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Виходить з 1939 року

Від свята до свята

У давнину Благовіщення вважали надзвичайно великим свя-
том, з нього починали рік. За благочестивими віруваннями лю-
дей, в цей день, як і на Великдень, сонце «грає», і грішників в пе-
клі не мучать. Це одне з найбільших християнських свят, свято 
благої вісті Архангела Гавриїла, яку він приніс Діві Марії. В цей 
день Марії було сказано, що вона непорочно зачне від Святого 
Духа та народить Ісуса Христа – Сина Божого. 

Та днем раніше маємо Вербну неділю, справжня назва якої – 
Вхід Господній до Єрусалима. Урочистий вхід Ісуса в Єрусалим був 
вступом Його на шлях хресних страждань. Виконуючи пророцтва 
Старого Завіту, Христос саме таким урочистим чином в’їжджав в 
Єрусалим, але не як Цар земний або переможець у війні, а як Цар, 
Царство Якого не від світу цього, як Переможець гріха і смерті. Єв-
рейський народ, що знаходився під римським ярмом, очікував Ме-
сію як політичного визволителя, і всім здавалося, що Чудотворець, 
який вчора воскресив Лазаря і колись нагодував п`ять тисяч народу, 

цілком може бути саме тим земним вождем, який приведе свій на-
род до політичної незалежності і земного царства насолоди.

З тих, хто тоді перебував на вулицях Єрусалима, тільки один 
Христос знав, що замість земного царства Він приносить люди-
ні Царство Небесне, замість позбавлення від земного рабства 
Він звільняє людину від рабства набагато гіршого – рабства грі-
ха. Він Один знав, що шлях, усіяний нині пальмовими гілками, 
веде до Хреста і Голгофи. 

А назва Вербної неділі походить від того, що цього дня при-
ходимо до церкви з гілками верби, яка першою розпускається 
навесні, в ознаменування гілок, що їх різали іудеї, зустрічаючи 
Ісуса у Єрусалимі. Славимо Христа й водночас очищаємо душі, 
аби прозріти, аби не осквернити Спасителя, свою майбутність і 
насліддя, матір свою Україну ганебним вигуком «Розпни!». Аби 
за тиждень воскреснути з Христом...

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ти, як і я, дала життя Людині, 
Я, як і ти, вплела в нього любов. 
Чому ж сини сьогодні наші гинуть, 
Чом проливається щодня невинна кров? 
У мого сина очі, як блавати, 
У твого – сірі, карі, голубі, 
Чи ж вчила ти колись його, як мати, 
Загарбником ступати по землі?.. 
Чи мріяла колись, щоб в Україну 
Твій син приносив смерть, розруху, кров? 
Ти знаєш, я у це не вірю, 
Бо материнська не така любов. 
Спини війну, бо це тобі під силу, 
Нехай любов огорне цілий світ. 
Врятуй ЖИТТЯ – верни додому сина
І ти врятуєш тисячі життів. 
Не дай ступити на вкраїнську землю, 
Не дай стріляти – тут мої сини.
Цінуй життя і не дозволь померти 
Нікому від безглуздої війни.

 Тетяна ЯБЛОНЬ, 
член НСЖУ, с. Звиняч 

Благовіститься й квітне, 
аби воскресли ми...

Цьогоріч Вербна або ж Квітна неділя передує Благовіщенню. 
Та свято Благовіщення за своєю величчю не відміняється навіть тоді, коли припадає на Великдень.

Написано серцем
Лист до матері 

російського солдата

Хресна хода

Світло в сум`ятті пітьми

Фоторепортаж – на 7-й стор.

Головою Тернопільської ОДА 
став Степан Барна

Указом Президента 
України за № 193/2015 
від 2 квітня ц. р. голо-
вою Тернопільської об-
ласної державної адміні-
страції призначено 

             БАРНУ 
Степана Степановича.
Представлення громад-

ськості нового очільника 
області відбулося вчо-
ра Президентом України 
П.Порошенком, котрий здій-
снив одноденну робочу по-
їздку в Тернопіль. 

С.Барна є діючим на-
родним депутатом України, обраним у загальнодер-
жавному багатомандатному окрузі від «Блоку Петра 
Порошенка» (номер у виборчому  списку – 65). Для 
мешканців Чортківщини особливо приємно є те, що 
керівником Тернопілля став наш земляк-чортківча-
нин. Степан Барна народився у с. Нагірянка 9 жовтня 
1979 р. в родині сільських вчителів. Закінчив історич-
ний факультет Тернопільського державного педаго-
гічного університету ім. В.Гнатюка.  Обирався депута-
том Тернопільської обласної ради. Активний учасник 
Євромайданів у Тернополі та Києві. Як відомо, він є 
молодшим рідним братом народного депутата Укра-
їни, обраного від 167-го (Чортківського) виборчого 
округу, Олега Барни. Одружений. Має доньку.

Що ж, сподіваємось, після завершення тривалої 
епопеї з призначенням керівника області невдовзі 
стане відомо й прізвище нового голови Чортківської 
райдержадміністрації.

У номер!
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На часі2
Із засідання колегії райдержадміністраціїГромадське життя

Минулої п’ятниці відбулося перше засідання 
Громадської ради у новому складі при Чортківській 

райдержадміністрації, яке провів її 
голова Іван Стечишин. 

Громадська рада при Чортківській райдержадміністра-
ції – це постійно діючий колегіальний виборний консульта-
тивно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі 
громадян в управлінні державними справами, здійснення 
громадського контролю за діяльністю органів виконавчої вла-
ди, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з 
громадськістю, врахування громадської думки під час форму-
вання та реалізації державної політики.

Перш ніж приступити до роботи учасники засідання заслу-
хали звернення районного військового комісара Л.Підручного, 
котрий висловив своє невдоволення щодо місцевої інтернет-
газети «Чортківські новини», яка те і робить, що поливає усіх 
брудом та займається антирекламою Збройних сил України. У 
свою чергу, присутні вирішили унеможливити розповсюджен-
ня неправдивих статей, наголосивши на необхідності зверну-
тися в СБУ за поясненням щодо діяльності даного видання. 

Під час засідання учасники зібрання затвердили нове по-
ложення про Громадську раду та обговорили пропозиції до 
плану її роботи на 2015 рік. Кожен із присутніх висловив ряд 
питань, над якими працюватиме Громадська рада, а саме – 
йшлося про підтримку народного віче в зв’язку із підняттям 
тарифів на газ та комунальні послуги через небувалий ска-
чок цін та нестабільність курсу валюти, війною з російським 
окупантом на Сході. Одноголосно вирішили на наступному 
засіданні Громадської ради заслухати повний звіт за період 
роботи в районній державній адміністрації заступника голо-
ви Чортківської РДА І.Вівата у зв’язку із зверненням ряду гро-
мадських організацій району щодо практично повної безді-
яльності даної особи на посаді головного гуманітарія. 

Також важливим питанням засідання Громадської ради 
було про підтримку звернення про передачу міського кому-
нального краєзнавчого музею у спільну власність терито-
ріальних громад сіл, селищ та міста Чортківського району. 
Виникла пропозиція звернутися в Чортківську РДА та Чортків-
ську районну раду щодо термінового проведення ремонтних 
робіт центрального стадіону у зв’язку з його незадовільним 
станом та недопущенням руйнування. Не обминули увагою 
члени Громадської ради і питання боротьби із алкоголізмом 
у районі та недопущення розміщення розважальних закла-
дів у закладах культури; пасажирських перевезень, вартос-
ті проїзду та цін на пальне. Усіма присутніми на засіданні 
було одноголосно підтримано пропозицію щодо введення в 
склад колегії райдержадміністрації голову Громадської ради 
І.Стечишина, який, враховуючи регламент Громадської ради 
при РДА, їх взаємовідносини, повинен бути членом колегії.

 В умовах сучасних реалій та бажання Європейської інте-
грації на засіданні окреслили питання шляхів вирішення пи-
тань безбар’єрної України.

На завершення зібрання його учасники затвердили план 
роботи Громадської ради та висловили впевненість у тому, 
що їхні рекомендації будуть враховані в процесі удоскона-
лення системи державного управління, з метою забезпечен-
ня духовних, економічних, соціальних, політичних та інших 
потреб людини.

 Громадська рада при Чортківській РДА

Перше засідання, 
перші ухвалені рішення

Днями повернулися із поїздки представники самооборо-
ни Чортківського (Богдан Саварин, Василь Слободян), За-
ліщицького (Богдан Фенюк, Іван Оробчук) та Борщівського 
(Олександр Степовий) районів  разом із народним депутатом 
Олегом Барною, під час якої відвідали навчальний центр, 
куди були мобілізовані наші земляки. Для них відвезли біль-
ше 2 тонн продуктів та консервацій, зібраних жителями на-
ших районів. 

Олег Барна мав зустріч із бійцями та командуванням ба-
тальйону, на якій були обговорені проблеми бойової підго-
товки, соціального захисту та побутових умов бійців. Після 
закінчення зустрічі народний депутат подякував бійцям за 
те, що вони не ховалися за спини своїх дружин та дітей, а з 
честю прийшли виконати свій чоловічий обов’язок, та поба-
жав бійцям повернутися з перемогою живими та здоровими. 

Тиждень перед цим разом із представниками Заліщицької 
самооборони Юрієм Гурським, Богданом Фенюком, Ігорем 
Федірком, Андрієм Красієм, Тарасом Гриником та з Борщів-
ської самооборони – Олександром Степовим Олег Барна  
приїхав з АТО, з-під Маріуполя. Були там 4 дні, відвезли для 
наших земляків автомобіль мінівен для 25-ї аеромобільної 
бригади, речі, продукти, прибор нічного бачення для зеніт-
но-ракетної бригади в Дніпропетровську та Тернопільського 
батальйону «Збруч» під Маріуполем. Зустрілися із Олегом 
Гіричем з Чорткова, Володимиром Золотим, Орестом Ви-

нницьким із Заліщиків, побратимом по Майдану Романом 
Кондратом із Гусятина, Петром Вербіцьким з Товстого, Анто-
ном Чербаном з Борщева. Говорили із бійцями та офіцерами, 
командирами про їх проблеми, про сприяння у їх вирішенні. 
Перед виїздом на плацу побажали десантникам поверну-
тися живими та здоровими. Тільки одна вийшла неприємна 
розмова із командиром «Збруча», висновки з якої хлопці з 
самооборони для себе зробили.

Прес-служба народного депутата України Олега БАРНИ

трибуна депутата

Поїздка представників самооборони в зону АТО

Ці слова – крик душі хлібороба, що з давніх давен пра-
цює на землі і заради матінки-землі, шукаючи насампе-
ред не задоволення власних потреб, а збагачення укра-
їнського вибірного чорнозему задля щедрого урожаю для 
нас, теперішніх, та тих, хто прийде після, майбутніх по-
колінь. Бо такою є суть селянина – бути примножувачем 
земельних багатств, а не їхнім руйнівником. Зібравшись 
у добірному товаристві, аграрії району вкотре порушили 
те, що їх болить, тим паче, що у ряді інших питань по-
рядку денного засідання колегії було заслухано доповідь 
начальника управління агропромислового розвитку РДА 
Івана Заболотного «Про стан готовності сільськогоспо-
дарських підприємств району до весняно-польових робіт 
2015 року». Говорили про підвищення цін на паливно-мас-
тильні матеріали, запчастини до сільськогосподарських 
машин, міндобрива й т. д. А ще – про втрату чи не усього 
посіву озимого ріпаку, що теж тягне за собою матеріаль-
ні затрати. Це призвело до того, що більшість сільсько-
господарських підприємств змушені були взяти кредити, 
щоб вчасно провести посівну кампанію. 

Видав на-гора начальник агропромислового розви-
тку РДА і ще одне. У цій порі весняних гарячих днів для 
хліборобів гостро постала проблема обробітку шести ти-
сяч гектарів орної землі у нашому районі, яка до цього 
часу була в оренді у відомого своїм розрекламованим 
брендом агрохолдингу. Земля, спрагла насіння, очікує на 
господаря, а той, у свою чергу, не поспішає орати-сіяти. 
Виплили у відвертій розмові й інші негативні аспекти по-
рушеної проблеми. От хоча б така, як співпраця з грома-
дами сіл, в яких орендується земля монополістом. То як 
у приказці: «Свій як не заплаче, то хоч скривиться». Так 
воно й у житті: місцеві аграрії, як свідчили на колегії і пер-
ший заступник голови РДА Валерій Запухляк, і присутні 
сільські голови, й начальник управління агропромислово-
го розвитку РДА, й власне директори приватних аграрних 
підприємств, допомагають соціальній сфері населених 
пунктів, турбуються про садочки, школи, культурні закла-
ди й ін., до них можна звернутися за найменшої потреби. 
А де шукати зайшлих з інших країв магнатів? Їхня мета 
– якомога більше заробити, виснажуючи ресурси нашої 
землі. Тому й дійшли висновку присутні: потрібно, як ска-
зав член колегії Роман Чортківський, працювати над тим, 
щоб великі агрохолдинги вивести з району. «Ми маємо 
думати майбутнім!» – підсумував пан Градовий.

У руслі цього ж питання обговорили діяльність на тере-
нах нашого району цукрового заводу, який, як прогнозу-
ють, у цьому році буде працювати у сезон один на усю об-
ласть. Чи витримають наші і так далеко не в ідеальному 
стані дороги таке навантаження? А що очікує на мешкан-
ців прилеглих до заводу населених пунктів, які уже страж-
дають через несприятливі наслідки діяльності цукроварні 
на  екологію: неприємний запах у повітрі протягом усього 
сезону, забруднені водойми, воду з яких неможливо не 
те що вживати в їжу, а й використовувати для свійської 
птиці? Зрештою, є й інші непорозуміння: від одноосібних 
господарств цукрові корені завод не приймає зовсім, цим 
підриваючи і без того скупі селянські заробітки з городів; 
з місцевими агропідприємствами теж не налагоджено тіс-
ної співпраці, а вони як-не-як зберігали «вірність» роками, 

не даючи занепасти цукровій галузі в районі.
До активного обговорення спричинив товариство й 

розгляд питання «Про стан виконання делегованих по-
вноважень у галузі культури виконавчими комітетами За-
ліссянської та Угринської сільських  рад». Адже території 
обидвох сільрад славляться природними багатствами – 
тут є печери знаменита Млинки і значно менша, та все 
ж цікава для туристів Угринська. А отже, є вагоме під-
ґрунтя для розвитку туризму в нашому районі. Перший 
заступник голови РДА Валерій Запухляк зауважив, що у 
прослуханому звіті начальника відділу культури, туриз-
му, національностей та релігій РДА Галини Чайківської, 
Заліссянського та Угринського сільських голів Ольги Ко-
пистинської і Василя Мельника не чутно закликів до по-
пуляризації зеленого туризму, хоча це – один із способів 
наповнення місцевих бюджетів й вирішення проблеми 
працевлаштування тутешнього населення. Ольга Копис-
тинська зауважила, що від людей, які взяли в оренду пе-
черу «Млинки» на 49 років, сільрада не отримує ніякого 
прибутку, окрім, як висловилася жінка, мішків сміття в по-
садках попри дорогу в село. Пані Чайківська повідоми-
ла, що неодноразово зверталася в правоохоронні органи 
щодо правомірності діяльності орендарів природних ба-
гатств, та відповідь завжди була одна: вони діють у меж-
ах чинного законодавства. Для налагодження співпраці із 
районною владою, ввіреним їй відділом РДА та оренда-
рями печери Млинки начальник запропонувала організу-
вати чергову зустріч за круглим столом, де б мали змогу 
вкотре обговорити проблеми, у вирішенні яких не зійшли-
ся поглядами. До речі, щодо популяризації туризму на 
Чортківщині, про важливість якої наголошував очільник 
району. В кінці березня у Києві відбулася основна турис-
тична подія весни, в якій взяла участь і Тернопільщина, 
тільки от наш район зовсім не був на ній представлений. 
У квітні – чергова виставка у Харкові. Можливо, тепер 
чортківчани, зацікавлені у розвитку туристичної галузі, не 
прогавлять свій шанс? Бо, хай це звучить банально, та 
направду: реклама – рушій прогресу, у даному випадку 
– туристичного. Де ж гонор чортківського панства? Пока-
жемо клас, чортківчани? 

