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Виходить з 1939 року

Топ-темаКолонка редактора

Жінки Майдану

23 березня ц. р. о 12-й год. 30 хв. на пло-
щі Героїв Євромайдану відбудеться віче, на 
якому буде обговорюватись кандидатура на 
посаду голови Чортківської районної дер-
жавної адміністрації.

Згідно зі ст. 5 Конституції України народ є 
джерелом влади і його думка повинна бути 
врахована.

Ми не маємо права бути байдужими, хоча 
б через пам’ять до Небесної сотні.

ЧРГО «Майдан»

Крим уже Крым?
Як недовго ми раділи перемозі над диктатурою! 

Мовляв, ось вона, нарешті – свобода! Раділи зі сльо-
зами на очах, адже ціна перемоги була непомірно ве-
ликою – покладених на вівтар життів героїв Небесної 
сотні, лік якої пішов вже на друге коло (чи на п`яте, адже 
понад триста наших співвітчизників досі рахуються 
безвісти зниклими після трагічних подій 18-20 люто-
го), скаліченого здоров`я тисяч людей, котрі не могли 
спокійно жити поруч з брехнею, корупцією і т. д. Ще 
не встиг розвіятися дим на барикадах й вихолоти тіла 
убитих патріотів у могилах, як на Кримський півострів 
під виглядом «защиты русскоговорящих соотечествен-
ников» від міфічних «бендер» і «націонал-фашистов» 
вторгся агресор, якого ніхто не чекав. Поки нова влада 
спохватилася, озброєні до зубів «зелені чоловічки» в 
ідентичній уніформі Збройних сил Російської Феде-
рації, тільки без знаків розрізнення, захопили чи при-
наймні заблокували усі державні установи та військові 
бази на суші й на морі, транспортні комунікації, припи-
нили трансляцію українських телеканалів тощо. Само-
проголошена сепаратистська влада відверто взяла 
курс на від’єднання Криму від України, поквапом орга-
нізувавши минулої неділі так званий референдум, що 
протирічить Конституції України і міжнародному праву. 
«Під дулами автомата буде забезпечено результат 146 
відсотків», – зіронізував на камеру один з учасників 
антивоєнного мітингу у Москві, опозиційний депутат 
Держдуми РФ. Політик трохи помилився: у Севастопо-
лі «навіки пов`язати» майбутнє Криму з Росією погоди-
лося лише… 123 відсотки виборців, як свідчили дані у 
протоколах виборчої комісії. Ні двосторонні переговори 
на рівні найбільших держав світу і Європейського спів-
товариства, ні Рада безпеки ООН, ні навіть економічні 
санкції проти російських та кримських можновладців 
не зупинили агресора. 

У вівторок В.Путін, кожен месидж якого стоячи вітала 
Держдума Російської Федерації під невщухаючі овації, 
як свого часу Брежнєва на черговому з`їзді компартії, 
підписав з кримськими сепаратистами Аксьоновим, 
Константиновим і Чалим договір про приєднання пів-
острова до РФ. 

Кінець комедії! Крим став Крымом. Нехай не де-юре, 
зате де-факто. І чхати хотіла Росія на те, що ні Євро-
па, ні світ не визнали результати псевдореферендуму, 
ще й кепкують окремі російські депутати: запишіть, 
мовляв, увесь склад Держдуми в черзі на санкції… 
Мабуть, недооцінили по обидва боки земної кулі мож-
ливості небезпечного новоявленого фюрера у переді-
лі політичної карти світу. Про нашу владу вже мовчу. 
Анексія Криму – це розплата за 23 роки бездіяльності 
по відношенню до свого народу й до проблем півден-
ного півострова зокрема; за фактично повне знищення 
власних Збройних сил, які за своїми якостями і бойо-
вим потенціалом на початку 90-х були на 3-4 місці у 
світі; за повне ядерне роззброєння, за корупцію, за роз-
грабування ресурсів країни, за…

Нині особливе занепокоєння викликає подальша 
доля наших військових, які вже три тижні зазнають 
неприхованих знущань з боку агресорів, і до позавчо-
рашнього дня, поки не було вбито військовослужбовця 
ЗСУ, навіть не мали наказу на захист зі зброєю в руках. 
Що буде з їхніми сім`ями, для яких Крим став другою 
батьківщиною і де вже народилися та виросли їхні діти? 
Після 21 березня, коли Держдума остаточно ратифікує 
рішення про входження Криму до складу Росії, «зелені 
чоловічки», за плечима яких чималий досвід воєнних 
епопей у Чечні та Південній Осетії, навряд чи будуть 
церемонитися з «чужаками» на «своїй землі» подібно 
мирним українським військовим. 

(Закінчення на 3-й стор.)

З Леонідом Рішардовичем ми спілкувалися у середу зранку. 
Зустріли його в залі серед великої кількості молодих людей, ко-
трі писали заяви-запевнення, що жодних скарг на стан здоров`я 
не мають, а отже, є гідні до військової служби у такий нелегкий 
для країни час. Коли бачиш отакі організаційні моменти наочно, 
тоді тільки розумієш всю серйозність того, що відбувається. Бо 
до того у мене, наприклад, були лише оптимістичні думки, що 
війни не буде. Тепер ота впевненість похитнулася, та як сказав 
полковник? Не панікувати – усе під контролем! Тим більше, що 
патріотично налаштованих громадян зараз не бракує. Того ж таки 
дня вдалося бути свідком розмови між працівницею військкомату 
й чоловіком, як потім з`ясувалося, 60-ти років. Мужчина далеко 
старший за віком до військовозобов`язаних настійно просив за-
писати добровольцем, бо, за його ж аргументами, навіщо молоді 
йти першими, якщо він життя уже трохи прожив й готовий хоч за-
раз до бою з ворогом. Чоловік заспокоївся, лише коли його дані 
занотували у спеціальний зошит.

Та, як пояснив потім районний військовий комісар, ось таких 
добровольців беруть наразі не всіх, усе залежить, якою військо-
вою спеціальністю володіє. Бо якщо треба, припустімо, танкіста, 
то льотчик же не підійде. На сьогодні триває часткова мобіліза-
ція. Їй підлягають військовозобов`язані запасу офіцерського, сер-

жантського, солдатського складу, які по стану здоров`я і віковому 
цензу придатні до військової служби. На даний момент у нас під-
лягає відділу мобілізаційної евакуації певної військової частини 
більше 500 осіб. У цей час мобілізовані наші хлопці у командуван-
ня Чортківського військового комісаріату. З вівторка, за словами 
Л.Підручного, військовий комісаріат – у бойовій готовності «По-
вна» і готовий до роботи в повному обсязі, приведений до штату 
військового часу. 

«Військовозобов`язані розбиті по відділеннях, яких у нашому 
районі є вісім, назначені командири із офіцерів та сержантів, і за-
раз усі займаються тими завданнями, які на них покладені. Усі 
фахівці у відділеннях – це колишні військовослужбовці. Очіку-
ються вказівки начальника Генерального штабу – обласного вій-
ськового комісара – щодо мобілізації і відправки даних ресурсів 
у військові частини в подальшому. Коли це буде – невідомо. Поки 
що наші люди залишаються у нашому районі. Сформовано тільки 
команду військового комісаріату. Це 39 колишніх офіцерів та двоє 
моїх постійних підлеглих. Та ще дві одиниці техніки – автобус з 
районного відділу культури, туризму, національностей та релігій 
РДА та ГАЗ-56 місцевого ККП, потрібні для перевезення особово-
го складу й зброї. 

(Закінчення на 2-й стор.)

Мобілізація на Чортківщині, 
або Не панікуймо! Усе під контролем

Останні слова просив обов̀ язково опублікувати районний військовий комісар Леонід Підручний. 
«Бо ті люди, – міркує він, – котрі почерпують свої знання з екранів телевізора й розмов одне з одним, 

тобто займаються переповіданням пліток, самі панікують і сіють паніку навкруги. А це – чи не найстрашніше. 
Не треба панікувати! Ситуація поки що під контролем і буде такою, сподіваюся, й надалі».

Їхня незмінна мета – стояти 
до остаточної перемоги

Події в Україні довели: думка про те, 
що революцію роблять виключно чоловіки, – 

не правильна. Окрім цілодобової волонтерської 
праці у медичних пунктах і на кухні Майдану, жінки 

із цілої України навіть створили у Києві жіночу 
сотню самооборони та несли варту на барикадах 

пліч-о-пліч із чоловіками. 

Читайте у випуску “Берегині” на 7-й стор.
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На часі2

21 березня. Тривалість дня – 12.13. Схід – 05.59. Захід – 18.12. Всесвітній день поезії. Іменини святкує Лазар

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Крик душі

Вітання Топ-тема

Дослівно

Коментар народного депутатаВідповідно до частини третьої статті 21 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 липня 2011 року за № 740 «Про за-
твердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію», роз-
порядження голови Чортківської районної державної адміні-
страції від 11 жовтня 2013 року за № 340-од «Про затвер-
дження Порядку відшкодування та норм фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запи-
том на інформацію в апараті районної державної адміністра-
ції», зареєстрованого в Чортківському районному управлінні 
юстиції 30 жовтня 2013 року за № 5/127, з метою упорядку-
вання роботи фінансового управління Чортківської районної 
державної адміністрації із забезпечення запитувачів публіч-
ною інформацією наказую:

1. Затвердити:
1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіюван-

ня або друк документів, що надаються за запитом на інфор-
мацію в фінансовому управлінні Чортківської районної дер-
жавної адміністрації, що додається;

2) норми фактичних витрат на копіювання або друк доку-
ментів, що надаються за запитом на інформацію в фінансо-
вому управлінні Чортківської районної державної адміністра-
ції, що додаються.

2. Головному спеціалісту відділу доходів та економічного 
аналізу фінансового управління районної державної адміні-
страції Войтку В.М. забезпечити оприлюднення даного нака-
зу в місцевих друкованих засобах масової інформації та на 
сайті Чортківської районної державної адміністрації. 

