу 
Чортківської  ЦКРЛ висловлює спів-
чуття медичній сестрі А.В.Корчинській 
з приводу важкої втрати – смерті її чо-
ловіка і поділяє біль утрати з родиною 

покійного.

Подяка
Непоправне горе спіткало нашу сім`ю – ві-

дійшла у вічність турботлива дружина, до-
бра, ніжна матуся, любляча бабуся та пра-
бабуся, колишня вчителька Мелимука Ганна 
Миколаївна. Пекучий біль, невимовна туга 
огортає наші серця, але горе перестає бути 
таким тяжким, якщо поруч небайдужі, щирі 
люди, які розділили з нами біль цієї втрати. 

Висловлюємо щиру подяку усім сусідам, 
друзям, знайомим, вчителям-пенсіонерам, 
колишнім учням покійної, трудовому колек-
тиву Улашківської загальньоосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів, особливо адміністрації шко-
ли і всім, хто допоміг в організації похорону, 
церковному хору. 

Господньої ласки вам і благодаті на довгі 
роки.

Опечалені – чоловік, діти, внуки, 
правнуки та вся велика родина.

диплом серії ІВ за № 002475 за спеціальністю 
“бухгалтерський облік і аудит”, виданий Коло-
мийським державним механіко-технологічним 
коледжем 27 червня 1995 р. на ім`я: Сушель-
НицькА леся костянтинівна.

Наказом Чортківського районного управ-
ління юстиції від 04.03.2014 № 55/8 зареє-
стровано Порядок відшкодування фактичних 
витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію в 
фінансовому управлінні Чортківської район-
ної державної адміністрації, норми фактич-
них витрат на копіювання або друк докумен-
тів, що надаються за запитом на інформацію 
в фінансовому управлінні Чортківського ра-
йонної державної адміністрації, затверджені 

наказом по фінансовому управлінню Чорт-
ківської районної державної адміністрації 
від 24.02.2014 № 7-од «Про затвердження 
Порядку відшкодування та норм фактичних 
витрат на копіювання або друк документів, 
що надаються за запитом на інформацію», 
про що зроблено запис в Державному реє-
стрі нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади відповід-
но за № № 4/137, 5/138.

Право на доступ до публічної інформації є 
конституційним правом людини, передбаче-
ним і гарантованим статтею 34 Конституції 
України. З часу набрання чинності Законом 
України “Про доступ до публічної інформації” 
(9 травня 2011 року) прокуратурою Чортків-
ського району створені усі умови для забез-
печення права кожного на доступ до інформа-
ції, яка створюється при виконанні службових 
обов’язків її працівниками.

Зокрема, на інформаційному стенді про-
куратури району оприлюднена публічна ін-
формація, визначена статтею 15 вказаного 
Закону. Також вжито заходів щодо належної 
організації роботи по розгляду запитів на пу-
блічну інформацію.

Наказом прокурора Чортківського району 
від 12 лютого 2013 р. затверджено графік при-
йому запитувачів інформації прокурором про-
куратури району, відповідальним за забезпе-
чення доступу до публічної інформації.

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити 
на інформацію можуть подаватися на вибір 
запитувача в усній, письмовій чи іншій формі 
(поштою, факсом, телефоном, електронною 
поштою). Запит може бути індивідуальним 
або колективним. Письмовий запит подається 
в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до 
публічної інформації проводиться в канцеля-
рії прокуратури Чортківського району Терно-
пільської області за адресою: Тернопільська 

область, м. Чортків, вул. Горбачевського, 1.
Робота із запитувачами інформації прово-

диться в робочий час.
Також запити на інформацію подаються на:
– тел./факс: (03552) 2-13-43;
– адресу електронної пошти: сhortkiv@

оblрrос.gоv.tе.uа.
Запит на інформацію має містити (стаття 14 

Закону):
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову 

адресу або адресу електронної пошти, а та-
кож номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, на-
зву, реквізити чи зміст документа, щодо якого 
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в 
письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин особа не 
може подати письмовий запит, їй буде на-
дана допомога в оформленні запиту відпо-
відальним працівником прокуратури, який 
обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, кон-
тактний телефон та надає копію запиту особі, 
яка його подала.

Інформація на запит, що не перевищує за 
обсягом 10 сторінок, надається безкоштовно.