На порядку денному засідання колегії РДА під голову-
ванням Валерія Запухляка, окрім викладених вище, було 
заслухано й такі питання: про роботу реєстраційної служ-
би Чортківського районного управління юстиції щодо дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень за 2014 рік (доповідач – начальник реєстрацій-
ної служби в Чортківському районі Микола Красноштан); 
про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації 
та місцевих органів виконавчої влади щодо зміцнення ви-
конавської дисципліни, реалізації актів та доручень Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих 
документів голів обласної і районної державних адміні-
страцій за 2014 рік (завідувач сектора контролю апарату 
райдержадміністрації Світлана Венгринович); про стан ін-
фекційної захворюваності у Чортківському районі (заступ-
ник головного лікаря КРЦПММСД Світлана Грабовецька). 
З усіх питань прийнято відповідні розпорядження.  

Оксана СВИСТУН

Ми маємо думати майбутнім!
Так виокремив суть із різнопливу думок, що їх було висловлено на засіданні колегії РДА 26 березня, 

член колегії, голова ради аграрних підприємств району Василь Градовий. 
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реалії

Про це говорять

Протягом останніх кількох тижнів Україною 
прокотилась ціла низка гучних корупційних 
скандалів. Вперше за 23 роки незалежності 
уряд всерйоз взявся за те, аби знищити ко-
рупційну гідру, яка за звичкою вважає своїм 
все, що насправді належить державі. 

Чого варта історія із затриманням керів-
ника державної служби з надзвичайних си-
туацій Сергія Бочковського та його заступ-
ника Василя Стоєцького. Їх заарештували 
просто на засіданні уряду – вся країна у пря-
мому ефірі побачила, як на чиновників над-
ягли наручники. А прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк додав – «так буде з кожним, хто по-
рушує закон і хто знущається з Української 
держави».

Очільники держслужби заробляли гроші 
на тому, що купували паливно-мастильні 
матеріали за завищеними цінами. А згодом 
частину коштів перераховували на осо-
бисті рахунки в офшори. Причому коштів 
державних, зароблених працею звичайних 
українців. Згодом з’ясувалось, що за душею 
у очільника Держслужби з НС ще багато 
темного – на Бочковського заведено аж 5 
кримінальних справ. За довгі роки існування 
у наскрізь корумпованій владній вертикалі 
вітчизняні чиновники звикли, що до дер-
жавної кишені їм можна залазити без будь-
якого остраху. 

Аж тут, раптом, прем’єр Арсеній Яценюк 
вирішив не лише закрити доступ до розкра-
дання державного майна, а ще й прилюдно 
покарати тих, хто зазіхнув на чуже. «Це не 
може бути одноразове шоу, це послідовна 
робота, від дня до дня, – додав Яценюк. – Це 
був знак. І попередження.  І якщо би не пря-
мий ефір, думаю, суд би їх вже випустив».

Арешт перед телевізійними камерами – 
зовсім не прагнення створити ефектне шоу, 
а свідчення того, що країна почала зміню-
ватись. Суспільство отримало сигнал від 
уряду: корупцію більше не терпітиме. Арешт 

у прямому ефірі став і попередженням для 
інших чиновників-корупціонерів, які після 
зміни владної верхівки хутенько перефар-
бувались і присягли на вірність ідеалам 
Майдану, продовжуючи при цьому перекла-
дати гроші з державної кишені до власної. 

Тепер нечистими на руку чиновниками 
займуться спеціальні «летючі бригади» – 
прем’єр доручив створити спеціальну опе-
ративно-слідчу бригаду, яка буде виїжджа-
ти в регіони і виявляти корупціонерів серед 
митників, податківців, міліціонерів. Тих лю-
дей, що мали б стояти на варті країни, а не 
грабувати її. Боротьбою із злодіями у кабі-
нетах займатиметься і створене нещодавно 
Кабміном Національне агентство із запо-
бігання корупції. А ще арешт під камерами, 
як пояснює прем’єр, є запобіжником проти 
того, щоб корумповані суди не звільняли 
арештованих розкрадачів.

Та варто було уряду завдати першого уда-
ру по корумпованих чиновниках, як вони мо-
ментально заходились діяти за принципом 
«Найкращий захист – це напад». І посипа-
лись на уряд звинувачення, від яких у зви-
чайного українця волосся стає дибки.

Смішно, але головним «правдорубом» 
став відсторонений від роботи за корупцію 
(!) і службову недбалість керівник Держав-
ної фінансової інспекції Михайло Гордієнко. 
Чиновник, який в минулому вірно служив 
режиму Януковича, звинуватив Арсенія 
Яценюка у тому, що прем’єр начебто очолив 
корупцію в Україні. Нібито Держфінінспек-
ція провела 4 тисячі ревізійних перевірок, в 
ході яких виявили фактів корупції на більш 
як 7,58 мільярда гривень. Ці обвинувачення 
з великою готовністю підхопили «Опозицій-
ний блок» (зокрема, його лідер Бойко, який 
украв у держави тільки на сумнозвісних 
«вишках» півмільярда доларів) та російські 
і проросійські ЗМІ. В тому числі пов’язані з 
олігархом Фірташем, який чекає екстрадиції 

в США за звинуваченням у дачі хабара на 
десятки мільйонів доларів, продовжуючи 
отримувати шалені надприбутки з корупцій-
них газових схем. 

Стало очевидним, що заяви Гордієнка ма-
ють на меті лише одне: відвернути увагу від 
справжніх злодіїв. Між тим, до самого Гор-
дієнка є чимало запитань. Наприклад, чому 
він приписує Яценюку і нинішньому уряду 
зловживання, скоєні до 2014 року – тобто 
чиновниками Януковича-Азарова? Чому з 
отих 7,6 млрд. грн. нібито виявлених зло-
вживань було відшкодовано менше 1 млрд. 
грн. збитків? Це найгірший показник діяль-
ності відомства за останні роки. Навіть при 
Януковичу більше повертали. Або чому го-
лова ДФІ проігнорував цілу низку доручень 
від прем’єра? Зокрема Гордієнко так і не 

спромігся перевірити ДП «Укрспирт», хоча 
Міністерство  внутрішніх  справ відкрило 
кримінальне провадження  щодо  розкра-
дання керівником «Укрспирту» Михайлом 
Лабутіним 300 млн. грн. лише протягом квіт-
ня-червня 2014-го. А таких історій чимало. 
Тож активність Гордієнка та його колег по-
яснюється просто: корупціонери не хочуть 
здавати свої позиції і жити по-новому. 

Втім, очільник уряду теж не поступиться – 
боротися із корупцією обіцяє нещадно. І, не 
зважаючи на всі псевдовикривальні заяви, 
основна мета яких – приховати злочини ста-
рої влади і олігархів, Кабмін послідовно ру-
батиме голови корупційній гідрі. Інакше про 
перемогу Революції Гідності і європейську 
Україну доведеться забути.                                                

  Олег МАРЧУК

На кому горить корупційна шапка

– Ситуація така, – розпочинає бесіду, – що 
досі спромогтися на отримання субсидії було 
справою доволі клопітною: треба було зібрати 
цілу купу довідок, а десь ще щось ховалося...

– Одне слово, вимагалося чимало папе-
ротворчості?

– Так. Що ж придумали цьогоріч? Поглянь-
мо. Постановою Кабінету Міністрів України за 
№ 106 передбачено ряд змін до діючої 848-
ї, тієї, що «йде» по субсидіях. Уряд значно 
спростив механізм отого збору, закумулював-
ши ту інформацію виключно в декларацію, яку 
заповнює власник чи один із членів домогос-
подарства. Бланк матиме обов`язкову інструк-
цію щодо заповнення.

– Як своєрідний лікнеп?
– Щось на кшталт. Водночас заповнюється 

і заява на надання житлової субсидії. Що ціка-
во – обов`язково проставлятимуться номери 
особових рахунків з кожної служби. Ці доку-
менти можна вислати поштою, можна й подати 
особисто чи через наших уповноважених – на 
селі це секретарі сільських чи селищних рад. 
Я особисто прихильник останнього варіанту, 
бо є можливість все переглянути й перевірити.

– Наголошуєте на цьому неспроста, 
адже, як вже доводилось чути, помилки мо-
жуть обернутися відчутними втратами?

– Задля цього й наголошую! Неналежний 
розрахунок передбачає наступне стягнення 
отриманого аж у подвійному розмірі, тому й 
варто застерегти людей. До слова, проект цієї 
реформи ми мали на ознайомленні. Один із 
пунктів нашої пропозиції мав на меті отримати 
3-5 днів на перевірку декларації державними 
соціальними інспекторами. Однак уряд чо-
мусь не взяв його до уваги, хоча було б дуже 
слушно. А ось іншу нашу пропозицію відобра-
жено – щодо врахування пільг, якими вже ко-
ристується претендент на житлову субсидію.

– Володимире Дмитровичу, в нашій бе-

сіді прозвучало слово «лікнеп». Вдаймося 
до чогось подібного й собі, деталізував-
ши, кому належаться субсидії, в яких об-
сягах тощо.

– Призначаються вони одному із членів 
домогосподарства, який зареєстрований в 
житловому приміщенні і на якого відкритий 
особовий рахунок на оплату ЖКП. Право 
на отримання житлових субсидій мають до-
могосподарства, у яких витрати на оплату 
ЖКП, виходячи із соціальної норми житла 
та соціальних нормативів користування по-
слугами, перевищують розмір визначеного 
обов`язкового платежу. Подаються до управ-
ління соціального захисту населення за міс-
цем реєстрації. До слова, всі члени домо-
господарства мають дати письмову згоду на 
обробку персональних даних про сім`ю. Якщо 
ж трапились якісь зміни – обов`язково слід по-
відомити в місячний термін.

– Коли має запрацювати цей механізм?
– Попередньо передбачалося з 1 квітня. 

Однак так не сталося, бо постановою чітко 
зобов`язано підприємства, які надають жит-
лово-комунальні послуги, розробити зразки 
бланків і розіслати на кожне домогосподар-

ство з обов`язковою інструк-
цією заповнення. Отож, 
бланки надійдуть спожива-
чам до 15 квітня. І після того 
вони мали би їх висилати чи 
приносити до нас. Гадаю, ме-
ханізм запрацює з 1 травня.

– Яке число краян здо-
будеться субсидій, як га-
даєте?

– Прикидаю: на 14435 до-
могосподарств в районі – 
десь третина, в межах 4800 
буде. По місту не беруся про-
гнозувати.

– Можете перелічити 
новації в субсидіюванні, що насувається?

– Охоче. По-перше, спрощеність механізму 
призначення – ми вже про це говорили. Це до-
волі помітна новація.

– Бо, як тепер наголошують численні 
ЗМІ, все «замішане» на цілковитій довірі 
до споживача, адже так?

– Так то воно так, та я б цього не виділяв. 
Переключуся на те, що нашими державними 
соціальними інспекторами оті декларації пе-
ревірятимуться. Тому й націлюю, щоб люди-
на дуже правильно заповнювала її. Бо якщо 
трапиться якийсь арифметичний збій чи вона 
щось не вкаже свідомо, приховає, а в ході пе-
ревірки це «спливе»,  розплачуватиметься 
кишенею. 

– Проте ми трохи відхилилися власне 
від новацій.

– Так-так. У декларацію вносяться відомості 
про всі види доходів без врахування податків 
з них. Тобто те, що претендент на отримання 
субсидії одержує на руки – раніше так не було, 
бралися до уваги суми повністю. Далі. Субси-
дія призначається на дванадцять місяців – 
раніше на півроку. Ще новація: якщо людина 

придбала протягом періоду, за який обчислю-
ється дохід, покупку вартістю понад 50 тисяч 
гривень, субсидія їй не належить. 

– А, скажімо, земельні паї до уваги бе-
руться?

– Звичайно, бралися й беруться. Адже це 
теж дохід. Проте знято обмеження щодо май-
нового стану, які діяли раніше. Колись люди-
на мала два житла чи два автомобілі – про 
субсидію мала забути. Тепер інакше. І пра-
цездатні члени сім`ї, які не навчаються чи не 
працюють, – всі мають право на отримання 
субсидій. Діятиме й новація по здачі майна в 
оренду – отже, матиме право на житлову суб-
сидію і той, хто винаймає житло.

– Володимире Дмитровичу, запитання, 
що називається, «на засипку». Якщо так 
численно люду матиме право на отриман-
ня субсидій, чи вигідно це для держави?

– Обнародувано, що для цих цілей виділено 
24 мільярди гривень. Якщо брати по великому 
рахунку, трохи сумнівно, чи в межах держави 
стане цих коштів. Проте урядовці б`ють себе 
в груди, що віднайдуть стільки, скільки буде 
треба, достатньо.

– З тим, шоб інформація була більш по-
вною, програймо кілька ситуацій.

– Будь ласка. Маємо сім`ю із двох пенсіо-
нерів, один з них інвалід, тож користується 
100-відсотковою пільгою. Розмір доходу (дві 
пенсії) – 3300 грн. Мають пільгу на 400 ку-
бів газу для опалення будинку, а спалюють 
500. Оця різниця обернеться сумою 718 грн. 
Обов`язкової плати виходить 347 грн., отже, 
субсидія належиться. Інша ситуація: багато-
дітна сім`я чисельністю п`ятеро осіб. Дохід – 
4500 грн., житлова площа будинку – 66 ква-
дратів. Спалюють на обігрів житла 573 куби 
газу. Обов`язкова плата – 258 грн. Враховува-
тимуться і наявні пільги (господар домогоспо-
дарства – ветеран військової служби). Повто-
рюся: включення такого пункту до постанови 
– щодо збереження пільг – ми й добивалися.

– Мабуть, в цьому інтерв̀ ю ми не обмо-
вимо всіх нюансів, тож виникне потреба і 
в наступних.

– Вочевидь, це продиктує механізм в дії.
Запитувала Анна БЛАЖЕНКО

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Рятівна соломинка в морі убогості
Звісно ж, мова – про субсидії. Бо вже квітень на порі, тож стартував стрибкоподібний ріст тарифів на житлово-комунальні 

послуги. Що там гріха таїти: для більшості категорій наших краян то – справжній шок. Однак начальник управління соціального 
захисту населення Чортківської РДА В.ЦВєТКОВ заспокоює: надавані державою житлові субсидії значно пом`якшать удар. 

Бо, за його попередніми підрахунками, вони належитимуться десь третині домогосподарств району. 
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Кримінал Віче

резонанс

«Можливо, власне саме приналежність старих будівель 
Чорткова до певних епох, їх подекуди вражаючий естетич-
ний вигляд, елемент декору виносять їм вирок – НЕ НАШЕ? 
Польське чи австрійське. Бо як інакше пояснити їхній тепе-
рішній стан: балкони – в аварійному стані, штукатурка об-
сипається, рельєфні прикраси будівель знищені чи майже 
знищені. Коли піднесемо голови вгору, щоб поглянути на 
красу, залишену нам предками, помилуватися нею і – вря-
тувати нарешті, щоб діти і онуки, правнуки могли так само 
милуватися надбаним за віки? Душа міста збережена саме 
в таких місцях – старих будівлях, затишних вуличках».

Десь я читав, що радянський письменник Козаченко під 
час війни, проходячи Чортковом, описав чортківську бру-
ківку...