3. Цей наказ набирає чинності з моменту його офіційного  
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
24 лютого 2014 р.                                                      № 7-од

Начальник фінансового управління 
райдержадміністрації                                       Г.ІЗВЄКОВА

Про затвердження Порядку відшкодування та норм 
фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію

«…Перед тим, як напрацьовувати стратегії, в Москві повинні 
взяти дзеркало і гарненько подивитися на самих себе. Якщо 
Україна ще півкроку зробить і піде «врознос», не до часу кажучи 
про федералізацію, тоді настане біда і для Росії. Так не буде, 
щоб руйнувався слов`янський світ, а Росія залишалась би ціла 
і неушкоджена. Під руїнами опиняться всі. Якщо цей бурхливий 
казан, як сьогодні можна назвати Україну, вибухне, то уламки 
від цього вибуху розлетяться й на Росію, на котру також поши-
ряться процеси розпаду. І це буде її найбільший геополітичний 
прорахунок перед Заходом, адже Україна – не Сирія».

Леонід ГРАЧ, 
народний депутат України 

VI скликання
(Газета «Сільські вісті»)

«Товариші повстанці! Я закликаю вас до єднання, бо в єд-
нанні – запорука перемоги Революції над тими, хто прагне її 
задушити. Якщо товариші більшовики йдуть із Великоросії на 
Україну допомогти нам у тяжкій боротьбі з контрреволюцією, 
ми повинні сказати їм: «Ласкаво просимо, дорогі брати!». Але 
якщо вони йдуть сюди монополізувати Україну, ми скажемо їм: 
«Руки геть!». Ми самі зуміємо підняти на висоту звільнення тру-
дового селянства, самі зуміємо облаштувати собі нове життя, 
де не буде панів, рабів, гнобителів і гноблених.

Хай живе світова соціальна революція!
Хай живе визволення трудового народу від ярма капіталу 

і влади!».
Нестор МАХНО, 

командир Революційної повстанської армії України (1919 р.)
(Газета «Сільські вісті»)

«Україна разом зі всією світовою 
спільнотою не дозволять такого дикого 
експерименту над демократією, який 
сьогодні відбувається в нашій держа-
ві», – вважає народний депутат Іван 
Стойко.

Коментуючи події в Криму 16 берез-
ня для ЗМІ, Іван Михайлович зазначив: 
««Видовище», яке ми вчора спостері-
гали у Криму, нічого спільного з воле-

виявленням громадян не має. Це «шоу 
самозванця Аксьонова», яке він танцює 
під дудку Кремля, – суцільний фарс та 
фальсифікація. На громадян України 
чинився шалений психологічний та вій-
ськовий тиск. Усьому цивілізованому 
світу є зрозумілою абсолютна неле-
гітимність проведеної на Кримському 
півострові «процедури примусу». Тому 
я, як народний депутат, буду ініціювати 

негайне звернення керівництва Україн-
ської держави до Міжнародного Суду 
в Гаазі для оскарження акту анексії 
Криму, якщо такий в цинічний спосіб 
буде підтверджений Радою Російської 
Федерації. Територіальну цілісність та 
незалежність України ми відстоїмо та 
збережемо. Переконаний – соборну 
вільну Україну чекає європейське де-
мократичне майбутнє».

Наказ

Фашисти, яких Росія марно шукала 
в Україні, виявилися набагато ближ-
че до Кремля. Росія в стані війни, під-
лої, загарбницької війни з сусідньою 
слов’янською державою. Світ знову на 
межі ядерного конфлікту, як у часи Ка-
рибської кризи. Диктатор вчинив акт 
агресії, як 1939 року фюрер, коли вдер-
ся до Польщі й розпочав Другу світову 
війну спільно зі Сталіним та СРСР.

Спроба окупувати велику європей-
ську державу свідчить або про божевіл-

ля російської влади, або про її впевне-
ність у подальшому потуранні Заходу, 
який стерпів і бійню в Чечні, і захоплен-
ня Придністров’я, і окупацію частини 
Грузії.

Відмова Заходу захистити Україну 
стане новою Мюнхенською змовою 
і зробить у майбутньому неминучим 
ядерний конфлікт із Росією. Росія пови-
нна бути виключена з ООН і з усіх єв-
ропейських організацій. Стосовно неї і її 
керівництва мають бути застосовані всі 

види санкцій, а якщо це не допоможе, 
то війська НАТО зобов’язані захистити 
Європу від московських спадкоємців 
Гітлера і Сталіна. У російських солда-
тів, яких відправлять на гарматне м’ясо 
і повернуть додому в цинкових трунах, 
залишається один вихід: не виконувати 
злочинні накази і тікати з такої армії. Ро-
сійська влада втратила рештки легітим-
ності, і ми закликаємо країну до грома-
дянської непокори.

Валерія НОВОДВОРСЬКА, 
правозахисник (м. Москва)

(Газета «Сільські вісті»)

25 березня – День Служби безпеки України

Щиро вітаємо всіх працівників, ветеранів Служби безпеки 
з нагоди їхнього професійного свята!

Служба безпеки є головним органом системи національної 
безпеки України, дієвим інструментом захисту її сувереніте-
ту і територіальної цілісності, забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина.

Однією з найважливіших запорук розбудови України як де-
мократичної  та правової держави є перетворення СБУ на су-
часну й ефективну спецслужбу європейського зразка, здатну 
вчасно формувати адекватні відповіді на наявні й потенційні 
виклики національній і міжнародній безпеці.

Переконані, що відповідальність і мужність, вірність честі 
й присязі дозволять вам з успіхом вирішувати усі важливі за-
вдання сьогодення.

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, нових успіхів та 
досягнень на благо рідної Вітчизни!

Голова 
районної ради                    
В.ЗАЛІЩУК

Перший заступник голови 
райдержадміністрації   

Р.фІЛЯК

Божевілля Кремля

Іван Стойко про «шоу самозванця Аксьонова» у Криму

До уваги депутатів рад усіх рівнів та працівників 
органів місцевого самоврядування!

Чортківська районна рада звертає увагу на те, що відпо-
відно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції» депутати рад усіх рівнів та праців-
ники органів місцевого самоврядування зобов`язані щорічно 
до 1 квітня подавати  Декларацію про майно, доходи, витрати 
і зобов`язання фінансового характеру за попередній рік.

Згідно із ст. 8 Закону України «Про статус депутатів міс-
цевих рад» депутати місцевих рад подають декларацію за 
місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних 
або пенсіонерів, які подають зазначену декларацію до апа-
ратів відповідних місцевих рад, їх виконавчих комітетів.

Оголошення

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Також у нас організовується база мо-

білізаційного розгортання району. До 
неї входить дільниця оповіщення, яка є 
на базі медичного коледжу, і пункт попе-
реднього збору військовозобов`язаних і 
техніки, що знаходиться на базі ВПУ у 
смт Заводське», – пояснює детально 
ситуацію в районі станом на сьогодні 
полковник.

Л.Підручний дякує за добру співпра-
цю щодо мобілізації районній владі, а от 
щодо міської у нього є певні претензії, 
плідних напрацювань з міськрадою на-
разі нема. 

Якщо наступатиме більша ескала-

ція конфлікту, то в нашому місті буде 
розгорнуто військовий госпіталь на 
500 ліжок, що теж буде під контролем 
військкомату, який надаватиме до нього 
фахівців-медиків та транспорт.

Окремо хотів райвійськкомісар звер-
нутися до призовників, котрі отримали 
повістки на призов на військову строко-
ву службу, який повинен розпочатися з 
1 квітня. Наразі, запевнив Леонід Рішар-
дович, хлопці проходитимуть лише ме-
догляд, а власне призов, на його думку, 
буде перенесено на пізніші строки.

І ще трохи позитиву, до якого спричи-
нили події у Криму, як вважає районний 
комісар: нарешті влада, держава повер-

нулися до армії лицем. Нарешті зрозу-
мілою стала відома фраза, повторюва-
на часто власне полковником на різного 
рівня нарадах: хто не хоче годувати 
власну армію, годує чужу. 

Сьогодні громадяни України зусібіч 
допомагають армії. Не будьмо бай-
дужими і ми. Чортківський військовий 
комісар надав номер рахунку Терно-
пільського обласного військового комі-
саріату, на який кожний може перечис-
лити за бажанням ту суму, яку вважає 
за потрібне:
№ 31252301116175
Банк: ГУДКС у Тернопільській області
МФО: 838012

Оксана СВиСтУН
Фото Ореста ЛижеЧКи

Мобілізація на Чортківщині, 
або Не панікуймо! Усе під контролем
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Щороку після проголошення державності Україна (що більш 
дивно – області Галичини) відзначає дати згідно з подвійними 
стандартами: вшанування Української Повстанської Армії і свят-
кування визволення міста (району) у 1944 році Червоною армією 
під керівництвом Сталіна і комуністичної партії, які знищували 
тих же повстанців та ідею української держави загалом. Через 
70 років Росія знову розпочала військове вторгнення в Україну, 
надягаючи облудну маску визволителя, як і в 1940-х роках. 

Нижче подані судження істориків, дослідників, громадських ді-
ячів, спогади сучасників, що базуються на реальних фактах, про 
сутність російсько-радянського відвоювання українських земель, 
від загалом Західної України до Чортківського району. Для більш 
наочного представлення хронологія обмежується 1944-м роком. 
Кожен читач, позбавлений сталінсько-путінської пропаганди, 
може зробити висновки, наскільки встановлення радянського 
режиму містило системні компоненти звільнення чи окупації. 

«Не відважуючись боротися з традиційним імперським зо-
браженням трагедії війни, а може, й не усвідомлюючи, що ста-
рий міф істотно ворожий українській державності, український 
істеблішмент вирішив неначе перехопити і пристосувати 
його для державотворення нової України. Почалося перетво-
рення «совєтської Вітчизняної війни» на українську. Сприяли 
цьому й деякі зміни, які увійшли ще за радянських часів. За Хру-
щова, з двоїстого гасла «За Родіну, за Сталіна», з яким йшли в 
бій совєтські солдати, був усунений «улюблений вождь», і війна 
стала подвигом лише «партії й народу». З крахом Компартії 
залишається лише «народ». З розпадом Союзу міняються й 
уявлення про «вітчизну» й «країну», їх щораз більше асоціюють 
з Україною». (Сербин Р. За яку спадщину? – К., 2002. – 144 с.). 

 «Навесні 1944 р. під час Корсунь-Шевченківської операції 
Жуков наказав кинути на штурм добре укріплених німецьких 
частин війська, які були щойно доукомплектовані бійцями від 
15 до 55 років, зігнаними з навколишніх українських сіл. Кулями 
в спину загороджувальні загони гнали цих українців в атаку. 
Впродовж 24 днів військової операції було знищено близько 770 
тис., переважно українців». (Там само, с. 33 – 34). 