Богдан ІЖУК, 
прокурор Чортківського району, 

старший радник юстиції 

 Відповідно до Закону України “Про військо-
вий обовязок і військову службу”, Постанови 
Кабінету Міністрів № 352 від 21.03.02  “Про 
затвердження про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову вій-
ськову службу та прийняття призовників 
на військову служубу за контрактом”, Указу 
Президента України “Про 
строки проведення чер-
гових призовів, чергові 
призови громадян Укра-
їни на строкову військо-
ву службу до внутрішніх 
військ Міністерства вну-
трішніх справ України” від 
14.10.2013 р. № 562/2013, 
директиви Командувача 
військ оперативного ко-
мандування “Північ” від 
6.02.2014 року Д-2  “Про 
організацію і проведення 
у 2014 році призову грома-
дян України на строкову 
військову службу до вну-
трішніх військ Міністер-
ства внутрішніх справ 
України та звільнення в 
запас військовослужбов-
ців, які вислужили вста-
новлені строки строкової 
військової служби”

НАКАЗУЮ:
1. Всім громадянам 1996 року народження 

Чортківського району, яким в період чергового 
призову виповнилося 18 років, а також грома-
дянам, які народилися 1989-1995 рр., у яких 
закінчилася відстрочка від призову, або не при-
званим раніше на строкову військову службу за 
різних обставин, прибути на призовну дільни-
цю;

2. Громадян, які підлягають призову на стро-
кову військову службу, зобов`язую прибути на 
призовну дільницю за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 40 у встановлений час з доку-
ментами, що зазначені в повістках. Громадян, 
які не отримали особистих повісток для при-
зову на строкову військову службу, зобов’язую 
прибути до районного військового комісаріату 
не пізніше 30 травня, мати з собою документи, 
які посвідчують особу.

3. Усім особам призовного віку, які підля-
гають призову на строкову військову службу 

і тимчасово перебувають на території Чорт-
ківського району, зобов`язую негайно повер-
нутися до місця постійного проживання та 
з’явитися в районний військовий комісаріат 
для проходження призовної комісії;

4. На підставі Закону України “Про військо-
вий обовязок і військову службу” керівників 

підприємств, установ, організацій, у тому чис-
лі навчальних закладів незалежно від їх під-
порядкування і форми власності, зобов`язую 
відкликати призовників з відряджень для за-
безпечення своєчасного прибуття їх на призо-
вну дільницю;

5. Громадян, які ухиляються від призову і не 
з’являються за повісткою до військового комі-
саріату, притягнути до відповідальності згідно 
із законодавством;

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю 
за собою;

7. Наказ довести до особового складу Чорт-
ківського районного військового комісаріату 
та розіслати відповідно до розрахунку роз-

силки.

Про черговий призов на строкову військову службу 
до внутрішніх військ МВС України весною 2014 року 

громадян Чортківського району

Армія

Порядок розгляду запитів
на інформацію в органах прокуратури

Юстиція інформує

Відповідно до пп. 265.7.1 п. 265.7 ст. 265 По-
даткового кодексу України обчислення суми 
податку з об`єкта/ об`єктів оподаткування, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здій-
снюється контролюючим органом за місцем 
податкової адреси (місцем реєстрації) влас-
ника житлової нерухомості у такому порядку:

– за наявності у власності платника по-
датку одного об`єкта житлової нерухомості, 
в тому числі його частки, податок обчислю-
ється виходячи з бази оподаткування, змен-
шеної відповідно до підпунктів „а” або „б” 
пп. 265.4.1 п. 265.4 цієї статті, та відповідної 
ставки податку;

– за наявності у власника платника податку 
більше одного об`єкта житлової нерухомості 
одного виду, в тому числі їх часток, податок 
обчислюється виходячи із сумарної житлової 
площі таких об`єктів, зменшеної відповідно 
до підпунктів „а” або „б” пп. 265.4.1 п. 265.4 
цієї статті та відповідної ставки податку;

– за наявності у власності платника подат-
ку об`єктів житлової нерухомості різних ви-
дів, у тому числі їх часток, податок обчислю-
ється виходячи із сумарної житлової площі 
таких об`єктів, зменшеної відповідно до пп. 
”в” пп. 265.4.1 п. 265.4 цієї статті, та відповід-
ної ставки податку;

– сума податку, обчислена з урахуванням 
підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляєть-
ся контролюючим органом пропорційно пито-
мій вазі житлової площі кожного з об`єктів 
житлової нерухомості.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

ОДПІ інформує
Обчислення суми податку 

на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки

2-поверхова приватизована дача по 
вул. Полуботка (в районі Синякового). Є 
електропостачання, 7 сотих землі, кущі, 
дерева. Доїхати можна автобусом № 5.

Тел.: 096-393-70-18, 
050-233-86-08.

Л.ПІДРУЧНИЙ

Військовий комісар
Чортківського районного 
військового комісаріату 
полковник                                    

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Знай наших!