Виходячи з цього, хочу сказати, як колись дещо роби-
лось.

Майже шість років назад, 19 червня 2009 року, громадський 
інспектор Товариства охорони пам`яток історії та культури  
Я.Свистун звернувся до директора Тернопільської обласної 
комунальної інспекції охорони пам`яток історії та культури 
М.Ягодинської. У зверненні він пише, що ним інвентаризо-
вано архітектурні споруди Чорткова, які є пам`ятками історії 
та культури. Із 80-ти об`єктів Державного реєстру, віднесе-
них до пам`яток місцевого значення, вдалося ідентифікувати 
лише 53. Ототожнити решту затруднено через відсутність ну-
мерації будівель і споруд. На жодній пам`ятці містобудування 
і архітектури немає охоронних таблиць.

Депутат обласної ради О.Степаненко отримує інформа-
цію з Тернопільського управління містобудування та архі-
тектури про перелік пам`яток містобудування і архітектури 
національного значення в Чортківському районі, які зане-

сено до Державного реє-
стру нерухомих пам`яток 
України.

А 30 червня 2009 року я 
звертаюсь з депутатським 
запитом до міського го-
лови І.Билиці, беручи до 
уваги згаданий вище лист 
Я.Свистуна до директора 
обласної інспекції охорони 
пам`яток історії та культу-
ри. Рішенням сесії від 21 
серпня 2009 року за № 212 
депутатський запитбув взятий до розгляду. Я отримав від-
повідь від начальника відділу містобудування і архітектури 
райдержадміністрації Б.Дудяка. 14 вересня того ж року на 
ім`я міського голови я пишу депутатське звернення знову з 
цього приводу. Рішенням сесії від 25 вересня 2009 року за 
№ 259 КП «Чортків дім» зобов`язується виготовити охорон-
ні таблиці для будинків, які є пам`ятками архітектури.

Сорок перша сесія п`ятого скликання приймає рішення 
від 16 грудня 2009 року за № 349 «Про затвердження Про-
грами збереження пам`яток культури та історичної спадщи-
ни». Програма розрахована на 2010-2014 роки.

Вже почався 2015 рік, але до програми ніхто не заглядав. 
Тільки на дверях пам`ятника архітектури (будинок № 13 по 
вул. С.Бандери) висить «охоронна таблиця»: «Обережно!!! 
Обвалюється балкон».

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
депутат міської ради

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Зазіхнули на церкву 
23 березня ц. р. у райвідділ мі-

ліції надійшло повідомлення про 
те, що в с. Товстеньке з церкви 
шляхом зламу дверних замків 
викрадено гроші – зі сейфа хра-
му та скриньок для пожертв па-
рафіян. 

Слід сказати, в Тернопільській 
області цьогоріч зафіксовано 
вже кілька випадків пограбувань 

храмів. 
Слідчо-оперативною групою райвідділу міліції встановлено, 

що викрадено понад 100 тис. грн. 
Цікаво те, що крадії, «замітаючи» сліди злочину, всипали все 

довкруг у церкві порошком із запахом, схожим на запах червоно-
го перцю; зметикували, щоби й собака не зміг взяти слід. 

У часі опитування місцеві жителі, всі як один, запевняли, що 
жоден із сільчан не міг скоїти даної крадіжки. 

У поле підозри оперативників потрапили особи, котрі вже ра-
ніш притягувалися до відповідальності за певні правопорушен-
ня. Один із підозрюваних – мешканець вказаного села, навча-
ється в Чортківському ВПУ, до речі, довший час прислуговував у 
церкві. Хоча, при відпрацюванні слідчими його алібі, юнак кате-
горично заперечував свою причетність до даного злочину. Однак 
при подальших слідчо-оперативних діях «виплила» інформація, 
що він і ще один молодик в одному з нічних розважальних закла-
дів сусіднього району в ніч (саме тоді, коли була скоєна крадіжка) 
гульбанили, як-то кажуть, на широку ногу, витрачаючи чималу 
суму грошей (лише, так званих, чайових більше тисячі гривень 
ними було запропоновано офіціантці за обслуговування). 

Дані особи-гультяї упізнані – ними виявилися 15-річні підлітки, 
жителі с. Товстеньке; в скоєнні крадіжки хлопці зізналися; зали-
шок викрадених грошей знайдено. 

У ході слідства також встановлено, що затримані ще раніш 
здійснили крадіжки з двох помешкань і магазину вказаного села 
(в часі проведення обшуку в будинках підозрюваних вилучено 
безліч викрадених речей). 

На сьогодні вже доведено їхню причетність до скоєння чоти-
рьох тяжких злочинів, передбачених ст. 185 ч. 3 ККУ. 

Слід сказати, один із крадіїв за підтримки своїх рідних, не див-
лячись на безперечні факти злочину, всякими шляхами намага-
ється уникнути відповідальності. 

Слідство триває. 

Спустошення сигаретних кіосків 
У ніч із 9-го на 10-е березня зі сигаретного кіоску, що по вул. 

С.Бандери м. Чорткова невідомою особою шляхом вирізання 
невеликого отвору в дверях викрадено 40 блоків сигарет різних 
марок на суму близько 8 тис. грн. 

А 20 березня, вже по опівночі, повертаючись зі служби додо-
му, начальник кримінальної міліції райвідділу внутрішніх справ 
А.Свинарчук запримітив по вул. Незалежності підозрілу особу, 
котра, присівши навпочіпки біля кіоску зі сигаретами, власне 
«поралася» над вирізанням діри в дверях. 

Завдяки оперативності правоохоронника злодюжка не встиг 
не те що поцупити цигарки, а навіть отямитися, як був затрима-
ний, як-то кажуть, на гарячому. 

Зловмисником виявився житель м. Тернополя (1967 р. н.), уже 
неодноразово судимий. 

«Лівак-первак» 
Минулого тижня працівниками державної служби боротьби з 

економічною злочинністю райвідділу міліції в одному зі сіл на-
шого району задокументовано три факти здійснення реалізації 
фальсифікованих горілчаних виробів різних відомих марок із під-
робленими акцизними бірками. 

На часі дані незаконні дії припинено; працівниками міліції ви-
лучено «лівий» товар; порушено кримінальну справу. 

Небезпека нічної вулиці 
12 березня у надвечір’я в чергову частину райвідділу міліції від 

25-річної мешканки Чорткова надійшло повідомлення про те, що 
на неї по вул. Ягільницькій здійснено напад невідомим чолові-
ком. Застосувавши фізичну силу, незнайомець викрав у потерпі-
лої сумку, в якій знаходилися документи та матеріальні цінності 
на суму 2 тис. грн. 

Проведеними першочерговими оперативними заходами пра-
цівниками карного розшуку на залізничному вокзалі м. Чорткова 
було затримано підозрюваного. Ним виявився житель Закарпат-
ської області, особа циганської національності,  раніше судимий. 

Відразу ж чолов’яга заперечував свою причетність до нападу 
й крадіжки, проте, коли правоохоронці провели його особистий 
огляд і вилучили в нього безпосередньо вкрадені цінності, то 
зловмиснику вже нікуди було відпиратися. 

На часі – затриманий під вартою в Чортківському СІЗО, пору-
шено кримінальне провадження за ст. 186 ч. 2 ККУ. 

 
Тетяна ЛЯКУШ 

(За інформацією заступника начальника – 
начальника кримінальної міліції Чортківського РВ УМВС України 

в Тернопільській області 
підполковника міліції Андрія Свинарчука) 

Наше – не наше?
З цікавістю прочитав я публікацію «Фотоспогади про Чортків» («Голос народу», 20 лютого ц. р.). 

Хочу зробити витяг із неї, щоби продовжити розмову. 

Як і наголошувалось попередньо в анонсі, кількаразово 
вміщуваному в «Голосі народу», традиційного Дня сміху нам 
усім виявилось не до сміху – адже вступили в дію нові та-
рифи на ЖКП, хоча не тільки це мали на меті обговорити 
організатори віче, припрошуючи небайдужих краян. Таких, 
щоправда, назбиралося небагато – за словами голови «Гро-
мадського Майдану» Володимира Чепиги, чим він непідроб-
но обурювався й турбувався на загал, – лише кілька десят-
ків. Ситуацію «витягла» безперечно небайдужа студентська 
юнь Чортківського державного медичного коледжу – із жов-
то-блакитними знаменами та протипутінськими гаслами.

Тон очікуваному полілогу пристрасним словом задав за-
ступник голови ГО Орест Мурава. В площині оцінювання 
ситуації на сході України хвилиною мовчання вшановано 
пам`ять її полеглих синів. Відтак виступаючий спозиціону-
вав народ як джерело влади, котре обирає й Президента, 
і депутатів усіх рівнів та делегує їм повноваження. З болем 
говорив про забезпечення військових на фронті та волон-
терство. Спроектував поняття державної зради в різних 
площинах. Знову повернувся до того, з чого й починав: рос-
ту цін на все і вся, а також тарифів. Застеріг: «Ми зібралися 
не на бунт проти влади, а щоб вона задумалась, що робить».

Очільник «Громадського Майдану» Володимир Чепига на-
самперед виокремив саме поняття Майдану за символ для 
української нації, значення сакральності. А відтак виклав на-
перед себе все, «що наболіло, чим душа кричить». Дорікав: 
всі наші проблеми – від байдужості, а причина бід – крадіж-
ки, що процвітають на всіх щаблях. Риторично запитував, 
куди зазирає Антимонопольний комітет. Теж застерігав: «Ми 
не маємо права думати, що в наших бідах винна незалежна 
Україна. Не маємо права думати, що не повинні захищати 
рідну землю».

Мав слово і член ГО Георгій Хадзарагов, оприлюднивши 
хронологічний плин борсання в лещатах фінансових про-
блем Чортківського краєзнавчого музею – як і ремонту, що 
непомірно затягується з причин, досі нез`ясованих низкою 
як контролюючих, так і громадських організацій. Його дещо 

доповнила і старший науковий співробітник музею Ольга 
Чорпіта.

Та громада спрагло дочікувалась основного промовця 
(як нарік його В.Чепига) – народного депутата Олега Барну: 
якого можна не лише слухати, а ще й із нього спитати! Об-
ранець задекларував кілька умовиводів, на кшталт: «Легше 
владу поміняти, ніж постійно з нею сперечатися», «Найкра-
ща люстрація – вибори», «Не бійтеся змін, бо гірше вже ніку-
ди» тощо. Наголосивши, що працює в парламентському ко-
мітеті з протидії корупції, виокремив три кардинальних лиха, 
що позиціонують Україну в світі не з ліпшого боку: війна, від-
сутність економічних реформ, корупція. І – деталізував кож-
не з них. Мовляв, вибирати своїх лідерів треба доти, доки 
більшість з них становитимуть порядні, чесні, незалежні від 
олігархічних чинників люди. Об`єднатися і йти єдиним фрон-
том проти корупції, бо доки існуватимуть корупційні схеми, 
бюджет буде дірявий. Контролювати призначення на посади 
публічно. Говорив про потребу у владі людей з прикладним 
логічним мисленням, незаангажованих жодною політичною 
силою, здатних побудувати логічний, послідовний структур-
ний ланцюг розвитку економіки. І тоді буде лад.

Схвально підтримані вигуками й оплесками, виливали 
«на люди» спільний біль кілька представників громади. Від-
так прийнято резолюцію віче з вимогою негайного призна-
чення керівника районної виконавчої гілки влади; контролю 
обгрунтованості цін і тарифів за участю громадських пред-
ставників з наступним опублікуванням результатів перевір-
ки в районній газеті; повідомлення правоохоронних органів 
про результати розслідування злочину, заявленого громад-
ською організацією захисту прав акціонерів Чортківського 
цукрового заводу. Громадою додано ще два пункти – ви-
магати повернення в Україні у державну власність підпри-
ємств стратегічних галузей та боротися з проявами корупції 
у Чорткові й районі.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Терпіння народу не безмежне»
Таке твердження стало гаслом, наскрізним твердженням, осердям всього мовленого упродовж 

двогодинного тривання віче, зорганізованого ГО «Громаський Майдан» позавчора, першого дня квітня.
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Круглий стіл

Це цікаво

Отець Дмитро НЕНЧИН, віце-канцлер Бучацької єпар-
хії УГКЦ, парох с. Мухавка, сотрудник храму с. Нагірянка:

– Триває війна, 
і це власне є та 
наша хресна до-
рога, якою пряму-
ємо. На цій дорозі 
є Христос, є ті, хто 
з Ним співпережи-
ває, є і звичайні 
спостерігачі, і 
ті, хто ще десь 
сповідує гасло 
«Розпни! Завдай 
болю!». Зараз ми 
багато уваги звер-
таємо на матері-
альні нестатки, на 
агресію, але дуже 
мало – на тих, 
хто реально несе 
хрест.

На хресній до-
розі перемінюва-
лися люди. Хрис-
тос зустрів киринейця, який був байдужий, ішов з дітьми, 
як будь-який українець прямує з дітьми, мріє про спокій, 
комфорт. Та, зустрівшись з поглядом Христа, перемінює 
своє мислення, світогляд. Бере цей хрест і допомагає його 
нести. Погляньмо: люди, раніше байдужі до України, стали 
згуртованіші, війна, боротьба, що триває в нашій державі, 
нас об`єднала, зробила сильнішими. Ми нарікаємо на по-
дорожчання матеріальних речей, та духовно ми стали на-
багато багатшими. Жертвенність волонтера – а хто це є? 
Українець, той же киринеєць, який бере хрест і прагне до-
помогти. 

Плачучі єрусалимські жінки – вони плакали за Христом 
подібно, як тепер наші матері плачуть і за чужими дітьми. 
Навіть ті, чиї діти не воюють. У мене досі перед очима геть 
зчорніла постать матері загиблого героя Володимира Тру-
ха зі с. Жабинці Гусятинського району. І постаті всіх тих ма-
терів, які разом з нею співстраждали. Жінки, що плакали 
за Христом, бачили несправедливість. І сьогоднішня мати 
бачить несправедливість, що прийшла від чужого народу і 
стала побудником сліз, страждань, агресії. 

Там, на хресній дорозі Ісуса, Вероніка дістала дар – від-
биток лиця Спасителя на платку. Ми також дістаємо нині 
багато відбитків – почнімо з героїв Небесної сотні. Таких 
праобразів численно – навіть пісня «Плине кача по Тиси-
ні». Почувши її, відразу пригадуємо, яку жертву вони при-
несли, який подвиг вчинили для України. Правдиві від-
битки – й самі образи героїв, які бачимо серцем і на яких 
можемо формувати молоде покоління. І на словах Хрис-
та, що немає більшої любові, аніж віддати життя своє за 
друзів своїх. Нехай ті відбитки залишаються спогадами не 
страждань, а розквіту національного, патріотичного духу, 
правдивої любові до своєї України. От що залишив Христос 
Вероніці: не просто лице, а образ любові – незмінної, до-
сконалої, вічної Божої любові. Дві тисячі років минуло – і ми 
про це пам`ятаємо...