Доктор історичних наук, професор Андрій Мерцалов: «Не 
только Сталину, но и Жукову были свойственны порочный 
принцип «любой ценой», грубость и самодурство».

 
Російський письменник Олександр Бушков у книзі «Россия, ко-

торой не было» пише: «Возможно, маршал Жуков по количеству 
пролитой им крови и шлейфу самолично вынесенных смертных 
приговоров за спиной в определенные годы превосходит даже 
Сталина. Это одна из страшнейших фигур русской истории».

«Энциклопедия военного искусства» так оцінює військові 
здібності Жукова: «Ничего гениального в Жукове не было. Не 
было ни одной ситуации, в которой он победил бы противника 
меньшими силами. У него всегда было больше танков, артил-
лерии, больше боеприпасов, больше людей, которых он гнал 
на смерть совершенно спокойно, не задумываясь о послед-
ствиях и ценности человеческой жизни».

«Зачем мы, друзья, здесь головы морочим? На хрена 
обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они – предате-
ли! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Си-
бирь после войны ссылать» – Г.Жуков. (Лук’яненко Л. «Маршал Жу-
ков і українці у Другій світовій війні». – Львів: Логос, 2002. – 42 с.). 

 
«Нестача людей була настільки відчутною, що мобілізації по 

суті перетворили в лов людей, як работоргівці у свій час ловили 
негрів в Африці, – писав генерал Петро Григоренко. – Ми оточили 
село на світанку. Було наказано кожного, хто намагатиметься 
тікати, стріляти після першого попередження. Слідом за тим, 
спеціальна команда входила в село і, обходячи будинки, виганя-
ла всіх чоловіків, незалежно від віку і здоров’я, на площу».

«Чи варто дивуватися, що серед мобілізованих у такий спо-
сіб людей навіть у 1945-му були перебіжчики. Усього зі 165 тис. 
західноукраїнських новобранців до кінця осені дезертирували 
або перебігли до німців близько 16 тис. осіб. Були випадки, 
коли до німців перебігали цілі підрозділи. Наприклад, на сторо-
ну німців улітку 1944 р. перейшов взвод розвідників 99-ї дивізії 
і дві роти (навіть з офіцерами) 969-го полку 273-ї стрілецької 

дивізії 3-ї гвардійської армії. Переважно це були новомобілізо-
вані солдати, які були змушені кров’ю оплачувати свою про-
вину (с. 89 – 90)». (Шурхало Д. «Міфи Другої світової війни». – 
Львів: ПАІС, 2012. – 140 с.). 

«1943-44 року мільйони ненавчених, невдягнених в однострої 
і ледь-ледь озброєних новобранців з України («чорносвитки» 
чи «піджачники», як названі вони у щоденнику Олександра До-
вженка) хвиля за хвилею кидалися командуванням на штурм 
найбільш укріплених позицій Вермахту – щоб ціною своїх жит-
тів «подарувати» товаришу Сталіну чергове здобуте місто 
до чергового свята. Але відправилися на Схід, хоча й вибір-
ково, сотні тисяч «звільненого» українського люду. А повість 
Олександра Довженка «Україна в огні», де автор сказав чимало 
гіркої правди про війну, була заборонена особисто вождем усіх 
народів за «буржуазно-націоналістичні рецидиви».

«Отож Україна у війну мовчала. І водночас, вона не мовчала. 
Справді народний голос – це, вслід за стрілецькими піснями доби 
1914-1920 років, пісні вояків Української Повстанської Армії. Йдеться 
про десятки різнопланових – похідних, урочистих, ліричних, мемо-
ріальних – пісень. Цей голос і зараз у наче незалежній Україні лунає 
немовби із підпілля, з походу лісової боївки, бо ж там, де правлять 
дядьки «отечества» чужого, війна – справді вітчизняна і визвольна 
проти тривання неосовєтської окупації — не є музейним експона-
том. Отож, «Зродились ми великої години» та «Лента за лентою 
набої подавай...». (Грабовський С. «Українці по три боки фронту». На-
ція і зброя. – Ніжин: видавець П.П. Лисенко, 2010. – 374 с.).

 
Повідомлення секретаря Тернопільського обкому КП(б)У Ком-

панця секретарю ЦК КП(б)У Коротченку Д.С. про активізацію 
оунівського руху на території Тернопільської області:

«Сов. секретно. г. Киев. ЦК КП(б)У. Тов. Коротченко Д.С.
Об активизации бандформирований на территории Терно-

польской области.
 За последнее время в целом ряде районов нашей области 

заметно резкое оживление бандформирований. Если на про-
тяжении марта-июня месяцев 1944 г. было зарегистрировано 
несколько терактов, главным образом в северной части об-
ласти, то на протяжении июля-августа месяцев не проходит 
ни одного дня без случаев убийства районных работников, 
председателей сельских советов, активистов.

Причем террористическими группами и более крупными 
бандформированиями охвачены почти все районы области.

По существу безнаказанными остаются контрреволюционные 
действия бандформирований, так как имеющийся один бата-
льон войск НКВД на территории области и отряды истре-
бителей не представляют сколько-нибудь серьезной силы 
в борьбе с бандами, тем более вооружение батальона и 
указанных отрядов крайне недостаточные.

На территории Тернопольской области действует 4 
окружных провода ОУН:

1. Тернопольский – окружной проводник “Захар”.
2. Чертковский – окружной проводник “Старый”.
3. Бережанский – окружной проводник не установлен.
4. Кременецкий – окружной проводник “Корж”.
Первые три, как размещавшиеся на территории т. н. «Га-

лиции», входили в состав Львовского краевого провода, а 
четвертый (Кременецкий), как относящийся к Волыни, входил 
в состав Волынского краевого провода.

В каждый окружной провод входит 6 надрайонов, в надрайон – 
6-7 районов, в район – 3-4 подрайона, в подрайон – 10-12 станиц, 
из которых каждая возглавлялась так назыв. «станичным».  В 
результате столь широкого разветвления все населенные 
пункты области охвачены сетью оуновских ячеек.

Структурное построение дает возможность руководству 
ОУН охватить своим влиянием все сферы жизни и деятель-
ности села и города, все слои населения, включая подростков 
(«юнатив»), девушек и даже стариков, которые максималь-
но используются в интересах ОУН и УПА. Установлено, что 
главный «провод» ОУН, дислоцирующийся в Праге, широко 
распространил свою деятельность, особенно в западных об-
ластях СРСР.

ІХ-1944 г.».
(Далі буде)

Ярослав ДЗІСЯК, 
історик, ВО «Свобода»

У березні 1944 року на теренах Чортківщини в ході 
радянсько-німецької війни відбулася зміна лінії фронту, від-
повідно – і влади. З нашого краю було усунено нацистський 
окупаційний режим. Проте з черговим приходом радянської 
влади, з її керівною структурою – Комуністичною партією роз-
почалася повторна хвиля червоного терору, що було части-
ною війни проти національно-визвольного руху українців та 
інших народів. Кількість жертв від німецько-нацистської оку-
пації була значно меншою аніж від радянсько-комуністичної. 
Сутність радянської влади як окупаційної, а не визвольної, 
підтверджується численними фактами.

23 березня 1944 року є історичним днем для нашого краю, 
вшануванням тих, хто віддавав себе у горна війни двох тота-
літарних систем. Проте ми, громадяни незалежної держави 
– Україна, яка знову зазнає агресії з боку Росії, вважаємо не-
доцільним і аморальним щодо пам’яті жертв комуністичного 
режиму відзначати 23 березня 1944 року як День визволен-
ня. 

Іван КАЛАКАЙЛО,
співголова штабу національного спротиву

Чортківська районна громадська організація 
«Майдан» організовує 

курси військово-медичної підготовки.
Всі небайдужі можуть звертатись за телефонами: 

098-827-66-10; 050-885-41-22 або в каб. № 6 у при-
міщенні райради (м. Чортків, вул. Шевченка, 23).

Шановні краяни!
Час вимагає від нас рішучих дій.
Самоорганізовуйтесь!
Створюйте самооборону в своєму населено-

му пункті і координуйте свої дії з представника-
ми Чортківської районної громадської організа-
ції «Майдан».

тел. 098-827-66-10; 050-885-41-22.

Створено РГО «Майдан»
У зв’язку з інертністю місцевих владних структур громад-

ськість Чортківського району самоорганізувалась. 16 берез-
ня ц. р. о 15-й год. у залі засідань районної ради була створе-
на Чортківська районна громадська організація «Майдан», а 
також ініціативна група ЧРГО «Майдан» і обрано її керівни-
цтво, сектори за напрямками роботи ініціативної групи.

Ініціативною групою прийнято рішення від 16 березня ц. р. 
про звернення до голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації О.М.Сиротюка про те, щоб при призначенні го-
лови Чортківської райдержадміністрації враховувалась дум-
ка громади нашого району.

Керівництво і сектори ініціативної групи 
ЧРГО «Майдан»

Голова – Ласківський Степан Миколайович.
Заступник голови – Барна Олег Степанович.
Секретаріат – Семенишин Оксана Павлівна, Мурава 

Орест Антонович.
Сектор з військових питань – Павлишин Володимир Юлі-

анович, Сушко Тарас Михайлович, Лейбак Іван Степанович.
Оперативна група «Автомайдан» – Кононов Дмитро Оле-

гович, Осадца Сергій Ігорович, Слободян Василь Євгенович, 
Гац Роман Юрійович.

Сектор по роботі з громадськістю – Мармус Володимир 
Васильович, Батрин Павло Іванович, Кульба Віктор Зіновійо-
вич, Субботін Ігор Васильович.

Адміністративний сектор – Саварин Володимир Зено-
нович, Хадзарагов Георгій Казбекович, Чепига Володимир 
Романович, Величко Омелян Мартинович, Міщій Сергій Во-
лодимирович.