Фрі-файт
Парафіяни та церковний хор УГКЦ 

Новомучеників українського народу 
м. Чортків здоровлять 

із 30-річним ювілеєм 
отця Євгена ГАВРИЛИШИНА.

Якби зійшлися 
               дві зорі, 
А райдуги сплелися 
           в перевесло,
Тоді б, напевне, 
              гори золоті 
У подарунок, отче, ми 
  б для Вас принесли.
Але по немочі 
               людській 
Не здійснимо 

                                      цього бажання. 
Отож, прийміть від нас усіх 
Сердечні, щирі побажання.
Зичимо Божого благословення  на кожен 

день Вашої праці у Христовому виноград-
нику, опіки Матері Божої для Вас і Вашої 

родини. Міцного здоров`я, 
людського щастя, радості і 
потіхи від дітей, злагоди та 
любові у сім`ї, а від людей – 
поваги і тепла на многії і бла-
гії літа.

Щиросердечно вітаємо 
митрофорного протоієрея, 

отця-декана Михаїла ЛЕВКОВИЧА 
з двадцятип`ятиріччям служіння 

Господу Богу у церкві Святої Покрови 
та з Днем народження.

Всечесний отче 
                 Михаїле,
Вам Бог схотів 
             подарувати
У Вашому житті 
                 дві дати,
Щоб в березні 
         Ви народились
І в нашій церкві 
чверть віку трудились.
У винограднику 
                 святому

Святої Покрови Господнього дому,
Тут, перед Царськими вратами,
З своїми сестрами й братами...
Несете мирянам Слово Боже,
Щоб не творили, що не гоже,
Щоб покорялись Божій волі.
Вам, отче, зичим щастя, долі,
Вам і усій Вашій родині...
У нашій славній Україні
Спокою, миру, процвітання.
Від нас, мирян, прийміть вітання,

Нехай сили небесні 
                   Вас бережуть,
Ангели щастя 
                на крилах несуть,
Матінка Божа – 
                  Цариця Свята,

Дарує щасливі та многі літа.
Парафіяни та сестриці церкви 

Святої Покрови.

Вітаємо з 75-річчям
Любов Данилівну ГАВРИЛЕНКО.

Нехай ніколи у Твоїх очах 
Чиста й світла радість не згасає,
Щоб не було горя навіть в снах,
Хай Господь здоров`я посилає.
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з Тобою,

Хай в житті Твоїм Він кожну мить
Обдарує ласкою святою.
Доньки Наталія і Світлана, 
зяті Валерій та Олег, внук 

Віталій, сваха Наталія.
Щиро вітаємо з 60-річчям люблячу 

дружину і доньку, найдорожчу матусю 
і турботливу бабусю

Ориславу Ярославівну СУСЯК
зі с. Білобожниця.

Люба матусю,
бабусенько мила,
Спасибі велике, 
що Ви нас зростили,
За те, що теплом 
     зігріваєте нас,
За те, що в щасливу 
 і скрутну хвилину
Ми можемо серцем 

схилитись до Вас.
Живіть іще довго, рідненька, на світі,
І будемо всі ми любов`ю зігріті.
Будьте здорові й щасливі,
Ви нам так потрібні ще багато літ.
Хай Мати Пречиста на крилах тримає,
Господь хай дарує надію й тепло

На многії літа, на радість й добро.
З любов̀ ю і повагою – 

тато Ярослав, чоловік 
Віталій, донька Ірина, зять 

Михайло, сини Михайло
 і Олександр, онук Анатолій.

Чортківський державний медичний коледж
Вищий навчальний заклад І – ІІ рівня акредитації
Запрошує старшокласників та їх батьків на

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
15 березня (субота) 2014 року об 11-й год.

У ПРОГРАМІ:
– зустріч з викладацьким та студентським колективами коледжу (майстер-

клас із скульптури ліплення, виконання найпростіших медичних маніпуляцій),  
– ознайомлення з Правилами вступу до коледжу,
– ознайомлення з навчальними кабінетами та лабораторіями коледжу,
– можливість перевірити свої знання з предметів, які виносяться на вступні випробу-

вання, в центрі комп’ютерного тестування коледжу.
Чекаємо вас за адресою: м. Чортків, вул. Гоголя, 7 (центр міста, зупинка «Ринок»)

Довідки за тел. (03552) 2-06-93, 2-02-95, 2-02-53 www.chdmc.org.ua
Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АД № 034921 від 05.06.2012

Розігрувались шість поясів, в результаті по-
ловина з них – здобуток спортивного клубу 
«Характерник» (Тернопіль-Чортків). Втретє 
відстояв пояс чортківчанин Тарас Піхуник. Ар-
тем Савчук не виступав у фіналі через травму, 
хоча був налаштований до боротьби. Ще два 
пояси – то підсумок старань Ігоря Слюсарчука 
та Віктора Кійка. Один пояс поїхав до Комсо-
мольська на Полтавщині, ще два – до м. Ірпінь 
під Києвом та Івано-Франківська.