Отець Томаш СЛОВІНСЬКИЙ, священик костелу св. 
Станіслава РКЦ у Чорткові:

– Іван Павло ІІ 
нам сказав, що 
людину не можна 
зрозуміти до кінця 
без Ісуса Христа. 
За будь-якої ситу-
ації християнин по-
винен питати: що 
Бог до мене каже 
через це? Ситуа-
ція, котру пережи-
ваємо тепер, по-
людськи, сказати 
б, безнадійна. Але 
треба подивитися 
на неї через Ісуса, 
Його життя, через 
Євангеліє. Оця ві-
йна, що так дов-
го триває – після 

Майдану, після радості й свободи. Але треба пам`ятати, 
що назад ми не йдемо, від часу Майдану ідемо вперед, хоч 

нам здається, що стоїмо на місці. Хресний путь Христа та-
кож не був швидкий, Ісус не поспішав, Він тричі падав під 
хрестом. Після третього разу можна було впасти у відчай, 
депресію – мовляв, не варто іти далі. І ми так само йдемо, 
падаємо на своїй дорозі. Бо цвіт України гине там, в АТО, і 
кожен похорон – то ніби падіння народу в смуток, жалобу й 
безнадію. Проте встаємо і йдемо далі. Склалася традиція, 
що своїх героїв в останню путь проводжаємо навколішки. 
І це – вражаюче, і кожен похорон – як падіння. Ті падіння, 
такі зупинки – то як зустрічі на хресній дорозі Ісуса Христа. 
Трапляється хтось, хто нам випадково допомагає, є Пре-
свята Діва Марія на тій дорозі, Котру ми зустрічаємо. І то 
є така аналогія: як від Його засудження Ісус взяв хрест на 
Свої рамена і йшов, знаючи, що має сповняти волю Отця. 
Знаючи: все закінчиться тим, що Він помре на хресті – по-
людськи, правда, бо по-Божому то була перемога. Так само 
і в нас: страждання теж неодмінно закінчаться, хоч і важкий 
людський хресний путь. Війна, смерть, але це шлях до пе-
ремоги. Так, як Христове Воскресіння стало перемогою, що 
перевершила і перевершує наші знання, так само й те, що 
закінчаться всі митарства в Україні, перевершує наші зна-
ння теж. Воскресіння буде, бо воно є завжди. 

Та нам потрібні передусім терпеливість і витривалість 
у цьому. Згадаймо Помаранчеву революцію: всі думали, 
що зразу буде рай, настануть зміни на ліпше. Але мусить 
пройти якийсь час. Я бачу, що український народ вже має 
витривалість, зміцнюється духовно. Потрібно відновлюва-
ти себе ще й інтелектуально, не згубити цей час на розпач 
чи безнадію. Може, Бог відтягає очікувану перемогу в часі, 
щоб народ випрацював її, відчув, як дорого вона коштує і 
що варто це чинити зараз...

Отець Любомир ФІНКОВСЬКИЙ, парох УПЦ КП с. Кали-
нівщина, Семаківці:

– Хочу проци-
тувати дуже гарні 
слова владики – 
митрополита Во-
линського Михаїла, 
які він сказав у день 
Шевченкових роко-
вин: «За Шевченка 
продавали землю 
разом з холопами». 
Виходить, зараз 
так само і в Україні: 
Донбас – окупова-
на територія, Крим 
відданий Росії і 
РПЦ передала вже 
єпархії. Тобто, від-
дала церкви разом 
з «холопами». 

У нас в кожному 
селі вже є по дві-
три церкви, але 
вони від того по-
вними не стали. 
Чим більше будуємо храмів, тим відчутніше у них порож-
ньо. Бо храм найперше треба будувати в собі, в своїй душі. 

Тому ми, українці, повинні згуртуватися, бо вже минув 
час суперечок, чия церква старша, чия краща. Зараз треба 
всім молитися, щоб Україна вижила, щоб сформувалась як 
держава. Щоб ми молитвою, духовністю переконали ліде-
рів: вони повинні працювати на народ, а не з народу корис-
тати. Тому що народ – він терпить, як збитий збанок, що 
воду носить, – до пори-до часу.

У нас, на мою думку, ще нічого не змінилося. Маємо ві-
йну і мусимо зрозуміти, що той народ, який колись доводив 
право старшого брата, ніколи не був нашим родичем – це 
засвідчує історія. На порозі – Вербна неділя, а так – Страсті 
Христові. Замислімось над хресною дорогою Спасителя, 
над поняттям: кожен цвях – то гріх, який вбиваємо в тіло 
Ісуса. Прощаймо одне одному, тоді побудуємо Україну, 
дійсно згуртуємось навколо неї, дійсно пройдемо хресною 
дорогою не словами, а ділами. Господь допоможе нам здо-
лати всі випробування, усвідомити власні гріхи й очистити-
ся. На Вербну неділю попросімо одне в одного пробачен-
ня і з Божим благословенням у день Світлого Христового 
Воскресіння спожиймо пасхальне яйце як символ зародку 
життя. Будьмо милосердні – і Бог буде милосердний до нас.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ, 

Оксани СВИСТУН

Існують довічні істини, непідвладні часові, – потреба у ми-
лосерді, людяність, взаємодопомога. І саме ці риси доброти 
в теперішній важкий час проявила наша громадськість, що 
викликає велике захоплення. Наш народ довів, що у важку 
скрутну хвилину завжди готовий протягнути руку допомоги 
потребуючому.

Не залишається осторонь в цьому питанні і наша орга-
нізація Червоного Хреста. Надання допомоги потерпілим і 
жертвам збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф чи 
інших надзвичайних ситуацій – один з основних напрямків 
діяльності Червоного Хреста.

Благодійництво є великим проявом людяності, гуманізму, бо 
завдяки цій здатності – безкорисливо прийти на допомогу іншим 
– у цьому світі не зникає добро. Адже для того, щоб творити до-
бро, не обов’язково мати великі статки. Головне мати щедре, чуй-
не серце та відкрити його для інших. І це природно, адже всіх нас 
об’єднують внутрішні моральні закони, якими маємо керуватися, 
вибираючи між добром і злом, честю і зневагою.

Чортківська районна організація Товариства Червоно-
го Хреста України піклується про переміщених осіб з зони 
АТО. Протягом минулого року в зону АТО відправили овочів, 
а саме: картоплі, буряків, моркви, капусти 8850 кг завдяки 
директору ПАП «Березина» В.Є.Заболотному.

Переміщеним особам в районі надано допомогу овочами, 
одягом і взуттям – 84 чол., постільною білизною – 12 чол. 
Цього року така ж допомога надана 40 чол. (за рахунок гума-
нітарної допомоги та зібраного одягу і взуття від населення).

Особливо щиру вдячність хочу висловити учнівським та 
вчительським колективам шкіл району, особисто начальни-
кові відділу освіти райдержадміністрації І.М.Гульці; за те, що 
організували акцію «Благодійна акція для допомоги пересе-
ленцям зі сходу» по збору одягу та взуття. Школярі попрацю-
вали дуже старанно. Зібраний одяг чистий, акуратно скла-
дений. Дуже багато добротного одягу. Відчувається, з якою 
теплотою і старанністю діти віддавали своє для того, щоб 
допомогти іншим. Одяг ми віддаємо не тільки переміщеним 
особам, а також дітям нашого району з категорії найменш за-
хищених родин.

З 1 квітня по 5 травня ц. р. проходитиме Всеукраїнський 
місячник Червоного Хреста під гаслом «Боротьба за мир, бо-
ротьба за здоров’я. Приєднуйся до руху Червоного Хреста». 
Просимо всіх підтримати цей місячник благодійними пожерт-
вуваннями, а саме: коштами, продуктами харчування, одя-
гом, взуттям, дитячими іграшками, медикаментами.

Завчасно вдячні вам за розуміння та підтримку.
Наші реквізити: ТВБВ10019/054 філія ТОУ ВАТ «Ощад-

банк», р/р 26000354102460, код 26197193, МФО 338545 «Ко-
лективний благодійний внесок на допомогу знедоленим».

Ми чекаємо на вас за адресою: м. Чортків вул. С.Бандери, 50. 
Контактний телефон: 2-37-67.

Ірина СОЛЯНИК, 
голова районної організації Товариства Червоного 

Хреста України

Добродійство

Під знаком добра
У важкий час ми живемо. Чимало проблем і бід навколо. 

Їх було достатньо й раніше. Але, на жаль, нинішня 
ситуація додала ще більше проблем. Це суспільне 
і політичне протистояння, збройний конфлікт на 

сході України, анексія Криму, зростання внутрішньо 
переміщених осіб на теренах району, девальвація гривні. 

Виникають питання: як допомогти людям, 
як підтримати найбільш знедолених, 

нужденних, хворих?

Вже ось Страсті Бога сина: 
впадьмо щиро на коліна!

У часі Великого посту християни і подумки (в молитві), й фізіологічно (у хресній ході) проходять хресною 
дорогою разом із нашим Спасителем. Хресну путь – з болем, терпінням та витривалістю нині долає й уся 

Україна. Означити аналогію цих двох понять, так би мовити, спроектувати їх одне на друге, ми й запросили 
учасників круглого столу, традиційно влаштовуваного в редакції районки у переддвер̀ ї Воскресіння 

Христового, – священиків різних конфесій Українських Церков.

З нагоди Шевченківських днів, що тривають в Україні, отець 
Роман Гончарик, настоятель церкви Архистратига Михаїла 
УГКЦ у селах Долина й Шульганівка, приніс у редакцію рари-
тетне видання пропам’ятної книги будови пам’ятника Тарасові 
Шевченкові в Буенос-Айресі (Аргентина). Він хотів поділитися 
з читачами районки своїм цікавим надбанням. У цій друкованій 
праці описується весь процес становлення в умах українців 
далекого зарубіжжя ідеї спорудження пам’ятника Пророку на-
ції, бо, як вони висловлювалися: «Незабутній батько Тарас! Як 
же без нього йти і бути нам на чужині?» – й реалізації задума-
ного. У серцях синів і доньок України горить ватра любові до 
землі, на якій народилися, хоч вони й відірвані від неї океаном. 
Знайшовши підтримку серед місцевого населення, по довгих 
стараннях Українська Центральна Репрезентація в Аргентині  
одержала місце для меморіалу своєму Батькові у найкращому 
паркові столиці. За щедрі пожертви української громади – 60 
тис. доларів –  в Буенос-Айресі постав величний пам’ятник 
Т.Шевченкові під назвою «Гомоніла Україна, довго гомоніла». 
Автор – Леонід Молодожанин.  5 грудня 1971 року відбулася 
урочиста подія відкриття, на яку з`їхалися делегації українців 
з усіх країн американських континентів. 

Визнання й таке величне пошанування Т.Шевченка за кор-
доном – приклад любові дітей України, розкиданих по світу, до 
своєї неньки. Приклад й для нас, українців в Україні, гуртуван-
ня й жертовності заради України, заради її майбутнього.

Оксана СВИСТУН

«Наш єси поете, а ми 
народ твій, і духом твоїм 

дихатимемо во віки й віки!»
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Шкільне життя

Незалежність... Яке звичне і ніби буденне слово 
два-три роки тому, а зараз – особливо щемливе 

і бажане. Саме виховання любові до України, 
усвідомлення цінності незалежності нашої держави, 

яка виборювалась не одним поколінням борців-
патріотів, є метою патріотичного виховання  

у Косівській  ЗОШ І – ІІІ ст. 

У червні минулого року під час відзначення 100-річчя 
від часу створення легіону УСС та 95-річчя Чортківської 
офензиви учні нашої школи взяли участь в районній спор-
тивно-патріотичній естафеті. Упродовж року було прове-
дено багато виховних заходів цієї тематики, серед яких 
варто згадати Парад вишиванок, до якого були залучені 
як учні з першого по одинадцятий клас, так і вчителі. Роз-
маїття української вишивки просто вражало. Наступним 
заходом, який також становив частину першого навчаль-
ного тижня, що традиційно присвячений Дню Державно-
го прапора та Дню Незалежності, був загальношкільний 
учнівський фестиваль «Народні символи України». Учні 
кожного класу під керівництвом педагога-організатора 
О.І.Масляк підготували композиції з чорнобривців, кали-
ни, верби, хліба, вишитих рушників, крашанок та розпо-
відали і співали про них.

У листопаді в районі проходив фестиваль «Свята По-
крова», у якому взяла участь і Косівська ЗОШ. У грудні від-
булася зустріч між учнями школи та нашим односельчани-
ном – воїном АТО Петром Бідочком. Гість завітав до стін 
рідної школи на запрошення школярів, які з нетерпінням 
чекали побачити Героя. Діти висловили щиру вдячність 
солдату, показали йому виготовлені власноруч обереги і 
попрохали взяти їх на передову, щоб передати друзям по 
зброї, аби ті знали, що про них пам’ятають, за них пере-
живають і моляться.  На завершення зустрічі діти вручили 
пану Петру солодощі для його дітей до Свята Миколая.

Наприкінці місяця учні школи здійснили поїздку до Тер-
нопільського музею політв’язнів та репресованих, де під 
час екскурсії із цікавістю слухали розповідь про страшні 
часи сталінських репресій та самовіддану боротьбу вояків 
УПА.

Оскільки Україна зараз переживає у своєму історично-
му розвитку непрості часи, тому Свято посвяти в соколята 
було вирішено поєднати із відзначенням річниці Револю-
ції Гідності, аби малі українці змалку розуміли цінність 
свободи,  людського життя і миру на землі. Під час ви-
ховного заходу на тему «Україна в нас єдина, бережи її, 
дитино!» звучали  поезії про любов до неньки України, про 
славних предків козаків, які боронили її від чужоземних 
загарбників. Ведуча заходу вчитель музики Л.Концограда 
нагадала присутнім, що якраз рік тому, з 18 по 20 лютого, 
на Майдані Незалежності у Києві відбулися трагічні події: 
масові розстріли беззбройних протестантів проти злочин-
ної влади. Завершальним акордом заходу був патріотич-
ний флеш-моб «З Україною в серці», в якому були задіяні 
учні 1-9 класів під  керівництвом худкерівника М.Янч. Вони 
танцювальними рухами зобразили найзаповітніші бажан-
ня кожного: «Бійці! Повертайтесь живими, бо вас люблять 
і на вас чекають! Україна буде врятована, якщо її захища-
ють такі самовіддані воїни!».

З початком березня щороку у нашій школі готуються до 
проведення Шевченківських днів. Цьогоріч вони розпоча-
лися 9 березня спільними урочистостями біля пам’ятника 
Т.Г.Шевченку в центрі села: спільною панахидою двох 
церковних громад, після якої директор школи Л.Петрів на-
гадала присутнім про 150-річчя першого виконання Дер-
жавного Гімну України та розповіла про життя одного з 
його авторів М.Вербицького. Після виступу юних читців, 
які декламували поезії Т.Г.Шевченка, присутні заспівали 
«Ще не вмерла України ні слава, ні воля…» та духовний 
гімн України «Боже великий, єдиний…». 

Саме такі заходи, у яких беруть безпосередню участь 
не тільки учні і педагоги, а й представники влади та церк-
ви, мають найкращий виховний вплив на дітей, формують 
їхні життєві цінності та патріотичну душу.

Ірина СТАВНИЧА, 
заступник директора з виховної роботи 

Косівської ЗОШ І – ІІІ ст.

З Україною в серці

Чекають повернення додому пернатих 
друзів і учні Джуринської школи. Традицій-
но кожного року тут проходить акція, при-
урочена зустрічі птахів. Учні під керівни-
цтвом учителя біології, автора цих рядків, 
готують різні заходи, присвячені даній по-
дії. Цього року учні виготовляли шпаківні. 
Розвісили їх і біля рідної школи, і в шкіль-
ному саду. Всі завзято працювали, аби 
зробити будиночки для шпаків затишними 
та надійними. Учні взяли участь у вірту-
альній екскурсії «Птахи Тернопільщини», 
створили фотоколаж «Птахи – це частина 
природи». Готуючись до цього заходу, вони 
вивчали поведінку птахів, з’ясовували не-

безпеки, які виникають під час їх міграції, 
писали прозові та поетичні твори, робили 
фотографії. 

Звичайно, такі заходи надовго за-
пам’ятовують школярі, вони розуміють, 
що природа – наша мати, а пташки –  пер-
наті друзі, про яких треба дбати, яких слід 
оберігати.