Володимир МАРМУС, 
сектор по роботі з громадськістю ЧРГО «Майдан»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

В Криму проживає до півмільйона етнічних українців, тро-
хи менше кримських татар – корінного народу півострова. 
Що буде з ними? Останні сповна відчули на собі, що значать 
тісні обійми «старшого брата». Нині усі ті, хто висловлював 
свою позицію на користь України, для проросійської біль-
шості кримчан – «прєдатєлі». Про відверті утиски заявляють 
українські традиційні Церкви на півострові, майно яких пере-
писують нові господарі у супроводі кубанських козаків і т. зв. 
«самооборонців». Щодня безвісти зникають люди… Доне-
давна райському півострову може загрожувати гуманітарна 
катастрофа, коли сотням тисяч наших краян доведеться зри-
ватися з насиджених місць, залишаючи нажите роками май-
но, будинки, могили своїх предків… За прикладами далеко 
ходити не треба: Абхазія, Чечня, та ж Південна Осетія.

Проте, як воно не гірко звучить, є у кримській епопеї й по-
зитивний момент. Це – небувалий сплеск патріотизму україн-
ців, коли щодня біля військкоматів стоять черги, починаючи 
від безвусих – до з сивиною на скронях. Путін допоміг вибра-
ти для нас єдино вірний шлях – шлях у майбутнє - Європей-
ський Союз і НАТО. На прикладі України зрозумів і світ, що 
Москва на Кримові зупинятися не збирається. Хто там далі 
на черзі? Південь, схід України, Придністров`я, Молдова? 
Лише неймовірними зусиллями усього світового співтова-
риства можна зупинити агресора, який відчув запах крові і 
рветься до гегемонії на планеті.

А Крим – нехай не завтра, а через 10, 20… 50 років, пе-
реконаний, обов`язково повернеться в рідну українську га-
вань, тільки для цього потрібно, аби кримчани самі до цього 
прагнули. Головною умовою має стати гідний рівень життя 
на материковій частині України. А це буде можливо лише в 
тому випадку, якщо ми зуміємо довести свою вищу еконо-
мічну ефективність, що суттєво різнитиметься від суворих 
російських реалій. Берлінська стіна впала не під гусеницями 
танка, а під тиском неймовірної волі до єдності, прагнення 
кращого життя німецького народу…

Любомир ГАБРУСЬКиЙ    

23 березня ц. р. виповнюється рівно 70 років відтоді, як з Чорткова у результаті наступу військ І Українського 
фронту, зокрема 1-ї гвардійської танкової бригади полковника Горєлова і 21-ї гвардійської мехбригади, було вигна-
но німецько-фашистських загарбників. У результаті боїв за Чортківщину лише з радянського боку загинуло 1725 
солдат і офіцерів, німецькі втрати тоді ніхто не рахував. 

Десятки років на широкому рівні відзначали в районі цю дату. Нині часи уже не ті, в суспільстві відбувається 
певне переосмислення історичних підходів до подій Другої світової війни. До того ж, мов грім з ясного неба, на 
українську землю у нелегкі для нашої держави дні, коли вона ще не встигла оговтатися від ярма диктаторського 
режиму Януковича, посунув інший агресор, з яким сім десятиліть тому українці пліч-о-пліч з іншими багатьма на-
родами боролися проти «коричневої чуми», анексувавши Кримський півострів і зазіхаючи на материкову частину 
суверенної України. На основі історичних документів та суджень робить певні спроби дати аналіз трагічним по-
діям далекого 1944-го чортківський науковець Ярослав ДЗІСЯК.  

1944-й рік: визволення чи окупація? 

Думка з приводу

Крим уже Крым?

Один день з історії краю:  суперечливість поглядів
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Хліб душі

Стривожено

Не думали тоді, що смішливе продовження «Родина тебя не 
забудет, но и не вспомнит» стане дійсністю, про яку старалися 
замовчувати, натомість усі ЗМІ закликають голосувати за за-
можних, мовляв, вони вже про себе «подбали», тепер думати-
муть про народ (вже ж розпочалася передвиборна кампанія). Та 
хіба вони не знають, що говорить слово Боже: «Легше верблюду 
пройти крізь вухо голки, ніж багатому поділитися своїм багат-
ством». До прикладу, вони загнали економіку в глухий кут, бо не 
сплачують державі ні копійки, хоча жили за повний державний 
кошт. А як жили й живемо ми – прості смертні?.. Кажуть, багач 
помирає – нічого зі собою не візьме, а бідний – нічого після себе 
не залишить… Ось так і наша колишня влада: нічого зі собою 
не взяла, та зараз боїться за своє життя, бо рано чи пізно всі 
стануть перед судом Божим. Вони мали рай на землі, а Господ-
німи словами: «Другого раю не буде». Тож нам потрібно добре 
обмірковувати, кого вибирати. Щоби знову не наступити на ті ж 
граблі. Хто йшов тернистою дорогою до незалежності, хто чес-
но працював, той і далі чесно працює. Як же люди виживають, 
маючи мізерні зарплати й пенсії за 40 років трудового стажу?.. 
Та за все дякуємо Богові: за те, що дав і що віднімає; лиш би 
спокій був на землі. Україна не винна, що її незалежність здо-
бута лише на папері, бо в реальності керують «божки» – її заро-
зумілі діти, котрі про святість українську забули. Задумаймося: 
чи всі оті «справедливці-патріоти» понесуть відповідальність 
за скоєні злочини?.. Мало хто в це вірить. Чому й досі не несуть 
покарання ті, хто нас обікрав?! Перераховувати їх можна довго, 
та, на жаль, від цього нічого не зміниться. Невже простолюди й 
надалі стоятимуть з простягнутою рукою, житимуть у злиднях, 
невже й далі бюджет буде порожнім, бо бездонну бочку напо-
внити неможливо. Тому й Чортків наш, колись – чудове місто, 
вишкірився чорною плямою, бо кошти, виділені на його благо-

устрій, – в тіньовій економіці… 
Отож, добре думаймо, за кого віддати свій голос, бо чергова 

помилка може стати непоправимою. Не голосувати за тих, хто 
поставив на коліна трудовий клас, пенсіонерів; хто підносить 
економіку чужих країн, заполонивши нас іноземними недобро-
якісними продуктами, що вкорочують нам життя, яке й без того 
пригнічене фатальним спадком Чорнобиля. Люди, навернімося 
до Всевишнього! Гірко усвідомлювати, але в нас надзвичайно 
низький рівень християнської моральності серед молоді, яка є 
майбутнім України. Слід завжди пам’ятати: коли душа не напо-
внена добром і любов’ю, там поселяється зло. Тому й здебіль-
шого у новий день ми ступаємо зі страхом, бо не дотримуємося 
Божого дороговказу, який і є – Дорога, Правда, Життя. 

Дуже болить серце за учасників бойових дій в Афганістані, 
хоча минуло вже 25 років. Не торкаюся вже матеріальної до-
помоги, хоч би з медикаментами допомогли… А защораз гово-
рять: ніхто не забутий, ніщо не забуто. Боляче й прикро за нашу 
державу… Тому звертаюся, особливо до молоді: в час Вели-
кого посту простім один одному образи. Прийдімо до святого 
храму Божого, де нас усіх чекає живий Ісус, Він очистить наші 
закам’янілі душі. На час Великого посту покиньте бари, ресто-
рани, оздоровте свої душі, відженіть темні сили, що намагають-
ся обтягнути душі людські пекельними сітями. Пам’ятаймо: на-
віть коли впадемо, Господь піднесе нас і пробачить, якщо ж ми 
прийдемо до Нього зі щирим каяттям. Ми повинні з вірою в Бога 
виборювати свою щасливу долю самі, бо ніхто не прийде на 
допомогу. І боротьба буде нелегкою, та «краще вмерти стоячи, 
ніж жити на колінах».  

Любов ХОЛЯВІЦЬКА,
учасник бойових дій в Афганістані 

Хрестопоклінна неділя запрошує нас задуматися 
над хресною смертю Божого Сина і знайти свій хрест, 

що має стати для нас і Божою силою, підпорою та 
дороговказом у житті. Не кожний може добре зважити 
ціну Хреста. Бо не задумуємося над подією, що вже дві 

тисячі років зворушує світ. Адже хрест, що у нашім 
храмі, домі чи в нас на грудях, це святий спомин про 
хрест, який до себе пригорнув скатоване і вмираюче 

тіло Божого Сина. Маємо гарну нагоду ще раз поглянути 
крізь віки і переосмислити для себе Голгофську жертву 

та її наслідки для всього людства. Використовуючи 
вже досліджені джерела про страсті Господа і Біблійний 

текст, оживімо свою уяву.

Голгофа – невисокий пагорб за міськими стінами Єрусали-
ма – була традиційним місцем публічних страт. Саме для цих 
цілей на вершині пагорба постійно стояло кілька стовпів. За 
звичаєм засуджений до розп’яття повинен був нести на собі з 
міста важку балку, що служила поперечиною. Таку балку ніс на 
Собі і Христос, але, як каже Євангеліє, не зумів донести її до 
Голгофи. Він був занадто знесилений. Перед цим Христа вже 
один раз піддали тортурам: його бичували.

Сьогодні, ґрунтуючись на даних Туринської плащаниці, ми 
можемо сказати, що таке бичування – це тридцять дев’ять уда-
рів п′ятихвостим бичем зі свинцевими кульками (дев`ятьма), 
які прив’язані до кінців кожного з ременів. При ударі бич обви-
вався навколо всього тіла і розсікав шкіру до кістки. Ісус отри-
мав їх тридцять дев’ять, тому що іудейський закон забороняв 
завдавати більше сорока ударів. Це вважалося смертельною 
нормою. Можемо порахувати, скільки ран було нанесено на 
тіло Ісуса, перемноживши тридцять дев`ять на дев`ять.

Натовп вимагав страти, та Ісуса повели на Голгофу. Побитий 
і знесилений, Він кілька разів падав по дорозі, і в кінці стража 
змушує селянина на ім’я Симон, що стояв обіч дороги, взяти 
хрест і донести його до Голгофи. А на Голгофі Господа приби-
вають до хреста. Руки прибивають до перекладини, яку Він ніс 
на Собі, і потім поперечину піднімають на вертикальний стовп і 
прибивають ноги до того стовпа, який був укопаний.