Всі переможці кубка «Буковеля» вже зовсім 
незадовго, у червні, братимуть участь в чем-
піонаті світу у Лас-Вегасі – туди й виборюва-
лись путівки.

Сергій ГУСАК, 
президент західно-українських об`єднаних 

осередків федерації фрі-файту та 
контактних єдиноборств

Указом Президента України № 72/2014
«Про відзначення державними нагородами України»

за значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне 
виховання молоді та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на те-
риторії інших держав орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений

зАБлоцькиЙ Михайло володимирович – голова Чортківської ра-
йонної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів), Тернопільська область.

Вітаємо!

Щиро вітаємо з 50-річчям
Галину Василівну МАРЦІНІВ

зі с. Звиняч.
Удачі, любові, 
    здоров’я міцного,
Прихильності долі 
          і щастя такого,
Щоб світ неозорий 
   в обіймах стиснути 
І зір вечорових рукою 
                      сягнути. 
Щоб усміхом теплі 
     світанки займати, 
Реальність на казку 
               собі обертати. 
І вірити в неї, щоб нам коло Тебе 

Завжди було сонячно, 
             радісно, тепло!

З повагою – 
чоловік Іван, 
син Віталій, 

донька Христина 
і зять Андрій.

У Милівецькій ЗОШ І – ІІ ступенів екологіч-
не виховання займає одне з провідних місць. 
Вже протягом десяти років діє екологічна бри-
гада «Надія», яка є учасником всіх районних 
проектів, а також має свої власні проекти, за 
якими працює протягом трьох років. Вона – 
переможець багатьох районних та обласних 
конкурсів-змагань. Протягом навчального 
року проводиться цілий ряд виховних заходів 
та зустрічей, круглих столів тощо. Цього року, 
як представники Чортківського району, ми ма-
ємо взяти участь в обласному волонтерсько-
му проекті «Зробимо наш край кращим», до 
якого активно готуємося.

Дуже цікаво та змістовно ми відзначили 
Всесвітній день дикої природи, а саме еколо-
гічне свято «Живе обличчя моєї землі». Захід 
був наповнений атмосферою любові та закли-
ку до збереження природи. Все свято супрово-
джувалося відеопрезентацією, що надавало 
неперевершеного відчуття відповідальності 
та жалю. Виступ учасників просто зачаро-
вував і дійсно змушував задуматися кожну 
людину про навколишній світ. Свято органі-

зоване вчителем біології Г.В.Мороз, а також 
вчителем музики В.В.Пасечко. Танцювальний 
колектив під керівництвом Н.В.Гут переніс усіх 
ніби в інший світ, де ми перетворювалися на 
чарівні квіти, явища природи тощо, емоціям не 
було меж.

Дуже цікавим виявилося поєднання еколо-
гічного свята зі ситуацією в нашій державі, що 
надавало йому емоційності, а особливо фі-
нальні заклики наших артистів:

Я вірю в те, що кожен з нас усіх
Посадить сад чи дерево, чи квіти
І на Землі лунатиме лиш сміх.
І завжди тут здорові будуть діти!
Тож бережімо нашу землю! Всюди, на кож-

ному кроці, всі ми разом і кожен окремо! Бере-
жіть красу земну. Любіть її і примножуйте. Без 
любові до землі, до праці на ній не буде щастя 
ні нам, ні дітям нашим, ні онукам.

                     Наталія ГУТ, 
педагог-організатор  

Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів

Бережіть красу земну

Путівку до Лас-Вегаса здобуто!

Відбувся фінал кубка України з фрі-файту в дивізіоні «Еліта». Дуже гостинно 
приймав нас туристичний комплекс «Буковель» й зокрема особисто його директор

Олександр Шевченко. Були створені дуже хороші умови і для проживання 
спортсменів, і для проведення поєдинків. 

А вони виявились динамічними і засвідчили високий рівень їх учасників.

Екологічне виховання

Природа — це матеріальний світ, що є основним об’єктом вивчення науки. 
Найчастіше слово «природа» вживають, характеризуючи природне середовище 

проживання людини. Це Всесвіт, все, що оточує людину, за винятком рукотворних 
речей.  Людина повинна дбайливіше ставитися до природи, 

щоб не нашкодити самій собі. Це цілком їй під силу. 