                                
 

  Ольга БРАТКІВ, 
вчитель біології та хімії Джуринської 

ЗОШ І – ІІІ ст.
                                                                                                                                                      

                                       Фото Р.ФРАНКІВА

Друзі наші менші

Несподівано рано розпочалася в цьому році весна. Радісно 
зустрічали перші погожі дні учні Товстеньківської загальноос-
вітньої школи І – ІІ ст. І не з порожніми руками – впродовж двох 
останніх місяців спільно з батьками і вчителями діти готувалися 
до відповідального загальношкільного заходу –  Свята зустрічі 
птахів. 

Підгодівля птахів взимку є одним з найважливіших заходів, 
одним з найреальніших шляхів допомоги пернатим друзям. Учні 
нашої школи беруть в цьому активну участь. Особливо відзна-
чились учні 4-го класу: А.Мацейко, І.Снісарчук, М.Величенко, 
В.Івасишин, Д.Лозінський.

…І ось перша шпаківня вже на дереві. Діти радіють, уявляють 
майбутніх мешканців пташиної оселі.

Людмила КАСЬКІВ, 
вчитель природознавства, 

Галина МАЦЕЙКО, 
вчитель біології

Товстеньківської ЗОШ І – ІІ ст.

На дереві – шпаківня

З метою збереження звичаїв і традицій нашого народу, ви-
ховання дбайливого і чуйного ставлення до живої природи у  
Великочорнокінецькій ЗОШ І – ІІІ ст. було проведено Свято 
зустрічі птахів. Під час дійства учні ознайомили присутніх із 

народознавчими святами березня і 
показали їх зв’язок із поверненням з 
вирію птахів. Діти співали веснянок, 
закликали весну. Виховний захід був 
насичений народними прикметами, 
приказками, повір’ями. Під час ві-
кторини учні відгадували загадки, за 
що одержували в подарунок печених 
жайворонків. Їх приготувала учени-
ця 8-го класу Олеся Гордій. Після 
завершення свята всі учні вийшли 
на шкільне подвір’я, в їх руках були 
печені жайворонки. Цих символічних 
птахів діти підкидали вгору, потім 
ловили, розламували на шматочки і  
розкладали на деревах для птахів. 
А хлопці розвішували шпаківні, яких 
цього року виготовили аж 18 штук.  
Повертайтеся, пташки! Ми на вас 
чекаємо! 

                                                                              

  Галина ЛЯХОВИЧ,
вчитель біології 

Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ст. 

Повертайтесь, пташки!

Село Шманьківці славиться своєю мальовничою кра-
сою природи, яку сільчани дбайливо бережуть. Щорічно в 
Шманьківській школі навесні проводиться ряд заходів для 
збереження довкілля, що сприяє екологічному вихованню 
підростаючого покоління: конкурси малюнків, веселі та ці-
каві вікторини, різноманітні свята. Нещодавно виступила 
агітбригада, яка закликала захищати водні ресурси планети. 
Учні завжди з любов’ю та шанобливістю ставляться до при-
роди: працюють на навчально-дослідній ділянці, садять квіти 
та дерева навколо школи. Все це проходить за організацією 
вчителя біології Богдани Гермак. 

Відомо, що весну в Україну приносять на своїх крилах пере-
літні птахи, тому учні з нетерпінням їх чекають і влаштовують 
теплу й дбайливу зустріч крилатим провісникам тепла. Не-
щодавно таку зустріч і виховний захід для школярів організу-
вали класоводи Ольга Бурдяк, Тетяна Старик і Галина Бабій. 
Лунала чисельна кількість віршів, загадок, цікавих відомостей 
про пернатих друзів і їх користь у природі. На святі діти розі-
грували інсценівки, які яскраво та доцільно відображали життя 
птахів. Взимку учні працювали над проектом «Годівничка»: під-
годовували пташок і спостерігали за їхньою поведінкою. Крім 
практичної частини, діти опрацювали самостійно й теоретичний 
матеріал про птахів, які залишилися в наших краях зимувати. 
Опісля свята «Дня зустрічі птахів» у Шманьківцях побільшало 

шпаківень, які учні самі змайстрували і почепили. 
Катерина ГАСІЙ,

вчитель української мови та літератури 
Шманьківської ЗОШ І – ІІ ступенів

Фото Наталії БІЛИК

Красива природа там, де її бережуть

Птахи прилетіли – 
на крилах весну принесли
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Хресна хода

Людина

Світло в сум`ятті пітьми

Свинцем сповите небо вшир,
Ісуса лик – всім поводир,
Мережить слух духовний спів,
Рушає в хресну путь Чортків.
Розлилась повінню юрба,
На лицях смуток – не тяжба.
І літні, й зрілі, юні тут,
Крізь місто стелиться маршрут.
Зупинок низка лік веде,
Громада на Голгофу йде.
У кожного вона – своя,
Та всім дороговказ сія,
Що уособлює Христа.
Його жертовність пророста
І множиться чимраз гучніш,
Аби прозріли ми скоріш,
Аби позбавились гріха.
Хоч зло у світі не стиха,
Та володіє всім любов,
Тож сяйво світла зблисне знов,
Проріже морок тьми густий.
В нас намір щирий і простий:
«Любов к Отчизні де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат».
Не зігнемось від болю втрат,
Терпінням вирятуєм світ,
Новітній викохаєм цвіт.
Лягає хрест на рамена:
В нас віра – істина одна.

Анна БЛАЖЕНКО

Фоторепортаж 
Володимира ТИХОВИЧА

Для героя нашої публікації – жителя с. Улашківці Андрія Ре-
вака – побудженням до навчання художній обробці дерева став 
поклик серця. То якось чи по роду передалося, чи як по-іншому 
пояснити той потяг чоловік й сам не знає. Бо мистецьку жилку 
мали обидва брати Реваки – і Василь, і Андрій. От ще батько їхній 
був добрим майстром. Точний – і синів так привчив: навіть дошку 
врізати, то треба не абияк, а акурат точно. Хоча для батька сто-
лярка – то як хобі було, він більше по техніці любив. А от Андрій 
з братом змалку малювали, різьбили. «Пригадую шкільні роки. 
За партою на уроках сидів тихенько-тихенько, лиш би не чіпали 

вчителі, бо в цей час мав інше заняття, яке захоплювало, – малю-
вав», – ділиться споминами наш герой. 

Після закінчення середньої школи поступив у Вижницьке учи-
лище прикладного мистецтва ім. Юрія Шкрібляка. Там були різні 
спеціальності, та от найбільше вабило дерево, з ним Андрієві ці-
кавіше працювати. Тепер, щоб виокремити 
якусь улюблену для роботи породу дерев, 
то чоловік й не назве такої: «З будь-яким 
деревом працюю, – каже. – Залежно від 
того, яку річ роблю. Меблі, наприклад, важ-
че з ясеня робити, ніж з дуба, бо ясінь (так 
лагідно називає майстер робочий матері-
ал) твердий. Але навіть одної породи де-
рево може різнитися: ось цей ясінь білий, 
як слонова кістка (вказує на фотографію 
зробленого для церкви простомедійника), 
а оцей (вироблене для своєї сім`ї ліжко) 
– червонуватий вже, як під горіх. З липи 
виходять цікаві, пластичні фігури». Підсу-
мовує: «З будь-якого дерева гарні вироби, 
головне – хотіти і вміти». 

У доробку пана Андрія, направду, різно-
планові вироби: речі суто побутові – две-
рі, ліжка, тумбочки, кухонні меблі, й для 

церковного обряду 
– престіл, тетрапод, 
простомедійник. А 
ще є такі, в яких жи-
тиме пам`ять про 
автора поколіннями: 
іконостаси, різьблені 
руками художника, 
бічний – в дерев`яній 
церкві Воскресіння, 
що у мікрорайоні  за-
лізничного вокзалу, 
та основний – у с. 
Суховерхів Кіцман-

ського району Чер-
нівецької області. 
То – праця клопітка, 
затратна часово 
й морально, в яку 
митець вклав свої 
вміння, майстер-
ність, душу. Мис-
тецький хист Андрія 
Ревака помітно у 
різьбярській робо-
ті – розп`яття Ісуса 
Христа, споглянути 
яку можна в греко-
католицькій церкві 
с. Білобожниця. 

Андрій спокійно, 

без хвальби показує роботи з різьби, дові-
рливо переказує своє життя. А воно у нього – 
нелегке. Тепер опорою й підтримкою Андрія 
є його сім`я – дружина Ліля та діти Василько 
й Юля. Колись родина була великою, та усі 
рідні повмирали зовсім молодими: і мама, й 
тато, й брат. Про свого Василя Андрій роз-
повідає з гордістю: «Брат сильніший у різьбі 
був, його роботи за кордоном не раз вистав-
лялися, навіть книжку написали про ньо-
го. Міг досягнути багато. Та не судилося». 
Сам Андрій ще хлопцем був на грані життя 
і смерті. Роздумує чоловік: «Тоді думалося: 
Господь мене схоронив, отже, для чогось це 
потрібно». Подумалося: може, щоб дарувати 
таку красу, витворену власними руками?

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Різьбяр з Улашківців
Бельгієць Бернар Вілем, котрий розбагатів в Україні, працюючи в українському селі, й про феномен якого 

люблять писати всеукраїнські ЗМІ, говорить про те, 
що нам, українцям, потрібні знавці, у кожному селі мають бути коваль, пекар, м’ясник, бо менеджерів – безліч, 
але яким ремеслом вони володіють? А от у Франції ремісники становлять 50 відсотків економіки. Навіть у 
освітню програму членів королівської династії колись входило оволодіння якоюсь ремісничою професією. 

Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із жителем чортківського краю, котрий вносить у розвій 
Чортківщини свій хай невеликий, та мистецьки витончений вклад. Його рання робота – герб села – прикрашає 

центр Улашківців. Так, за цим полотном, ми й напитали про художника, що творить на цій землі.
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9 квітня. Тривалість дня – 13.24. Схід – 6.18. Захід – 19.42. Іменини святкують Матрона, Мотря

7 квітня, вівторок 8 квітня, середа 9 квітня, 6 квітня, понеділок
УТ-1

06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Ера будiвництва 
07.25, 23.40 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.15 Про головне 
10.05 Д/ф «Клуб пригод» 
10.40 Д/ф «Твiггi. Обличчя 
60-х» 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.30 Казки Лiрника Сашка 
14.40 Хочу бути 
15.00 Як ваше здоров’я? 
15.55 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.20 Х/ф «Йосиф з 
Назарета» (1) 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
22.00 Слiдство. Iнфо 
22.30 Слово 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.30 Тепло.ua 
01.20 ТелеАкадемiя 

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

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 23.35 Т/с «Мессiнг: 
Хто бачив крiзь час» 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 Т/с «Земський лiкар 
4. Повернення» 
14.20 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.45 Т/с «Красиве життя» (2) 
01.30 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Забери 
мене додому» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Лавровий 
каньйон» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 03.05 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.» 
11.40, 13.20, 16.35 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Трюкач» 
23.30 Х/ф «Затяжний 
пострiл» (2) 
01.20 Х/ф «Щербате лезо» (2) 

СТБ
05.50 «У пошуках iстини. 
Володимир Великий. 
Святий варвар» 
06.30, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05, 18.50 «Iсторiя 
українського шоу-бiзнесу. 
Територiя «А» 
10.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.50, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.50 «МастерШеф - 2» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.40 Х/ф «Пропажа 
свiдка»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 
Kids’ Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00, 18.00, 01.55 Репортер 
08.05, 12.00 Teen Time 
08.07 Єралаш 
12.05 Т/с «Моя прекрасна 
няня» 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.15 Абзац! 
21.00 Серця трьох 2 
23.10 Х/ф «Пiсля нашої 
ери». (2) 
02.00 Служба розшуку 
дiтей 
02.05 ППШ-2 
03.15 Зона ночi 
04.55 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 23.30 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00 Новини «Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-6» 
13.50 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
15.50 Д/п «Фронтовий 
винищувач МIГ-29» 
16.40 «6 кадрiв» 
18.25 Футбол. 1/4 Кубка 
України. «Динамо» - «Зоря» 
20.25 Футбол. 1/4 Кубка України. 
«Днiпро» - «Чорноморець» 
22.30 «Профутбол» 
00.00 Х/ф «Воронка» 
01.55 Х/ф «Тримайся, 
казак!» 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, Новини 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.25 Перша студiя 
10.55 Д/ф «Траекторiї 
свободи» 
12.15 Слiдство. Iнфо 
12.45, 22.25 Слово 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiкно в Америку 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Як це? 
14.40 Надвечiр`я 
15.50 Свiтло 
16.30 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.30 Чоловiчий клуб 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
20.00 Про головне 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.55 Т/с «Роксолана» (1) 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.15 
ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.45 «Чотири весiлля - 3» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «Сказочная Русь» 
22.30 «Право на владу - 2» 
00.35 Т/с «Мiстер 
Селфрiдж» (2) 
01.35 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1) 
02.20 Т/с «Next-3 
(Наступний)» (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 23.35 Т/с «Мессiнг: 
Хто бачив крiзь час» 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 Т/с «Земський лiкар 
4. Повернення» 
14.20 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.45 Т/с «Красиве життя» (2) 
01.30 Т/с «Сусiди» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.26, 20.58, 21.56 Погода. 
Анонси 
19.30 «Що робити?» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Розмова без 
нотацiй» 
22.15 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Переможний голос 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
15.25 Х/ф «Життя не може 
бути нудним» 
18.05 Час-Ч 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
20.00, 04.05 Про головне 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.55 Т/с «Роксолана» (1) 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша 
i ведмiдь» (1) 
09.45 «Чотири весiлля - 3» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.35 Т/с «Мiстер 
Селфрiдж» (2) 
00.35 Емiль Хiрш у трилерi 
«Фантом» 

ІНТЕР
06.30 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина» 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.25, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.45 Т/с «Красиве життя» (2) 
23.35 Т/с «Мессiнг: Хто 
бачив крiзь час» 
01.30 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.30, 18.40 Мiська рада 
iнформує 
07.40 Програма «Слiдства. Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Унiкальна Україна 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф 
«Авторська теорiя» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «П’ятий 
вимiр» 

17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35, 03.30 Х/ф 
«Демократичний 
терорист» (2) 

ICTV
05.15 Служба розшуку 
дiтей 
05.20 М/с «Том i Джерi» 
06.05 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Спорт 
09.20 Х/ф «Викрадачi 
картин» 
11.25, 13.20 Х/ф «Танго i 
Кеш» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20 Х/ф 
«Руйнiвник» 
16.45 Х/ф «Суддя Дредд» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Суддя Дредд 
3D» (2) 
02.05 Х/ф «Роккi Бальбоа» 
(2) 
03.40 Вражаючi сюжети 
про роботу полiцiї 
04.20 Т/с «Закон Херрi» 

СТБ
06.20 «У пошуках iстини. 
Йосип Сталiн: жiнки 
тирана» 
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Таємницi х-фактору. 
Пiснi забутих дiтей» 
10.00 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
11.45 Х/ф «Я щаслива!» (1) 
13.40, 19.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
14.20 «Битва 
екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.50 «Iсторiя українського 
шоу-бiзнесу. Територiя «А» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
00.00 «Один за всiх» 
01.10 Х/ф «Рiдня» (1) 
02.50 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 
Kids’ Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00 М/ф «Том i Джерi: 
Робiн Гуд» 
09.05, 11.55 Teen Time 
09.07 Єралаш 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня» 
16.55 Т/с «Воронiни» 
18.00, 02.15 Репортер 
18.20, 01.30, 05.20 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.25 Пристрастi за 
Ревiзором 
23.30 Х/ф «10 000 рокiв до 
нашої ери». (2) 
02.20 Служба розшуку 
дiтей 
02.25 Великi почуття 