 За дві тисячі років слово «розп’яття» повторювалося так 
часто, що сенс його в деякій мірі загубився, потьмянів. Потьмя-
ніла у свідомості нині важливість тієї жертви, яку приніс Ісус за 
всіх людей, колишніх і майбутніх. Що ж таке розп’яття? Цице-
рон цю кару називав найжахливішою з усіх страт, яку придума-
ли люди. Євангеліє говорить, що страждання Христа тривали 
близько шести годин. Ісуса встигають зняти з хреста до заходу 
сонця, встигають нашвидкуруч сповити в похоронні пелени та 
вкласти у гробницю. Хрест – основний символ християнства. 
Хрест – місце скорботи. І хрест же – захист та джерело радості 
для християнина. Чому потрібен був хрест? Чому недостатньо 
було ні проповідей Христа, ні Його чудес? Чому для нашого 
спасіння і з’єднання з Богом виявилося недостатньо того, що 
Бог-Творець став людиною – Своїм творінням? Чому, кажучи 
словами святителя Григорія Богослова, ми потребуємо в Бозі 
не тільки воплочення, але і прицвяховування? Отже – що зна-
чить Хрест Сина Божого у відносинах людини і Бога? Що ста-
лося на Хресті і слідує за розп’яттям?

Христос неодноразово говорив, що саме заради цього мо-
менту Він прийшов у світ. Останній ворог, древній ворог, з яким 
бореться Христос, – це смерть. Бог є життя. Все, що існує, все, 
що живе – за переконаннями християн і з досвіду будь-якої 
розвиненої релігійної філософської думки, існує і живе в силу 
своєї причетності до Бога, свого взаємозв’язку з Ним. Але коли 
людина чинить гріх, вона руйнує цей зв’язок, починає вмирати. 
Врятувати її можна тільки відновивши можливість повітрооб-
міну з поверхнею. Цей процес і є суть християнства.

Таким необережним рухом, який порушує зв’язок між люди-
ною і Богом, був первородний гріх і всі наступні гріхи людей. 
Люди спорудили перешкоду між собою і Богом – перешкоду 
не просторову, а в своєму серці. Вони опинилися відрізаними 
від Бога. Цю перешкоду необхідно було прибрати. Щоб люди 
могли вирятуватись, знайти безсмертя, слід було відновити 
зв’язок з Тим, Хто лише Один безсмертний. За словом апос-
тола Павла, один тільки Бог має безсмертя. Люди відпали від 
Бога, від життя. Їх необхідно було «врятувати», треба було до-
помогти їм знайти саме Бога – не якогось посередника, який не 
пророк, не місіонер, не вчитель, який не ангел, а сам Бог.

Чи могли люди самі побудувати такі сходи зі своїх заслуг, 
своїх чеснот, з якими вони, як по східцях Вавилонської вежі, 
піднялися б до неба? Біблія дає ясну відповідь – ні. І тоді, 
оскільки Земля сама не може піднестися до Неба, Небо схиля-
ється до Землі. Тоді Бог стає людиною. «Слово стало тілом». 
Бог прийшов до людей. Він прийшов не для того, щоб дізна-
тися, як ми тут живемо, не для того, щоб дати нам кілька порад 
про те, як себе поводити. Він прийшов для того, щоб людське 
життя могло вливатися в життя Божественне, могло з ним по-
єднатися. І ось Христос вбирає в Себе все, що є в людському 
житті, окрім гріха. Він бере людське тіло, людську душу, люд-
ську волю, людські взаємини, щоб Собою зігріти, відігріти лю-
дину і змінити її.

Хрест пов’язав небо і землю. Хрест поєднав Бога й людину. 
Хрест – знак і знаряддя нашого спасіння. Тому й співається в 
цей день у храмах: «Хрест – хранитель всієї Вселенної». Хрест 
воздвигнутий у наших церквах. Встань же і йди, людино, не 
спи! Та не безплідні будуть муки і розп’яття Божого Сина для 
твого спасіння! Підсильмо себе Хрестом Господнім, щоб гід-
но довершити час нашої пісної жертви, щоби зі свого хреста, 
що за беззаконня наші несемо за Невинноосудженим, могли з 
любов’ю до Люблячого нас сказати: «Пом′яни мене, коли при-
йдеш у царстві Твоїм!».

Парох церкви Собору Пресвятої Богородиці с. Улашківці 
отець Ігор-Іван ЛеСЮК

Несімо свій хрест 
на Голгофу

Шановні друзі! На Майдан ви вийшли за покликом серця. 
Поруч з вами стала б і я, та старість не дозволяє. Стукає 
до серця 1925 рік і пригадує всі стежини і дороги мого життя 
від перших кроків, коли ступила слабкими-слабкими малень-
кими ногами на рідну землю, щасливе дитинство, юність, 
арешт, тюрма, підвальні слідчі камери, суд, етапи, табори, 
висилка, дворазове повернення на Чортківщину, без дозво-
лу прописки до 24 год. назад на місце висилки за власні ко-
шти, приписана за третім разом у 1968 р.

«Празька весна». Політичні зміни в Чехословаччині торкну-
лися недовірою до політичних в`язнів. Я (авт.) уже працюва-
ла на цегельні від міжколгоспбуду (голова – Іван Григорович 
Чернявський, можливо, ім`я переплутала). До нього звертав-
ся «бдітєльний» комуніст, що бандерівцям тут не місце, по-
дібних суперечок не перечислити. Чернявський (уродженець 
с. Біла) відповідав переконливо: «Я теж бдітєльний комуніст, 
але своїх робітників не сортую. Для цього є спецслужби, а 
мені треба будувати, своїх робітників в необхідності забез-
печуємо, хоча в крайніх потребах».

 Пробивалась на світ Незалежність, при уряді ще кому-
ністи. Десь відновлюють знищені могили Січових Стрільців, 
десь – символічні могили повстанцям, десь – перепоховання 
повстанців. Осередок Білобожницького Руху (очільник – Ми-
рон Шевчук) з великими труднощами, перешкодами поста-
рався поставити дубовий хрест на білобожницькому полі, де 
у післяфронтові окопи енкаведисти скидали вбитих повстан-
ців, не раз ворони розтягали мертві тіла, ночами собаки гар-
чали та сусіди крайньої вулиці засипали вбитих землею, аби 
не розносився неприємний запах розкладених тіл. Це можна 
зрозуміти. Енкаведисти своїх вбитих у перестрілці з повстан-
цями ховали з музичним супроводом, виступами урядових 
мужів, надгробні пам`ятники з належними їм заслугами, іме-
нами… Вони мали державу, а ми були бездержавними. 

Проте за Вільної України забули і навіть не знають кри-
кливі патріоти, хто доклав старань, що хрест дубовий сто-
їть. Знищена огорожа цієї могилки, а хтось розумний з куща 
калини зрізав усі гілки і зробив деревце з кроною. А вітер 
гне, змагається у боротьбі з деревцем, що пустило коріння 
із маленької гілки калини, яку привезла на могилу зв`язкова 
Калина після висилки. Уродженка Івано-Франківщини Марія 
Камаш принесла до хреста віночок квітів і галузку калини з 
ягодами – у цій траншеї спочивав вічним сном Діброва, її на-
речений, вбитий і скинутий сюди енкаведистами. «Діброво, 
я твоя Калина, я шукаю твій прах», – голосила жінка на біло-
божницькому полі. 

Про це пишеться у моїх книжках. Але хто їх читає? Авторка 
я неавторитетна, без особливої освіти, не їздила кричати на 
відкриттях могил, не афішувала свою особу, чим заслужи-
ла як героїня ОУН-УПА. Під час відкриття погруддя генералу 
УПА Р.Шухевичу мої слова були надруковані в газетах: «Ви 
прийдіть, генерале! Ми будемо вітати вашу тінь». Так! Я – 
з-під стягу Бандери! Усі приниження, знущання, моральний 
тиск, каліцтво в «Карітасі» сприймаю як безправна у Неза-
лежній Україні, за яку боролась усе своє життя. Для когось 
незалежність далася безкровно. Не було стільки літ бо-
ротьби, ані Українських Січових Стрільців, ані УГА, не було 
УПА?! Заперечую в іншому: герої-крикуни, які не торкнулися 
руками мурів тюремних, не вдихнули повітря підвалів тю-
ремних, дозволяють собі описувати жахіття, знущання над 
політв`язнями – чи для того, щоби засвітитися, треба бре-
хати? І в брехні треба мати міру. Ніхто з нас від помилок 

не застрахований. Мародерства в тюрмах не завжди були 
контрольованими. Якби патріоти-крикуни аналізували мої 
книжки, то зорієнтувались би, скільки там імен порядних лю-
дей, які терпіли і не стали на дорозі зради. Кому потрібні іме-
на матерів, яких приводили до лежачих вбитих синів, щоби 
впізнавали?! Енкаведисти чекали, скільки мати витримає 
у мовчанні… Не кинулась мати на груди мертвого сина, не 
впізнала, бо в неї ще донька зв`язкова на волі і син у стриб-
ках, розвідник УПА (це було в с. Джуринська Слобідка). У с. 
Бариш (Бучаччина): вночі на полі мати припадає до грудей 
сина Євгена, вбитого у перестрілці з енкаведистами. Євген 
Галюк (Богун) – командир боївки, загинув біля рідного села 
в червні 1945 р.

Повернімося до хреста пам`яті повстанцям на білобож-
ницькому полі. Це велика заслуга покійного голови осередку 
Руху Мирона Шевчука. Скільки перешкод, адже войовничі дії 
між конфесіями набирали більших розмахів, греко-католиків 
православні називали бандерівцями, у відповідь звучало 
«петлюрівці». У Рух пролізли й провокатори, і ніби патріо-
ти з дурними звичками теж, аби засвітити своє геройство. 
З великими зусиллями, страхом у зустрічі з невідомими ру-
хівцями на цвинтарі вночі мені вдалося зупинити  вандалів, 
які привезли заготовлені пристрої для зривання надгроб-
них плит енкаведистів. Що було в ящиках, мені не відомо, 
але наявним був ботфордів шнур. У суперечці переконала, 
що не витримають хрести на гробах, поруч поховання ін-
ших покійників. На цьому зупинилось, інакше рухівці несли 
б пляму вандалізму донині. Чи не так, читачу? Хто перший 
винуватець, що нас арештували, прокурор наклав санкцію 
на арешт? Енкаведист, що арештував? Слідчий, якому дали 
справу з вимогами: тисни!? 

На Майдані теж будуть різні люди. Ось комусь завадило зі-
брання молодих поетів, яке відбулося в бібліотеці. Насмішки, 
навіть погрози. Мовляв, кинеш палицею у бродячу собаку – 
потрапиш у молодого поета-брехача. 