2+2
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
07.30 Х/ф «Єгер» 
09.30 Т/с «Захист 
Красiна-3» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
21.30 «ДжеДАI» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
22.15 Х/ф «Бельфегор. 
Привид Лувру» 
00.15 Х/ф 
«Суперколлайдер» 
01.55 Х/ф «Вишневi ночi» 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Перша студiя 
10.45 Уряд на зв`язку з 
громадянами 
11.30 Утеодин з Майклом 
Щуром 
12.00 ПРЕЗЕНТАЦIЯ 
СУСПIЛЬНОГО 
МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Дорогi депутати 
14.10 Казки Лiрника Сашка 
14.25 Д/ф «Кланова 
Шотландiя» 
15.35 Фольк-music 
16.40 Книга ua 
17.10 Д/ф «Твiггi. Обличчя 60-х» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/ф «Траекторiї 
свободи» 
22.00 Вiйна i мир 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.55 Т/с «Роксолана» (1) 

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

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 23.35 Т/с «Мессiнг: 
Хто бачив крiзь час» 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 Т/с «Земський лiкар 
4. Повернення» 
14.20 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.45 Т/с «Красиве життя» (2) 
01.30 Т/с «Сусiди» 

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

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

07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Гаджет 
Time» 
12.45 Програма «Модна 
правда» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Якi ж ми 
були молодi» 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Захар Беркут» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 02.50 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.» 
11.50, 13.20, 16.40 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Трюкач» 
23.25 Х/ф «Куля в лоб» (2) 
01.20 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв» (2) 

СТБ
05.35 «У пошуках 
iстини. Блиск i злиднi 
кремлiвських дружин» 
06.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.55, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50, 18.50 «Iсторiя 
українського шоу-бiзнесу. 
Територiя «А» 
09.50 «Правила життя. 
Диво-прилади: розтин 
покаже» 
11.45, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.45 «МастерШеф - 2» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «Господар 
тайги»(1) 
02.55 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 
Kids’ Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00, 18.00, 02.00 
Репортер 
08.05, 11.55 Teen Time 
08.07 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
16.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.15, 05.20 Абзац! 
21.00 Серця трьох 2 
23.15 Х/ф «Вавiлон нашої 
ери». (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 15.40, 21.30 
«ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-5» 
10.50 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-6» 
13.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.15 Х/ф «Соломон Кейн» 
00.15 Х/ф «Курс на 
зiткнення» 
01.55 Х/ф «Пострiл у трунi» 
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УТ-1
06.00, 08.25 Вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.20 Ера будiвництва 
07.25, 00.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 Паспортний сервiс 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.20, 20.00 Про головне 
10.15 Д/ф «Барака» (1) 
12.20 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
12.45 Слово 
13.20 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.10 Нотатки на глобусi 
14.30 Вiра. Надiя. Любов 
15.40 Музичне турне 
16.45 Театральнi сезони 
17.20 Д/ф «Бретонський 
маяк i бджоли» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Вiкендовi 
оповiдання» 
22.00 Х/ф «5 днiв серпня» 
00.05 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.45 «Чотири весiлля - 3» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.20 Х/ф «Лiнiя Марти» 
00.30 Х/ф «У темрявi» (2) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Мессiнг: Хто 
бачив крiзь час» 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 Т/с «Земський лiкар 
4. Повернення» 
14.20 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Т/с «Картковий 
будинок» (2) 

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

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

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 19.30 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Л.Iзотова «Снiг у 
Флоренцiї» 
14.00, 01.00 Х/ф «Iван 
Франко» 
17.30 Програма «Гаджет 
Time» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.00 Програма «Культура i 
мистецтво» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Сон» 
02.30 Хiт-парад 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 03.05 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.» 
11.40, 13.20, 16.45 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.30 Х/ф «Цiль номер 
один» (2) 
01.25 Х/ф «На вiдстанi 
удару» (2) 

СТБ
05.45 Х/ф «Казки...казки... 
старого Арбату»(1) 
07.40 Х/ф «Диши зi 
мною»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.50 Т/с «Коли ми вдома» 
(2) 
19.55, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.55 Х/ф «Екiпаж» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Служба розшуку 
дiтей 
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 
Kids’ Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00, 18.00, 02.10 
Репортер 
08.05, 21.00 Серця трьох 2 
17.20, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.25, 05.25 Абзац! 
23.05 Х/ф «Життя як воно є». (2) 

2+2
08.25 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-6» 
14.10, 00.10 Х/ф 
«Пророцтво судного дня» 
16.15 Х/ф «Смерч з 
космосу» 
19.00 Х/ф «Не вкради» 
21.30 «Буде бiй». WSB. 
Всесвiтня серiя Боксу: 
Ukraine Otamans - Desert 
Hawks (Алжир) 
02.00 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.15, 07.30, 08.55, 09.00, 
22.35, 23.00 Погода 
06.20 На слуху. Пiдсумки 
07.35, 23.05 У просторi буття 
08.30 Д/ф «П’яте Євангелiє» 
09.15 Д/ф «Бретонський 
маяк i бджоли» 
10.05 Зроблено в Європi 
10.20 Нотатки на глобусi 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф «Амазонки 
Версалю» 
12.25 Д/ф «Будинки Субiза 
й Рогана» 
12.55 Свiтло 
13.50 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
14.45 Х/ф «Далеко по 
сусiдству» (1) 
16.30 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.30 Чоловiчий клуб 
17.55 Музичнi салони 
ARTE 
19.10 Х/ф «Марiя 
Магдалина» (1) 
20.45 Ми любимо життя 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
00.00 ВЕЛИКОДНЯ 
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ 

1+1
06.30 «Шiсть кадрiв» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
08.55 «Свiтське життя» 
10.00 Х/ф «Лiнiя Марти» 
14.15, 21.00 «Лiга смiху. 
Чемпiонат України з 
гумору» 
17.25 «Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
00.00 «Що? Де? Коли? 
2015» 
01.10 Х/ф «День, коли вмер 
Христос» (1) 
 

ІНТЕР
06.25 «Мультфiльм» 
06.50 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
08.45 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 «Новини» 
10.00 Д/ф «Небо. Лiтак. 
Мрiя» 
11.00 Х/ф «Дiамантова 
рука» 
13.00 «Сходження 
Благодатного Вогню у 
Храмi Гробу Господнього» 
15.00 Х/ф «Щасливий 
маршрут» 
16.55, 20.30 Х/ф «Два Iвани» 
20.00 «Подробицi» 
21.30 Х/ф «Береги 
кохання» (2) 
23.30 «Пасхальне Богослужiння. 
Пряма трансляцiя» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.30 «Подорожнi 
замальовки» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Поклик таланту» 
22.30 «Абетка здоров’я» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
06.45, 09.15, 11.00 
Ранковий фiтнес 

07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Страченi свiтанки» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Bon appetit» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30 Х/ф «Камiнна душа» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 М/ф «Обiтниця 
Пасхи» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Х/ф «Апостол Фома» 
22.30 Х/ф «Йду до тебе» 
00.00 ВОСКРЕСНА 
УТРЕНЯ 

ICTV
07.10 Антизомбi 
08.05 Дiстало! 
09.10 Громадянська 
оборона 
10.10 Iнсайдер 
11.10, 13.00 Х/ф «11 друзiв 
Оушена» 
12.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «12 друзiв Оушена» 
16.10 Х/ф «13 друзiв 
Оушена» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Конан-варвар» (2) 
22.15 Х/ф «Тринадцятий 
воїн» (2) 
00.15 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» (2) 

СТБ
06.35 Х/ф «Казка про царя 
Салтана»(1) 
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.55 Х/ф «Привiт, кiндер!» 
14.05 Т/с «Коли ми вдома» 
16.05 «Холостяк - 5» 
19.00 «Україна має 
талант!-7» 
21.50 Х/ф «Любов i 
голуби» (1) 
00.00 Х/ф «Будинок 
маляти» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.55 Kids’ Time 
06.05 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани» 
06.20 25-й кадр 
08.00 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.25 Пристрастi за 
Ревiзором 
14.30 Т/с «СашаТаня» 
19.00 Х/ф «Машина 
часу» 
21.00 Х/ф «Джон Картер». (2) 
23.40 Х/ф «Легiон». (3) 
01.40 Х/ф «Перегiн». (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.20 Новини «Спецкор» 
08.50 «Люстратор 7.62» 
09.00, 21.30 Х/ф «Син 
Божий» 
13.00 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Эпiзод-5. Iмперiя завдає 
удару у вiдповiдь» 
16.00 Х/ф «Зорянi 
вiйни: Епiзод-6. 
Повернення Джедая» 
19.20 Футбол. 18 Тур. ЧУ. 
«Днiпро» - «Металiст» 
01.15 Х/ф «Полiт 
завдовжки з життя» 
02.45 Х/ф «Дорога 
на Сiч» 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.30 Шеф-кухар країни 
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.15 ВЕЛИКОДНЯ 
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ 
15.50 Ми любимо життя 
16.30 Фольк-music 
17.35 Т/с «Вiкендовi 
оповiдання» 
18.40 Театральнi сезони 
19.15 Х/ф «Пазл» (2) 
21.00, 05.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Музична весна на 
Першому. Mad Heads 
23.00 День Янгола 
00.05 Д/ф «Пасха» 
01.20 Музичне турне 

1+1
06.00 Х/ф «Янгол мимоволi» (1) 
07.35 Мультфiльм 
08.00, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.05 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.30 «Мультибарбара» 
13.55 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» (1) 
17.40 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 5» 
23.15 Х/ф «Лицар дня» (2) 
01.10 Х/ф «Час печалi ще 
не настав» (2) 
 

ІНТЕР
06.40 «Мультфiльм» 
07.05 «Подробицi» 
07.35 Програма «Удачний 
проект» 
08.35 Д/ф «Небо. Лiтак. 
Мрiя» 
09.30 «Новини» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 Х/ф «Джентльмени удачi» 
12.35 Х/ф «Два Iвани» 
16.25 «Мiсце зустрiчi» 
18.05 Х/ф «Береги 
кохання» (2) 
20.00, 04.30 «Подробицi 
тижня» 
22.00 Х/ф «Щасливий 
маршрут» (2) 
00.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
02.20 Т/с «Iгри дорослих 
дiвчат» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «З Великоднем!» 
19.15 «Загубленi у часi» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Назбиране» 
22.15 «Великоднi дзвони 
по всiй Українi» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 09.45 Ранковий 
фiтнес 
06.15 Європа у фокусi 
07.00 ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ 
УРОЧИСТОЇ АРХИЄРЕЙСЬКОЇ 
СВЯТОЇ ЛIТУРГIЇ СВIТЛОГО 
ПРАЗНИКА ХРИСТОВОГО 
ВОСКРЕСIННЯ з 
Архикатедрального собору 

УГКЦ м.Тернополя 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Х/ф «Апостол Фома» 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Музична казка 
«Якось на Великдень» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
15.30, 20.45 Програма 
«Про нас» 
16.00, 00.40 Музична 
iмпреза «Великдень- 
свiтло життя» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.30, 00.30 Мiська рада 
iнформує 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Сiм’я» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.30 Х/ф «Перший лицар» 
11.15, 13.00 Х/ф «Iндiана 
Джонс у пошуках 
втраченого ковчега» 
12.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Храм Долi» 
16.10 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого 
черепа» 
22.55 Х/ф «Конан-варвар» (2) 
01.00 Х/ф «Центурiон» (2) 
02.35 Х/ф «Щербате лезо» (2) 

СТБ
07.55 «Холостяк - 5» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.45 «Караоке на Майданi» 
11.40 Т/с «Тест на вагiтнicть» 
16.05 «Україна має талант!-7» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi 7» 
23.10 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 13.05 Kids’ Time 
06.15 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани» 
07.00 25-й кадр 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
09.20 М/с «Iсторiї Тома i Джерi» 
11.10 М/ф «Воруши ластами 2» 
13.07, 15.50 Teen Time 
13.10 Єралаш 
15.55 Х/ф «Книга джунглiв» 
18.10 Х/ф «Джон Картер». (2) 
21.00 Х/ф «Володар 
перснiв: Братство персня» 
00.30 Х/ф «Володар 
перснiв: Двi фортецi». (2) 

2+2
08.00 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Епiзод-5. Iмперiя завдає 
удару у вiдповiдь» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «ДжеДАI» 
13.00, 23.15 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Бушидо» 
14.55 Х/ф «Не вкради» 
16.50 Футбол. 19 Тур ЧУ. 
«Динамо» - «Зоря» 
19.00 Х/ф «Люди X-3. 
Остання битва» 
21.30 «Профутбол» 
00.15 Х/ф «Розумний сумнiв» 
02.00 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтеся не вплутува-

тися в суперечки та скандали ні 
на роботі, ні в особистому жит-
ті. Обережніше ставтеся до но-
вої інформації, варто опирати-
ся тільки на перевірені факти. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Допомога впливових людей 

для просування кар’єрними 
сходами вам не перешкодить. 
На вас можуть чекати додатко-

ві турботи, але вони принесуть 
позитивний результат. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ви відчуєте приплив енергії, 
всі задуми будуть вдаватися. Вам 
необхідно узятися за вирішення 
назрілих проблем, вдалими бу-
дуть зміни в особистому житті. 

РАК (22.06-23.07)
Не поспішайте будувати 

глобальні плани і строго ви-
конувати їх. Справи на роботі 

будуть складатися вдало, що 
дозволить вам багато чого 
встигнути. Можна розрахову-
вати на допомогу друзів.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам необхідно продемонстру-

вати всю свою винахідливість і смі-
ливість. Дійте рішуче, і перед вами 
відкриються нові обрії. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Підвищення по службі може 

зіпсувати ваші відносини з ко-

легами і друзями. Постарай-
теся цього не допустити. Про-
явіть обережність, можливі 
інтриги у вас за спиною. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
Події будуть сприяти вашому 

успіху, однак у випадку окремих не-
вдач не варто впадати до відчаю, це 
лише тимчасове явище. Багато часу 
прийдеться присвятити роботі. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вам доведеться досить 

багато часу присвятити ви-
рішенню особистих проблем. 
Досить метушливий період, 
різноманітні події будуть змі-
нюватись як у калейдоскопі. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Повірте у свої сили, же-

ніть від себе непевність і 
страхи. Ви можете розрахо-
вувати на підтримку друзів і 
близьких людей. Не бійтеся 
вжити важливих заходів, 

переглянути погляди і змі-
нити тактику поведінки. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Не слід дозволяти коле-

гам по роботі і начальству 
сумніватися в том,у що у 
вас є своя позиція з ключо-
вих питань. Якщо ви з чимсь 
не згодні, висловлюйте свої 
заперечення відразу. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Варто звернути увагу на 

своє оточення, на взаєми-
ни з партнерами, друзями, 
родичами. Постарайтеся не 
утікати від відповідальності. 

РИБИ (20.02-20.03)
Не зовсім удалий час для 

зміни роботи. Частіше при-
слухайтеся до голосу своєї 
інтуїції. Не відкривайте свої 
плани малознайомим людям, 
не розповідайте про проблеми 
близьких людей і родичів. 

вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «По той 
бiк минулого» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма «Гаджет Time» 
21.40 Програма «Модна 
правда» 
22.35 Х/ф «Мiсiя» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 
11.40, 13.20, 16.45 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.30 Х/ф «На вiдстанi 
удару» (2) 
01.35 Х/ф «Затяжний 
пострiл» (2) 

СТБ
06.15, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя. 
Битва за дiтей» 
09.55, 18.50 «Iсторiя 
українського шоу-бiзнесу. 
Територiя «А» 
10.50, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.50 «МастерШеф - 2» 
20.50 Т/с «Тест на 
вагiтнiсть»(2) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.40 Х/ф «Попереднiй 
розслiд»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 
Kids’ Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00, 18.00, 02.15 
Репортер 
08.05, 11.55 Teen Time 
08.07 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.35, 05.40 Абзац! 
21.00 Серця трьох 2 
23.25 Х/ф «Елiзiум». (2) 
02.20 Служба розшуку 
дiтей 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.10, 21.30 «ДжеДАI» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний вiддiл-6» 
13.50 Х/ф «Джокер» 
15.50 Д/п «Фронтовий 
винищувач МIГ-29» 
16.40 «6 кадрiв» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Один день» 
22.15 Х/ф «Бен Гур» 
02.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
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Засторога Наша безпека

Практично усі наші 
первоцвіти охороня-
ються або Червоною 
книгою України, або 
регіональними Чер-
воними списками Тер-
нопільщини, а деякі з 
них вже знаходяться 
на межі повного зни-
щення. Серед стрімко 
зникаючих рідкісних 
первоцвітів усі види 
підсніжників, білоцві-
тів, сон-трави, диких 
тюльпанів, шафранів 
й добре відома нам 
черемша або цибуля 
ведмежа. Масовий 
збір на продаж рідкіс-
них рослин призводить до послаблення, 
а у невеликих місцезростаннях – до по-
вного пригнічення насіннєвого поновлен-
ня. Це в свою чергу веде до генетичного 
виродження. 

У зв’язку з цим Державна лісова охоро-
на у Тернопільській області розпочинає 
щорічну операцію «Первоцвіт». Вона по-
лягає у проведенні рейдів в місцях зрос-
тання рослин та місцях торгівлі. До акції 
на підставі узгодженого плану спільних 
дій залучаються працівники міліції та 
обласного управління лісового і мис-
ливського господарства. У межах своєї 
компетенції цю роботу будуть проводити 
органи державної влади та місцевого са-
моврядування на місцях.

Нагадуємо, що діюче законодавство 
передбачає суворе покарання за знищен-
ня рослин. Відповідно до ст. 88-1 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення (КУпАП), порушення порядку при-
дбання чи збуту об’єктів рослинного світу 
тягне за собою накладення штрафу від 
трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 51 до 255 
грн.) з конфіскацією об’єктів рослинного 
світу. Ті самі дії, вчинені в межах терито-
рій та об’єктів природно-заповідного фон-
ду, занесених до Червоної книги України 
або які охороняються відповідно до між-
народних договорів України, тягнуть за 
собою накладення штрафу від дев’яти до 
двадцяти чотирьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 153 до 
408 грн.) з конфіскацією об’єктів рослин-

ного світу.
Згідно зі ст. 90 КУпАП знищення видів 

рослин, які занесені до Червоної кни-
ги України, тягне за собою накладення 
штрафу: на громадян від двадцяти до 
тридцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 340 до 510 грн.) з 
конфіскацією незаконно добутого, на по-
садових осіб від тридцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 510 до 850 грн.) з конфіска-
цією незаконно добутого.

Крім того, за кожен екземпляр неза-
конно добутої рослини, занесеної до 
Червоної книги України, передбачена від-
повідна компенсація за її знищення, на-
приклад: черемша (цибуля ведмежа) – 62 
грн., шафрани (крокуси), підсніжники – від 
49 грн. до 62 грн. в залежності від виду, 
сон-трава від 37 грн. до 62 грн. в залеж-
ності від виду.

Відтак фахівці Державної лісової охо-
рони закликають всіх небайдужих до 
навколишнього середовища громадян 
приєднатися до державної операції «Пер-
воцвіт», проявити екологічну та грома-
дянську свідомість – не зривати, не про-
давати і не купувати перших весняних 
квітів заради збереження їх краси для 
майбутніх поколінь!

Олег ТИМКІВ, 
інженер охорони лісу ДП «Чортківське 

лісове господарство»

Краса для майбутніх поколінь
З наближенням весни на території України надзвичайно великих обсягів набуває 
торгівля ранньоквітучими весняними рослинами, так званими первоцвітами.

Вдячність

Газовики ознайомилися з будовою і принци-
пом роботи ГРП, навчалися, як діяти у різних, 
часом і непередбачуваних ситуаціях, щоб за-
безпечувати безаварійне і безперебійне га-
зопостачання, яке є завданням № 1 служби 
газу. Опісля знайомилися з роботою паливної 
садочка, яке обслуговується від даного ГРП, 
специфікою його обладнання, необхідною до-
кументацією тощо. 

За тематичним планом роботи подібні за-
няття проводяться щомісяця. Метою таких на-
вчань є підвищення кваліфікації працівників, 
обмін знаннями, досвідом, адже кожна служ-
ба має свою специфіку роботи. 

Подібних газорегуляторних пунктів у районі 

є 30 і 111 менших, а загалом служба Чортків-
ського УЕГГ обслуговує 1115 км газопроводів. 
Особливістю вищезазначеного ГРП є те, що 
він обладнаний телемеханікою (всього таких 
у нашому газовому господарстві налічується 
чотири). Звідси у випадку аварійної ситуації, 
відхилень у роботі чи проникнення на об`єкт 
сторонньої особи сигнал одразу подається у 
диспетчерську й на місце виїжджає оператив-
на служба газу для усунення несправностей. 
З часом таким сучасним обладнанням буде 
обладнано й інші ГРП в нашому районі.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Нещодавно у спорткомплексі «Економіст» 
відбулася товариська волейбольна зустріч між 
жіночими командами «Університет-ПНУ» При-
карпатського національного університету ім. 
В.Стефаника і збірною Тернопільського націо-
нально-економічного університету. Вона стала 
можливою завдяки ініціативі директора Чортків-
ського навчально-консультаційного центру ПНУ 
Уляни Савків, на яку охоче відгукнувся директор 
Чортківського навчально-наукового інституту 
підприємництва і бізнесу ТНЕУ Віталій Буратин-
ський. А унікальність цієї зустрічі полягала у її 
благодійності, зібрані кошти від якої були спря-
мовані на лікування воїна АТО, котрий отримав 
важке поранення під Дебальцевим, нашого зем-
ляка Андрія Гладія. Плануються керівництвом 
даних закладів й інші благодійні акції, в тому 
числі із залученням закордонних партнерів, різ-
ного роду культурно-мистецькі заходи тощо. Не 

секрет, що наші мужні захисники Вітчизни, по-
вертаючись із зони АТО, потребують насампе-
ред психологічної підтримки.

А щодо самої гри, то майбутні дублери 
уславленої тернопільської «Галичанки», по-
мітно молодші від своїх суперниць із При-
карпаття, котрі виступають у студентській лізі 
України, у першій партії створили маленьку 
сенсацію, здійснивши неймовірний камбек. 
Поступаючись у рахунку 9:19, вони взяли по-
спіль 13 очок і вирвали перемогу з рахунком 
26:24. А ось далі їм, напевне, сил не вистачи-
ло: 20:25; 15:25, 13:25… і загальну перемогу 
святкували наші гості – 1:3. Та, як зазначалося 
вище, у таких іграх головне – не результат, а 
теплота наших сердець. А перемоги іще при-
йдуть.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Володимира ТИХОВИЧА

У нещодавньому випуску газети ми 
прочитали чудову публікацію про нашого 
вихователя Лілію Тарасівну Гриньків. Ми 
всі охоче приєднуємося до тих слів.

Щодня наші діти йдуть в дитячий садок 
з радістю, а ми залишаємо їх з довірою, 
без відчуття тривоги.

На наш погляд, вихователь – це не 
лише професія, це покликання, яким від-
значено далеко не кожну людину. Лілія 
Тарасівна – це вихователь від Бога, для 
якої праця з дітьми стала її життям, її по-
живою. Як вона знаходить своє щастя у 
вихованні дітей, так можна вважати щас-
ливими тих, хто в неї виховується. Вона 
впевнено і самовіддано веде наших діток 
за руку – щасливим дитинством.

Лілія Тарасівна щодня творчо виконує 
різні поставлені завдання: чи то бути 
актором і режисером дитячого ранку, чи 
продумувати найрізноманітніші ігрові, 
виховні, інтелектуальні вправи, через 

які вносить у життя малечі незабутні та 
яскраві моменти.

Усім відомо, що діти – це дзеркальне 
відображення дій дорослого. З виховате-
лями у садочку вони проводять більше 
часу, ніж з батьками, тож на їх плечі лягає 
велика відповідальність. Впевнено го-
воримо, що Лілія Тарасівна – це взірець 
для наслідування не тільки для малечі, а 
й для нас – батьків!

Тому ми хочемо подякувати Вам, ша-
новна Ліліє Тарасівно, за любов і турботу, 
якою Ви обдаровуєте наших дітей. Нехай 
Ваше серце буде завжди зігріте успіхами 
та щирими посмішками Ваших вихован-
ців, у душах яких обов’язково проростуть 
зерна чуйності, чесності, справедливос-
ті, засіяні Вами.

Вдячні батьки вихованців старшої 
«Б» групи ДНЗ № 9 

м. Чорткова

Вихователь від Бога

Завдання № 1 – безперебійне 
і безаварійне газопостачання

Минулого тижня на базі газорегуляторного пункту, що поблизу садочка № 6 
м. Чорткова, було проведено чергове планово-тренувальне заняття з безпечного 
користування газом в побуті за участю слюсарів служб підземних газопроводів, 
внутрішньо-будинкової і аварійно-відновлювальних робіт Чортківського УЕГГ, 

яке проводили головний інженер даного підприємства Ігор Чепига і майстер служби 
підземних газопроводів Іван Левицький.

Волейбол

Коли результат не так важливий
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯВарто знати

квартира

техніка
міні-агротехніка до Пасхальних свят за свят-

ковими цінами та можливість придбання шляхом 
відтермінування. 

Тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

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

Тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

На роботу потрібні 
продавці-консультанти

Тел. 093-672-03-06

послуги

будинки

Вважати недійсними

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

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

приватизована земельна ділянка, площею 
0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зупинка ремза-
воду). Є фундамент. Тел.: 095-419-17-05, 

097-975-29-06,  066-503-72-76.

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ТзОВ “СЕРЕТ-ІНВЕСТ” має намір одер-
жати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами підприємства, яке 
розташоване за адресою: Чортківський 
р-н, с. Скородинці.

Діяльність підприємства пов’язана з:
– вирощуванням зернових та техніч-

них культур, підготовкою їх до зберігання 
(сушка зерна), переробкою зерна (виго-
товлення борошна, приготування кормів);

– виробництвом цегли керамічної мето-
дом пластичного формування.

Валовий викид забруднюючих речовин 
в атмосферу становить – 118,5 т/рік.

Перевищень технологічних та санітар-
но-гігієнічних нормативів в процесі вироб-
ничої діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування 
інформації за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка, 23. Райдержадміністрація.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про правовий режим зе-
мель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» повідо-
мляємо: територією Чортківського району Тернопільської області про-
ходять магістральні газопроводи високого тиску – «Союз», «Прогрес», 
«Уренгой-Помари-Ужгород» (Ду 1420 мм, Ру 75 кгс/кв. см). Вказані 
газопроводи позначаються на місцевості стовпчиками висотою 1,5-2 
м з інформаційно-вказівними знаками на них та експлуатуються Бар-
ським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів 
(ЛВУМГ), яке є структурним підрозділом філії УМГ «ЧЕРКАСИТРАН-
СГАЗ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та розташоване за адресою: 23026, Ві-
нницька область, Барський район, с. Митки, тел./факс (04341) 2-25-14, 
2-14-19. ГКС Гусятин: (03557) 2-12-12; 2-15-78.

Охоронна зона вищевказаних магістральних газопроводів (Ду 1420 
мм, Ру 75 кгс/см) становить по 350 метрів у кожну сторону від осі край-
ніх магістральних газопроводів. В охоронній зоні об’єктів магістраль-
них газопроводів встановлено ряд обмежень.

До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах об’єктів ма-
гістральних газопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, на-
лежить заборона: пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних 
трубопроводів; розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплю-
вальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захи-
щають об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також 
прилеглі території від аварійного витікання продукту; переміщувати, 
руйнувати та пошкоджувати в будь-який спосіб знаки закріплення магі-
стральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати 
лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту 
від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної 
телемеханіки; кидати у водні об’єкти якорі, проходити із закинутими 
якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами; проникати на 
об’єкти магістральних трубопроводів; перешкоджати проїзду аварій-
ної та спеціальної техніки підприємств магістральних трубопроводів.

До особливих обмежень, що діють у межах охоронних зон об’єктів 
магістральних газопроводів, належить заборона: будувати житлові 
будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі; роз-
міщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-
мастильних матеріалів; будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові 
будинки та господарські споруди; будувати автомобільні дороги та за-
лізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газопрово-
ду; влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а 
також інших речовин, що спричиняють корозію; розміщувати спортивні 
майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, орга-
нізовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей; будувати 
огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, 
лісових ділянок, садів, виноградників тощо; зберігати сіно та солому, 

розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні 
та стаціонарні пасіки; висаджувати багаторічні насадження; облашто-
вувати цвинтарі, скотомогильники; переорювати (руйнувати) під’їзні 
шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів; 
розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.

Відповідно до п. 6.1.11 «Правил безпечного виконання робіт в охо-
ронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів», за-
тверджених наказом Міністерства палива та енергетики України за 
№ 562 від 7 листопада 2005 р., під час виконання сільськогосподар-
ських робіт в охоронних зонах магістральних або міжпромислових 
трубопроводів із застосуванням машин і механізмів не дозволяється 
обробіток ґрунту на глибині понад 0,45 м. Будівельні, будівельно-мон-
тажні, ремонтні, спеціальні (меліоративні, вибухові, бурові тощо), зем-
лечерпальні, земляні та інші роботи в охоронних зонах об’єктів магі-
стрального трубопровідного транспорту необхідно виконувати лише з 
письмового дозволу та у присутності представника Барського ЛВУМГ 
(реквізити та номери телефонів вказані вище).

Обов’язки Барського ЛВУМГ в охоронних зонах об’єктів магістраль-
них газопроводів: здійснювати періодичну технологічну розчистку 
від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних газо-
проводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку для цілей, без попере-
днього погодження та отримання спеціальних дозволів; повідомляти 
власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах 
охоронних зон магістральних трубопроводів, про встановлені Законом 
обмеження щодо використання таких земельних ділянок у порядку 
встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснювати ремонт та 
технічне обслуговування лінійної частини, кранових вузлів.

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства України 
про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних тру-
бопроводів, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну 
або кримінальну відповідальність згідно із законом. Вжиття заходів 
дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або криміналь-
ної відповідальності не звільняє винних від відшкодування заподіяної 
шкоди. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства Украї-
ни про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому за-
конодавством.

Громадяни! Суворо дотримуйтесь правил безпеки в охорон-
них зонах магістральних газопроводів. Не наражайте себе та 
оточуючих на небезпеку!

При виявленні витікання газу, пошкодження магістральних газопро-
водів і також з питань погодження робіт в охоронній зоні звертатися 
за вищевказаною адресою та за телефонами: (04341) 2-25-14, 2-21-39, 
2-11-60 або (03557) 2-12-12; 2-15-78.

Подяка
Я, мати єдиного сина, Віра Володимирів-

на Дудкевич, висловлюю подяку директору 
Чортківського навчально-наукового інсти-
туту підприємництва і бізнесу ТНЕУ Віталію 
Володимировичу Буратинському, завідува-
чу кафедри спортивно-педагогічних дис-
циплін ПНУ Ярославу Миколайовичу Яціву, 
директору Чортківського навчально-кон-
сультаційного центру ПНУ Уляні Степанівні 
Савків та всім, хто долучився до благодій-
них внесків під час проведення змагань з 
волейболу 21 березня ц. р., які допомогли 
мені матеріально в лікуванні сина Андрія 
Ігоровича Гладія. 13 серпня 2014 року він 
був призваний до лав Збройних сил Укра-
їни. Отримав важке поранення під час об-
стрілу бойовиками Дебальцевого.