Розпалюють вогонь біля книжки п. Базалінського під на-
звою «У переддвер`ї Христа». Якщо у пана Базалінського на 
все своє бачення, то не значить, що потрібно брати до уваги і 
робити з цього розбрат у час, коли Україна наче в вогні. Кому 
це потрібно? Християни, закликаємо любити ближнього як 
себе самого і тут же копаємо яму під іншим? Не забувайте 
давно сказане: не копай яму під іншим, бо сам у неї впадеш. 
Не смійте принижувати молодих поетів, якщо здатні – позма-
гайтесь з ними. Історію не використовуйте як політику, в кож-
ного народу своя історія, десь позитивна, десь – негативна. 
У даний час кожний крок, вчинок людини повинен бути обду-
маним, зваженим наче на терезах. Переможець не повинен 
прославлятися своїм геройством, переможений через без-
вихідь вдається до капітуляції. Але це закінчується на сто-
рінках історії. Основне – не допустити до розподілу кордонів 
незалежної України. Ми, старожили, пам`ятаємо, скільки про-
лито крові нашого народу на рідній землі. Скільки окупантів 
відбирали нашу мову, історію, примусово наші чоловіки слу-
жили в окупованих військах, йшли зі зброєю брат на брата. 
Після війни – вдови, сироти, інваліди, а скільки забутих мо-
гил! У безпам`ятстві поховання солдата-українця, який роз-
повсюджував вірші Кобзаря. Я, автор цієї книжки, хоча б зі-
брала кошти, а де ви, українці двох барикад? Прославляєте 
поета Шевченка, а могила людини, яка за рідну мову віддала 
своє життя, – у забутті. Це теж політика?

Марія ШтеПА

Болить!

Прийдіть до Бога зі щирим каяттям
Кажуть, в здоровій державі – здорове суспільство. Вислів цей, на жаль, не про нас, бо маємо не зовсім здорову 

державу, і ми всі в ній – хворі. життя – де не поставиш навіть частки «напів» до слів  «холодний»,  «голодний». 
І стали жебраками в нашій країні саме ті, хто чесно працював на державу під девізом

 «Раньше думай о Родине, а потом – о себе…». 

Не робімо політику з історії



24 березня. Тривалість дня –12.24. Схід – 05.52. Захід – 18.18. Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Іменини святкують Любомир, Софрон

№ 13 (8455), 21 березня 2014 року

шевченкіана 5
Вісті звідусіль

                                       Поклонімось сьогодні поету,
                                       Рідні сестри і брати мої,
                                      Його слову й орлиному злету 
                                      Нема рівних ніде на землі… 
2014-й рік проголошений в Україні Роком Тараса Шевченка. 
Березень… В Україні – це чудова весняна пора, якій радіють 

і природа, і люди. Саме в цю березневу пору послав Всевиш-
ній нашому народові Генія та національного Пророка – Тараса 
Шевченка. Господь кожному народові дав якусь величну постать, 
котра була і є його зорею, проявом осяйності душі. У нашого на-
роду такою постаттю є Тарас, якого славлять Величем духа, 
українським Мойсеєм, Пророком, Батьком, Кобзарем. 

Із нагоди 200-ї річниці від дня народження славетного українсько-
го письменника в будинку культури с. Залісся відбулася літературно-
мистецька присвята Т.Г.Шевченку та світлій пам’яті Героїв Майдану, 
на яку зібралася велелюдна громада села. Під керівництвом педа-
гогів Залісянської ЗОШ І – ІІ ступенів Н.Меншинської і Н.Довбуш, які 
своєю наполегливою працею повсякчас сіють зерна знань і духо-
вності не лише серед учнів, а й усіх сільчан, у мистецькому вечорі 
взяли участь художній колектив школи, вокальний ансамбль (у скла-
ді Р.Харчій, О.Вергун, Н.Меншинської) та молодь села. 

Глядачі були приємно вражені довершеною декламацією ве-
дучих А.Вербовецької та В.Крижанівського. Затамувавши подих, 
присутні слухали розповіді про Шевченка, не лише борця, а й 
ніжного, вразливого душею, чистого серцем лірика; про нелегке 
дитинство та любов до рідного краю поета. 

Літературно-мистецька імпреза мережилася віршованими 
рядками як самого Кобзаря, так і поезіями про нього, співом тво-
рів Т.Шевченка. Неложними устами учасники дійства плели ві-
нок шани великому Батькові України. І все було пройнятим духом 
Кобзаря. Присутні многоголосо проспівали нестаріючий у часі 

«Заповіт», який возз’єднав у помислах і думах усіх.
До односельчан звернулася й сільський голова О.Копистинська, 

котра зазначила, що славетний Кобзар хотів бачити Україну віль-
ною та незалежною, хотів справедливості й добробуту для на-
щадків; прагнув, щоб Україна була нарівні з іншими державами 
світу. Саме заради цього, мовляла війт, нам треба жити. 

Щовечора вся Україна веде розмову з Богом за світлу пам’ять 
Героїв Майдану і за єдність України. Те, чим вирує нинішнє на-
шої країни, живе у тодішніх, актуальних і сьогодні, рядках поета: 
«Схаменіться! Будьте люде, бо лихо вам буде. Розкуються неза-
баром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори! І 
потече сторіками кров у синє море…». 

Вічна пам’ять Героям Майдану!
Вічна пам’ять Небесній сотні!
Але треба пам’ятати і про другу Небесну сотню арештантів, за-

мучених по тюрмах; їх тіла прикопані, притоплені ще довго зна-
ходитимуть довкола Києва… 

Молімося й за так звану третю Небесну сотню невідомих, спа-
лених заживо в Будинку профспілок, знищених по крематоріях і 
пропалих безвісти. Царство їм небесне! 

Усі вшанували пам’ять Героїв України хвилиною мовчання та 
святою молитвою. 

Горнімося до шевченкового слова в єдності всієї України, віри-
мо в краще майбутнє нашої держави, як вірив у нього Кобзар. 

Ти повік, Тарасе, в нашій долі,  
У боріннях, думах, майбутті.
Хай на подвиг душі наші кволі 
Поведуть діла твої святі! 

Марія ВАСиЛІВ,
завідувачка бібліотеки-філіалу 

с. Залісся 

                         Ти мусиш нам співця назвати,
                         Адже умів лиш він один
                         Рабів німих так захищати…
                         А хто іще так оспівав, як він,
                        Садок вишневий коло хати?.. 
Щороку в березневі дні все прогресивне людство вшановує 

Пророка, котрий став символом України. 9 березня – знаменна 
дата – 200 років із дня народження великого українського поета, 
генія, письменника, художника, громадського та політичного ді-
яча, фольклориста, етнографа Т.Г.Шевченка. Спадщина Шевчен-

ка робить для нас ту роботу, яку завжди виконують генії для своїх 
народів, – він тримає над нами небеса.

Тараса Шевченка кріпаком зробила радянська ідеологія, бо 
потрібно було показати, як через одного великого українця вся 
нація була закріпачена. Та не був Шевченко кріпаком, бо лише 
вільна людина могла написати такі мудрі слова. 

У Джуринськослобідській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів 
вчителі разом із учнями 7 березня проводили тематичні уроки: в 
молодших класах – на тему: «По нашій землі Тарас мандрував», 
середніх – «Шевченко на Волині»; учні старших класів виготов-
ляли стінгазети; було організовано й виставку книг, у яку впліта-
лися афоризми великого митця. 

У неділю, 9 березня, в нашому селі біля пам’ятника Т.Шевченку 
відправлено панахиду; вокальний ансамбль сільчан виконував 
пісні видатного Пророка, а школярі декламували вірші… 

Завдяки саме таким виховним заходам діти пізнають – найкраща 
земля та, де вони народилися й пішли до школи, де мешкають рід-
ні й друзі; вони розширюють та поглиблюють знання про видатних 
людей; зароджуються почуття любові до рідного краю, формується 
національна свідомість. Прикладом славетного Кобзаря виховуємо 
справжніх громадян-патріотів, які прагнуть примножувати славу рід-
ної України, боротися за її щастя та незалежність.

Правдива духовна велич українського Пророка ставить його в 
один ряд із славетними світовими постатями, такими як: Данте, 
Шекспір, Гете та інші. Своїм життям і творчістю Шевченко засвід-
чив абсолютне, органічне несприйняття зла в усіх його земних 
проявах. Саме він першим упізнав імперію зла Росії.

Як вівці він пас – ще малий був хлопчина,
А виріс – великий дав дар 
Для всіх поколінь, для всієї Вкраїни – 
Книгу, що зветься «Кобзар». 

Галина ГАЙДУК,
вчитель Джуринськослобідської ЗОШ 

Щоби вклонитися Великому Кобзареві у день його 
200-річчя, до підніжжя гори ми прибули дуже зра-
ненька. Їхали всю ніч, але втоми не відчували. З тре-
петом піднялися крутими сходами на Чернечу гору. 
Спільною молитвою вшанували пам’ять Т.Шевченка, 
поклали квіти до могили, потім усі разом прочитали 
«Заповіт».

А людська ріка щохвилини ширшала і дужчала. 
Зазвучали козацькі литаври. Над Дніпром полинуло 
величне «Реве та стогне Дніпр широкий» у виконанні 
Черкаського народного хору. А Дніпро-Славута в цю 
мить тихо ніс свої води до Чорного моря. Дивився Ве-
ликий Кобзар на велелюддя та ніби промовляв: «Бо-
рітеся! Поборете! Вам Бог помагає!». 

Із трепетом у душі поверталися ми додому. Адже 
стали учасниками такого великого дійства – святку-
вання 200-річчя Великої Людини. А те, що така подія 
відбулася з нами і саме на Чернечій горі, то ми – про-
сто щасливчики!

Відвідайте і ви могилу Батька української культури. 
Леся ЛУЧКА,

вчитель Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Щороку в березневі дні все прогресивне людство 
вшановує Генія та Пророка, який став символом 

України – тараса Григоровича Шевченка. 

Ми захоплюємося творчістю геніального поета, 
талановитого художника, його активною громадянською 
позицією, незвичайною прозорістю. Де би він не був, 
куди би не закинула його тяжка доля, він завжди 
душею повертався до своєї рідної землі, всюди бачив 
її, рідну матінку – Україну.