З вдячністю – мама Андрія 
Віра Володимирівна ДУДКЕВИЧ.

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

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

буріння свердловин малогабарит-
ною буровою установкою.

Тел. 068-761-34-88.

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів глибоко сумує з приводу смерті 
вчительки-пенсіонерки Олександри 
Василівни МЕЛЬНИК та висловлює 

щирі співчуття рідним і близьким покійної.
свідоцтво про реєстрацію МТЗ-80 серії АС за 

№ 017364, рік випуску – 1992, заводський номер – 
825869, двигун номер 042767, реєстраційний номер 
11557 ВО, власник – ЗАТ «Райз-Максимко», с. Нагі-
рянка, Чортківський район, Тернопільська область.

державний акт на право власності на земельну 
ділянку, який знаходиться на території Колиндян-
ської сільської ради, серії 1-ТР за № 000460, ви-
даний 18 вересня 2000 р. на ім`я: ЯВНИЙ Іван 
Степанович.

дача в районі Синякового по вул. Полуботка, 
площею 7 сотих, є будинок 56 кв. м. Проведена 
електрика, посаджені дерева і кущі. З Чортко-
ва можна доїхати автобусом за № 5.

Тел. 096-393-70-18. 

10 квітня, у п`ятницю, 
з 9-ї до 16-ї год. 

КУПУєМО 
ДОРОГО ВОЛОССЯ
натуральне – не коротше 32 см, 

сиве, фарбоване – від 42 см
та шиньйони

При здачі волосся стрижка та проїзд на 
громадському транспорті оплачуються.

ГОДИННИКИ 
механічні радянські наручні 

у жовтих корпусах на запчастини 
вибірково

Адреса: готель “Таня”
перукарня: “Завиток”

3-кімнатна квартира у м. Чортків, по вул. 
Незалежності, в 5-поверховому будинку, за-
гальна площа – 63 кв. м, перший високий 
поверх, індивідуальне опалення. Засклена 
лоджія довжиною 6 м. Є лічильники, ціна до-
говірна. Тел. 096-299-03-11.

Управління Державної казначейської 
служби України у Чортківському районі 
Тернопільської області оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади 
спеціаліста I категорії (тимчасово на 
час відпустки по догляду за дитиною 
до досягнення нею 3-річного віку) від-
ділу звітності та бухгалтерського облі-
ку операцій з виконання бюджетів.

Основні вимоги до претендентів:  
громадянство України, володіння 
державною мовою, вища освіта, стаж 
роботи у державній службі не мен-
ше 3-х років, знання персонального 
комп’ютера.

Документи приймаються протягом 
30 календарних днів із часу публікації 
оголошення про проведення конкурсу 
за адресою: м. Чортків, вул. Ст. Банде-
ри, 20. 

Телефон для довідок: 2-39-79.

Здам в оренду приміський 
автобусний маршут 

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

До уваги жителів 
Чортківщини!

Оголошується збір речей та про-
дуктів в зону АТО волонтерами 
Р.В.Кульчицьким та В.В.Дерієм під егі-
дою архієпископа Лева-Зеновія Коліс-
ника, настоятеля монастиря свщмч Зе-
новія у м. Винники.

Тел.: 099-093-80-70, 
098-064-46-76.

Колектив Заболотівської загально-
освітньої школи приносить щирі спів-
чуття колезі по роботі – вчителю по-
чаткових класів Оксані Петрівні Ладан 

у зв`язку з непоправною втратою – перед-
часною смертю її чоловіка ЛАДАНА 
Антона Вікторовича.

Колектив працівників Шульганівської 
сільської ради висловлює щирі співчуття 
завідуючій ДНЗ с. Шульганівка Квітос-
лаві Михайлівні Горлій з приводу тяжкої 

втрати – смерті її чоловіка. Хай світлою і 
незабутньою буде пам`ять про рідну людину.

Обережно: магістральні газопроводи високого тиску
До відома виконкомів сільських, селищних, районних, міських та обласних рад, 

проектних і будівельних організацій, сільськогосподарських підприємств, власників та користувачів земельних ділянок, 
розташованих у межах охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів.

дача

Колектив Шульганівської ЗОШ І – ІІ 
ступенів висловлює щирі співчуття за-
відуючій дошкільним закладом «Соне-
чко» с. Шульганівка Квітославі Михай-
лівні Горлій та учневі Шульганівської 

ЗОШ І – ІІ ступенів Владиславу Горлію з 
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка 
та люблячого батька. Хай світлою і неза-
бутньою буде пам`ять про рідну людину. 

Фізична особа-підприємець Андрій Ярос-
лавович Шимечко має намір одержати до-
звіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами м`ясоконсервного цеху, який розміще-
ний за адресою: Тернопільська область 

м. Чортків, вул. Копичинецька, 124 Е.
Підприємство спеціалізується з виробни-

цтва м`ясоконсервних виробів.
Валовий викид забруднюючих речовин в 

атмосферу при здійсненні господарської ді-
яльності та вироблення тепла для власних 
потреб становить 1,9 т/рік.

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

Зауваження приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування інфор-
мації за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23. Райдержадміністрація.
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+1 ... +5

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
4 квітня

–1 ... +6

НЕДІЛЯ
5 квітня

–1 ... +6

ПОНЕДІЛОК
6 квітня

+1 ... +7

ВІВТОРОК
7 квітня

+2 ... +8

СЕРЕДА
8 квітня

+1 ... +8

ЧЕТВЕР
9 квітня

+3 ... +8

П`ЯТНИЦЯ
10 квітня

Вільна боротьба

У ці квітучі весняні дні 5 квітня 
відзначатиме прекрасний ювілей 

Михайлина Василівна ПЕРІГ 
зі с.Палашівка.

В цей радісний день, 
  в це ювілейне свято 
Хай доля намітить 
   Вам років багато,
Відпустить здоров’я, 
  щастя й добра.
Хай повниться 
ласкою рідная хата,
Багато в ній буде 
    людського тепла.
Хай несуть тільки 
                   радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії і думки,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А щедра доля усміхалась не раз.

З почуттям любові, 
поваги та вдячності дорогу 

ювілярку вітають батьки, 
чоловік Михайло, сини 

Віталій та Олег, невістка 
Людмила, онучок Ромчик.

5 квітня свій 60-річний 
ювілей святкуватиме 
Михайлина Василівна 

ПЕРІГ –
чудова, щира, добродушна жінка 

і напрочуд мудра та щедра людина.
З такої урочистої нагоди 

Тебе радо вітають: 
мама Ярослава, тато Василь, 
сестра Марія, швагро Йосип, 

племінниця Ірина з чоловіком Григорієм 
та донькою Соломійкою.

Літа біжать, 
   мов бистрі коні –
Вже їх минуло 60! 
І вкрили сріблом 
          Твої скроні, 
Й не оглянутися 
                  назад.
Ти звикла лиш добро 
                   чинити,
Дітей виховувать 
                  в труді.
То хай Твій 
                    Ангел-хоронитель 
Буде заступником в житті.
Сьогодні щиро 
                    Тобі бажаєм 
Здоров’я, щастя і тепла,
Щоб шлях Твій був такий 

                широкий,
Щоб мало було перешкод.
Щоб ювілей справляла
                              сотий 
Й не знала б Ти тяжких 

                                                      турбот.

1 квітня відсвяткував своє 
День народження 

протоієрей отець Мирон КАРАЧ,
настоятель храму Успіння Пресвятої 

Богородиці УПЦ КП м. Чорткова.
Всечесніший 
    отче Мироне!
Висловлюємо Вам 

найщиріші вітання з   
нагоди Вашого Дня на-
родження.

Щаслива мати, 
 що такого сина 
             породила
І на життєвий шлях 
            благословила.
До нас прийшли Ви настоятелем у храм,
За це ми вдячні Господу і Вам.
Час пливе, як полум`я палає,
Мов на дріжджах вік Ваш підроста.
Щиро всі ми Вас поздоровляєм,
Хай Ваш вік триває аж до ста!
Здоров`я зичим Вам міцного,
Добра і радості в житті,
Бо вибраний Ви, отче, Богом
Йому служити на землі.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини
На довгі, щасливі і мирні літа.

З великою повагою та 
християнською любов̀ ю – хористи, 

сестриці, парафіяни 
та церковний комітет 

церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці м. Чортків.

З 55-річним ювілеєм сердечно 
вітаємо колегу по роботі
Ігоря Івановича БОДОНЯ.

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою немає для Твоїх ніг,
Бо пройдено життя лише частину – 
Попереду багато ще доріг.
Ми щиро хочем побажати,
Щоб Тебе минали хмари й дим,
Щоб завжди був Ти молодим.
Був як нині серед нас,
Щоб не схилявся у цей час.
Ні в ночі темні, ні в імлі,
На нашій стомленій землі.
Хай доля Тебе не полишає,
На добру путь благословляє,
Живи в любові, без біди,
Сьогодні, завтра і завжди!
Сто літ живи і не старій,
Душею й серцем молодій.
Люби життя – щасливий дар,
Не знай Ти злоби, ані чвар.
Сім`ю шануй, люби онуків,
А краще ще й правнуків,

А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – колектив ПАП 

«Довіра» відділку с. Босири.

Вітаємо з 70-річчям, 
яке він святкуватиме 4 квітня, 

дорогого чоловіка, турботливого 
тата, дідуся

Мирослава Івановича ПОЧИНКА
з м. Чорткова.

Татусю рідненький, 
 дідусю миленький,
Вас щиро вітає вся 
  наша родина.
Бажаємо довго Тобі 
    ще прожити,
Здоров`я на довгий 
    вік і світлу долю
І літ щасливих до сторіччя. 
Усіх гараздів 
  від Бога та людей,

З води, з роси на добру сотню літ!
З повагою і любов̀ ю – дружина 
Стефанія, донька Ірина, внучка 

Аліна, внук Микола.

Педагогічний колектив Палашівської 
ЗОШ І – ІІ ступенів щиро вітає 

з ювілеєм, який вона святкуватиме 
5 квітня, директора школи

Михайлину Василівну ПЕРІГ.
У цей святковий 
                     день
Бажаємо миру 
       і світлої долі,
Здоров`я, енергії, 
       сили доволі,
Творчого вогнику, 
        віри й наснаги,
Щедрості серця, 
  людської поваги.
Душа хай від болю 
                     ніколи не плаче,
Нехай супроводжує вічно удача
На довгих стежинах життєвої ниви.
Будьте завжди 
                          усміхнена й щаслива!

Хай Матінка Божа 
                  завжди помагає,
Многії літа Вам посилає.

Юний гінець весни – зазеленілий квітень 
– сповістив про сьогоднішній ювілей 

рідної нам людини
Павла Петровича 
КРИЖАНІВСЬКОГО

зі с. Ромашівка.
Проходить час, 
     роки минають,
Їх не спинити, 
          не здогнать.
Душа, здається, 
                 ще співає,
Бо за плечима – 45.
Роки лягають 
  на обличчя зручно,
А літо ще запрошує 
                       на вальс.
Але щебечуть невгамовні друзі
І повертають у минуле час.
Роки, мов птахи, у вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Твою стежку квіти застеляють,
Ти залишайся і бадьорим, 
                                      й молодим.
Зберуться друзі, рідні і знайомі
І неповторний вже – звичайний день.
Вітання, зичення, слова любові
Теплом зігріють славний ювілей.
Нехай здоров`я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добром 
                         і водограєм ллється,
І щастя ділиться 

     на многії і благії літа!
З повагою і любов̀ ю – 

дружина Надія, мама Веронія, 
теща Марія, тесть Іван, 

похресник Юрчик 
та вся родина.

5 квітня святкуватиме своє 60-річчя 
дорогий чоловік та зять, добрий 

батько і люблячий дідусь
Петро Михайлович ЛУК`ЯНЕЦЬ 

із с. Великі Чорнокінці.
Осипаються дні пелюстками, 
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться роками, 
Бо не марно прожиті вони.
Спасибі Вам, тату, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, безмежне добро, 
За те, що зростили, за те, що навчили, 
За хліб на столі.
Хай у житті Вашім завжди буде літо, 
А якщо осінь, то тільки золота. 
Нехай у гості їдуть завжди діти, 
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха. 
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я, 
Проміння сонячне торкає за вуста, 
Діти й онуки зігріють Вас любов’ю, 
Бажаєм довгого й щасливого життя. 
Хай Матір Божа Вас охороняє, 
Ісус Христос здоров’я посилає 
На многії та благії літа.

З любов̀ ю та 
найкращими побажаннями 

– дружина Ганна, теща, 
доньки Галя, Оля, Леся, 

зяті Володимир, Руслан, 
Андрій, внуки Івась, Вікуся, 

Діанка, Дениско.

Представники Чорт-
ківщини виступили 
непогано: ми здобули 
два другий і два третіх 
місця. У ваговій кате-
горії до 59 кг другим 
став учень Заводської 
ЗОШ І – ІІІ ст. Кирило 
Прилипко, до 29 кг – 
Тимур Ставничий із 
шостої школи. Третє 
місце серед ваговиків 
масою 54 кг виборов 
вихованець Горішньо-
вигнанської ЗОШ Во-
лодимир Семянків та у 
ваговій категорії до 29 
кг – учень гімназії ім. 
М.Шашкевича Владис-
лав Антощук.

А 21 березня збірна 
команда Чортківської 
ДЮСШ взяла участь у 
І Всеукраїнському тур-
нірі «Епіцентр», який 
відбувся у м. Городок 
Хмельницької облас-
ті у спортивному залі 
справді європейсько-
го рівня. З`їхались спортсмени із 15-ти міст 
України, близько 160 борців вільного стилю. У 
кожній ваговій категорії було представлено до 
двадцяти суперників, які змагалися у напруже-
них сутичках, засвідчивши добру підготовку.

Наші теж не пасли задніх, тож і маємо здо-
бутки. Чемпіоном у ваговій категорії до 45 
кілограмів став учень Горішньовигнанської 

ЗОШ І – ІІІ ст. Ігор Пшеничний, у категорії 63 
кг другий результат продемонстрував учень 
ЗОШ № 5 Максим Бугель: вже, по суті, вигра-
ючи, він у сутичці допустився помилки, через 
що й поступився господареві турніру і посів ІІ 
місце. Третім у цій же категорії став Володи-
мир Семянків, який засвідчує стабільну участь 
в змаганнях.

До слова, змагання проходили на високо-
му рівні і в дуже добрих умовах, через що всі 
учасники не просто отримали задоволення, 
а й збагатилися досвідом в цьому нелегко-
му виді спорту. Хочеться подякувати керів-

нику ДП «Чортківське лісове господарство»                                 
та директору магазину «Садко» Олексію Про-
цківу, які уможливили нашу участь в них.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер-викладач Чортківської РК ДЮСШ
На знімках: переможець Ігор Пшеничний; 

наші призери турніру Максим Бугель  
та Володимир Семянків

 разом із переможцем.

Чортківський «почерк»
14 березня учні Чортківської РК ДЮСШ брали участь у відкритій першості 

Борщівського району з вільної боротьби. Крім нас, на змагання прибуло три команди, 
а всього – 70 борців.

 Цієї весняної пори відсвяткував 
свій 55-річний ювілей

Ігор Іванович БОДОНЬ
зі с. Коцюбинчики.

Шановний ювіляре, прийміть щирі вітання 
з нагоди Вашого ювілею. Бажаємо щастя, 
благополуччя, міцного здоров’я, широкого 
життєвого шляху та плідної роботи. Нехай 
щастить завжди та всюди, і хай Бог благо-
словляє усе Ваше подальше життя. 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди 
               хай живе доброта!

Дирекція ПАП «Довіра».