Цьогоріч ми відзначаємо 200-річний ювілей вели-
кого поета і мислителя. На честь цієї знаменної дати 
керівники гуртків Чортківського районного Центру 
науково-технічної творчості та дозвілля учнівської мо-
лоді підготували експозицію робіт гуртківців «Світе ти-
хий, краю милий, моя Україно…»,  яку  виставили 6 бе-
резня в районному будинку культури ім. К.Рубчакової. 

На розсуд глядачів було представлено понад 30 робіт на 
тематику творів Кобзаря. Серед них – малюнки вихованців 
гуртка «Образотворче мистецтво» (керівники – Я.Дудяк, 
О.Біла), а також вироби декоративно-прикладного мисте-
цтва, виготовлені дітьми, які відвідують гуртки «Виготов-
лення сувенірів», «Технічний дизайн», «Початкове техніч-
не моделювання» (керівники – М.Баран, Г.Сороковська, 
В.Барицький, О.Біла). Серед відвідувачів виставки були 
присутні й гості: головний спеціаліст відділу освіти Чорт-
ківської  РДА Т.Захарова, в. о. завідуючої РМК С.Петрів, ме-
тодист РМК із художньо-естетичного напряму У.Мандзюк. 
Усі були приємно вражені, наскільки діти відчувають Шев-
ченкове слово, адже кожна робота присвячена якомусь 
конкретному твору поета, про що свідчила й добірка цитат 
для представлення експонатів.

Директор Центру НТТДУМ  О.Зуляк зауважила: «Така 
визначна подія не могла пройти повз увагу нашого за-
кладу. Ми, українці, повинні гордитись Великим Кобза-
рем. А наші вихованці – наполегливо вчитись, як він, 
любити свою Україну, бути майстрами в тій справі, яку 
кожна дитина у житті обере».

Оксана БІЛА, 
керівник гуртків Центру НТТДУМ

Фото Олега МАРЧАКА 

У рамках тижня української словесності відбулося мистецьке 
дійство «На вічнім шляху до Шевченка»,  на якому шанувальники 
українського слова мали змогу відкрити для себе Тараса Григоро-
вича не лише як поета, а і як видатного художника. Гуртківці пред-
ставили свої роботи на науково-пошуковій студентській конферен-
ції «Шляхами великого Кобзаря». Щирих шанувальників поетичного 
слова не залишив байдужим конкурс читців-декламаторів «І лине 
над землею Шевченкове слово». Вихованню у підростаючого по-
коління українців належного ставлення до літературної спадщини 
Кобзаря сприяла інтелектуальна гра «І чужого научайтесь, й свого 

Свою Україну любіть
З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження 

Великого Кобзаря у Чортківському державному медичному 
коледжі впродовж року, оголошеного в Україні Роком 
тараса Шевченка, були проведені заходи, спрямовані 

на відродження національної культури 
й духовності нашого народу. 

Вшановуймо Шевченка, бережімо його спадок

не цурайтесь».
 А 11 березня на центральному майдані міста відбулася урочис-

та академія та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку. Ви-
кладачі та студенти Чортківського державного медичного коледжу 
традиційно пошанували пам`ять безсмертного генія-мислителя, 
письменника, художника, духовного покровителя українського на-
роду. Урочистості розпочав директор коледжу, канд. мед. наук 
Л.Білик, який переконаний, що в цей непростий для нашого народу 
час відзначення славного ювілею такої видатної постаті, якою є Та-

рас Григорович, спонукає нас 
до глибокого осмислення гро-
мадянських, мистецьких і ду-
ховних цінностей, утверджу-
ваних не тільки геніальними 
творами митця, а й самим його  
життям. Вшанування Великого 
Кобзаря, на думку Любомира 
Степановича, сприяє зміцнен-
ню єдності й злагоди в нашому 
суспільстві, посилює патріо-
тичні почуття і прихильність 
до демократичних цінностей. 
А завдання кожного свідомого 
українця – виконувати запові-
ти Тараса, творити  добрі діла, 
жити в єдності та братолюб-
стві.

Слово Кобзаря, яке линуло з уст викладачів і студентів  навчаль-
ного закладу,  різнобарв’я  вишитих рушників у поєднанні з афориз-
мами «Не однаково мені», «Обніміться, брати мої», «Свою Україну 
любіть» пройняли до глибини душі кожного з присутніх.

 Доки битимуться серця людей, звучатиме й голос Тараса, нади-
хатиме нас в ім’я щасливого майбутнього України.  

Людмила ЮРЧАК, 
викладач словесності ЧДМК

На поклін до Тараса
Щасливий той, хто хоч раз у житті прикладе 

коліно до священної усипальниці світоча 
української культури – т.Г. Шевченка.  

Ними стали ми – когорта вчителів, батьків, 
учнів Білобожницької загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів.

Во ім’я пам’яті Тарасу

Ми – горді Кобзарем
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Цінності

Написано серцем

І
На шлях піднесення святого
Вкраїну Бог благословив. 
Ніхто не знав, що вийде з того, 
Та у надії кожен жив. 
Терпіння розпачу порвалось, 
Народ сказав: “Хай буде так!” 
Серця мільйонів поєднались 
І стали битися у такт. 
Крізь чорний дим, через руїни
Усіх будило, мов набат, 
Гаряче серце України 
І не було шляхів назад. 
Сини і доньки перші встали 
В стрімкім пориві юних літ
І гімн державний заспівали, 
Його почув широкий світ. 
По Україні полетіли 
Слова по селах, по містах. 
Майдани гнівно зашуміли, 
Як води в збурених річках. 
Уже не стримати потоку, 
Ні сили в праведній руці,
Лиш боягузи стали збоку
І ті, хто спали, мов мерці.
А хтось казився і ховався, 
Скакав, як заєць по пеньках, 
Бо неминуче наближався 
Його страшний ганебний крах. 
І він відступником зробився, 
Бо за людську межу ступив, 
І крові пінної напився, 
Страшну розправу сотворив. 
Рука убивці не здригнулась, 
Коли прицільно він стріляв, 
Розпука смертю захлинулась, 
Та сталось диво – страх пропав, 
А народилося єднання 
Таке, якого світ не знав, 
Морозом палене світання 
Зродило хвилю нових лав. 
І стрічки траурні, мов тіні, 
Героїв пам’ять зберегли,
А їхніх прагнень воскресіння
Такими віщими були. 
Усі хотіли змін, бо жити 
Ні дня так більше не могли, 
І кожен прагнув щось зробити, 
Щоб вийти з темної імли. 
І твердо вирішили люди:
– Стояти будем до кінця, 
Хай з нами сила духу буде 
У сяйві Божого вінця. 
Напившись вдосталь 
                       злого трунку,
Народ знедолений стогнав, 
У революції рятунку 
І долі кращої шукав. 
І кожен вірив, що руїна
У сад квітучий перейде, 
І стане іншою Вкраїна, 
Новою зіркою зійде. 
А українці гонорові,
Що козакам-дідам під стать 
Могутнім полум’ям любові 
Усю неправду спопелять. 

II
Він був з провінції, з народу, 
Один із відданих синів, 
Що захищав свою свободу 
І тамував у серці гнів.
Він думав нині не про себе, 
Не будував далекий план, 
Відкритим був 
                      для сонця й неба 
І розумів його Майдан. 
Боровся мужньо із брехнею, 
Бо знав, де правда, де брехня. 
Злітав орлом понад землею, 
Тоді тремтіла «беркутня». 
Зі снігу зводив барикади
 І бачив серед вражих лав, 
Як в гострих кігтях злої зради 
Шахтар макіївський конав. 
А він тоді сказав до нього:
– Життя прожив ти, 
                                   наче кріт, 
Не знаєш ти коріння свого, 
Замкнувся в колі власних бід. 
Скажи, невже такої долі 

Бажаєш дітям ти своїм? 
Життя нужденного доволі,
Нехай живеться краще їм.
Нехай вони у ріднім краї 
Достойне мають майбуття, 
А зла недоля помирає 
В глухій темниці забуття.
І стали слухати й питати 
Ті, що були по інший бік, 
А як того сміливця звати, 
І хто той Божий чоловік? 
Та він – Майданівець, та й годі
 І цим вже сказано усе. 
Він правді відданий, свободі, 
А в серці, волі стяг несе.
Він звик з дитинства 
                               працювати, 
Долав біду, нужду і страх, 
А Україна – наша мати 
Його носила на руках. 
Він любить край свій 
                            до загину, 
Життя віддасть за свій народ. 
І просто він така людина, 
Яка не прагне нагород. 
І не знайти такої сили, 
Яка б розрушила оплот,
Щоби йому зламала крила 
В стрімкім польоті до висот. 
Він і натхненний, і відважний, 
Він має праведну мету, 
Бо він – Майданівець, 
                він – справжній 
Борець за істину святу. 

III
Ми всі чекаємо Месії, 
Щоби над нами сонцем встав, 
Щоб наші сумніви розвіяв 
І шлях нам праведний вказав. 
Щоб стежка величі 
                               й достатку 
Широким шляхом стала враз, 
Ми згідні все почать спочатку, 
Без недовір’я і образ. 
Ми щиро молимося Богу,
Збираєм Віче день при дні, 
Щодня торуємо дорогу 
Й нові складаємо пісні. 
Ми всі чекаємо терпляче, 
Благання стогоном ячить, 
А матері щоночі плачуть 
І свічка пам’яті горить. 
Коли ж прийде спаситель 
                       віщий,
Народ наш виведе з біди,
Бо ж був Мойсей, 
                    він знав навіщо
Свій люд пустелею водив?
Були ж і Байда, і Бандера,
Шевченко був, і Чорновіл.
Тепер нема – одні химери
В склепінні сірих міст і сіл.
О, якби зараз нам такого
Нащадка славних козаків,
То ми б повірили у нього,
А він би нас вперед повів.
Усі б його зустріли радо,
Він би для нас рятунком став,
Та щоби щеплення від зради
Отой новий Месія мав.
Щоби був правді вірним свято
І не належав сам собі,
О, як ми хочемо багато,
Які ж ми грішні, далебі.
Чужі рахуємо провини,
Йдемо неправді на поклін,
Даємо серця половину,
А ціле хочемо взамін.
Живуть між нами ще потвори
І заздрість, і зловтішна гра,
Від того наше спільне горе
І криза мудрості й добра.
А той Месія є між нами,
Що кривду викрив не одну,
Він вірить в душ величні храми
І в Україну осяйну.
Він той Майданівець, 
                                 впізнайте
Його в стотисячній юрбі,
Йому жалі свої звіряйте
І вірте так, немов собі.
Він є, не вигадала, люди,
Бо я знайома з ним сама,
Бунтарський дух його повсюди
Народ за правду підійма.
І не страшні йому кайдани,
І в шквалі куль прощальний час.
Мов Прометей, з вогню 
                     він встане,
Прийде до кожного із нас!

Раїса ОБШАРСЬКА

Фото Ірини БРУНДи

Усі її кімнати, первинно призначені під 
виставковий стиль, враз перетворилися 
на міні-Майдан, увібравши в себе його 
атрибутику: попід стінами постали еле-
менти громаддя барикад – наспіх зло-
жені шини, ящики, щити, каски, “коктейлі 
Молотова”... Й усюди – свічі, їх так багато. 
Стіна пам`яті з утвердженим многоголо-
со «Герої не вмирають». Погляди Героїв 
Небесної сотні – із вічності. І фотографії, 
фотографії, на них – миті боротьби. Дух 
свободи, і не тільки дух, а й її погляд, ко-
лір, запах...

Тих світлин – 125, дванадцяти авторів. 
Переконана: це той випадок, коли варто 
озвучити усі-всі імена – Микола Лано-
вега, Олексій Гуска, Ірина Брунда, Олег 
Марчак, Володимир Шерстій, Ярослав 
Дзісяк, Орест Лижечка, Максим Каплун, 
Тетяна Лякуш, Любомир Габруський, Ва-
силь Брода, Ірина Чайка. Вони – учасни-
ки фотовиставки «Хроніка Євромайда-
ну», котру презентовано минулої п`ятниці 
у «Куферку». Заслужений художник 
Міжнародної федерації фотомистецтва 
(EFIAP) Орест Лижечка в плині бесіди 
мовить так: «Багато наших колег були на 
барикадах, на передовій – дехто з фото-
апаратом, дехто без нього, але всі вони 
там захищали Україну». І, повірте, є свя-
та правда в тих словах. Бо фотознімки 
дихають жалобою й утвердженням прав-
ди, високим – до найвищої ноти – духом 
національної гідності, національного 
спротиву й непримирення з путами раб-
ства. А втім, їх все одно не описати – тре-
ба бачити і пропустити крізь серце. 

Власне, бесідою цю зустріч назвати не 
зовсім й випадає. Бо у тій ситуації більш 
владарювало мовчання. Фотомитець із 
Тернополя Василь Балюх, голова облас-
ної організації НСФХУ, так і мовив: «Мов-
чання нині більше говорить, ніж гарні 
високі слова». Відчаєм-розпукою билось 

до стін розпачливе «Сам не знаю, де по-
гину...» з новітнього реквієму України, 
старовинної лемківської народної пісні 
«Пливе кача по Тисині», улюбленої од-
ним з перших Героїв Майдану Михайлом 
Жизневським, як зазначала господиня 
«Куферка» Ірина Вербіцька. Рясніли 
скупими чоловічими слізьми такі ж ску-
пі спомини-враження від перебування 
в горнилі Революції Гідності багатьох 
з-поміж авторів світлин.

«Ця зустріч найпроникливіша з усіх – 
до мурашок по шкірі, до сліз на очах» – то 
слова історика-науковця й поета водно-
час Ярослава Дзісяка. «Ці кадри, та піс-
ня – вони мають бути нам перед очима 
в повсякденному житті» – констатував 
заступник голови районної ради й водно-
час завсідник «Куферка» Любомир Хрус-
тавка. Вторила йому директор РБК ім. 
К.Рубчакової Йосипа Овод: «Щоб наші 
внуки бачили війну хіба що на фотогра-
фіях». «За двадцять вісім років, скільки 
живу, не відчував ніде стільки любові, як 
відчув там, на Майдані» – то слова од-
ного із фотоавторів Олексія Гуски. А по-
заштатному фотокору районки Миколі 
Лановезі, котрий з-поміж всіх пробув на 
Майдані найдовше, причому в найгаря-
чіших точках і найгарячіших днів, через 
надмір почувань внаслідок пережитого, 
навпаки, забракло слів. Пригадав на за-
гал Шевченкові слова, теж зрошені слізь-
ми, художник й фотоаматор Володимир 
Шерстій: «Ми не лукавили з тобою, ми 
просто йшли; у нас нема зерна неправди 
за собою. Ходімо ж, доленько моя!».

Намагалися ділитися почуваннями від 
перебування на Майдані нинішніх жалоб-
них днів, коли триває прощання з Героя-
ми, чиї імена започаткували відлік другої 
Небесної сотні, редактор «Голосу на-
роду» Любомир Габруський, художниця 
Ірина Вербіцька. В унісон повторювали, 

як жахає незбагненна численність квітів, 
викладених на місцях недавніх боїв, а ще 
свічок, свічок... До слова, подружжя гос-
подарів «Куферка» в часі перебування 
на Майдані засвітило там, де виставлено 
й ікону роботи Володимира Шерстія, сто 
свічок-лампадок на спомин про Небесну 
сотню.  

Патріарх фотографії на Тернопіль-
щині, фотожурналіст «Вільного життя» 
Василь Бурма вилив свої почування в 
такий спосіб: «Творчість – це коли во-
скресає душа». А ще б варто додати: й 
очищається, проростає новими пагона-
ми. Й наскільки доречним у цій текстурі 
виявилось мовлене Олегом Марчаком: 
«Ми тільки на старті усвідомлення, що 
ми – українці». Підтримавши започат-
ковану лінію, не стрималися від само-
вираження власної позиції в контексті 
аргресії Росії на українських землях його 
старші колеги-фотомитці Валерій Гонтар 
та Георгій Несвадьба, закликавши «за-
хистити цілісність нашої держави, захис-
тити націю та наш генофонд». 

Чортківські фотомитці знову виявили-
ся першими: згадуваний Василь Балюх 
висловив переконання, що продовження 
фотовернісажу із майданним підтекстом 
відбуватиметься і в Тернополі. Від ТОО 
НСФХУ нагородив Миколу Лановегу за 
високохудожню добірку світлин. Додав: 
«Щоб біда і куля його не брала!». А його 
побратима Володимира Тиховича – за 
влаштування вже другої за ліком фото-
виставки духовного змісту. І – низку фо-
тоавторів за особистий внесок у розвиток 
вітчизняного фотомистецтва, побажав-
ши, аби брали до рук лише фотокамеру 
й аж ніяк не зброю. 

Анна БЛАжеНКО
Фото Ореста ЛижеЧКи

Подіум

«Мамо, вибач за чорну хустину...»

«...тебе я люблю і люблю Україну – вона, як і ти, була в мене одна» – жалобно-щемно й до найглибшої глибини 
проникливо, тужливим чаїним крилом і водночас світлою піснею злітали слова вірша, 

котрий нині в усіх на устах, у просторі етномайстерні «Куферок».

Майданівець
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26 березня. Тривалість дня – 12.32. Схід – 5.48. Захід – 18.20. День Внутрішніх військ МВС України. Іменини святкують Олександр, Христина

Сторінка для жінок і про жінок

Сьогодні, коли Майдан у Києві набрав іншого, спокійнішого вигляду і деякі протестувальники почали повертатися додому, у жодному разі не применшуючи роль чоловіків, 
ми маємо вголос говорити і про величезний вклад жінок, без яких (і це дійсно так) він не відбувся би. Саме жінки взяли на себе найрізноманітніше волонтерство і його 

координацію, хто в Києві, а хто на місцевих майданах. Це типові жінки української революції – одні з тисяч крапельок океану чисельної жіночої когорти Майдану. І дарма 
називають жіноцтво слабкою половиною людства, бо вони, так би мовити, дадуть фору будь-якому представникові сильної половини. 

Їхня незмінна мета – стояти до остаточної перемоги

«Відключається страх, 
є лише одержимість перемогою»

Іванна СеНДЗюК 
від самого початку, 
всі чотири місяці 
переламних подій в 
Україні – на Майда-
ні. До слова, це не 
перший її майдан – 
2 місяці вона відсто-
ювала справедли-
вість у Києві в 2004 
році. Мужністю не 
поступиться жодно-
му представникові 
чоловічої статі. Ви-
різняється п. Іванка 
й своєю неговіркіс-
тю, бо надто вже 
не до душі їй «отой 
непотрібний піар» 
(до речі, як і кожній 
з наших героїнь). 
Важко про все роз-
повідати, зізнається 
співрозмовниця, бо 
ніяк в голові не вкладається: як у мирний час можна було віддати 
наказ вбивати людей.

– Я і не думала, що на Майдан їду, так би сказати, напостійно. Так 
встановило життя. Є такі поняття – повинна, треба, обов’язок. 

Ще в листопаді, коли на Євромайдані була в основному юнь, 
у першій же сутичці зі силовиками, впевнена жінка, що то був ро-
сійський спецназ («помісили» нас трохи – каже п. Іванка), вже тоді 
вона твердо знала – стоятиме тут до кінця, до перемоги. Спочатку 
(2 місяці) в КМДА реєструвала приїжджих наших краян із Тернопіл-
ля, потім – 3 тижні в Будинку Профспілок працювала на кухні. Ка-
напки носили навіть у Маріїнський парк силовикам, бо вони ж були 
голодні й холодні. А потім – на рівні з мужчинами ставила намети, 
які, щоби витіснити мітингувальників з Майдану, палили регіонали. 
З прихованою схвильованістю пригадує пекельні дні 18-20 лютого. 

– На вул. Шовковичній підійшла до «беркутівців», запитую: і ви 
будете в мене стріляти? – ні пари з уст, лише сум прихований в 
очах. «Тітушки» (багато їх попривозили) зізнавалися, що за день 
їм платили по 400 грн. Та хіба людське життя вартує грошей? А 
далі на вул. Грушевського почалася бійня, снайпери відстрілювати 
наших хлопців… Одного майданівця «беркутівці» побили, витягли 
на арку й скинули його звідти (нібито сам побився). Невимовним бо-
лем сколихнули Майдан перші смерті. Побігла до  Михайлівського 
собору, кажу настоятелеві: «Дзвоніть в дзвони! Стрілянина! Кров 
проливається!». А він мені: «Не буду». По мобільному зв’язалася з 
Філаретом, тоді й залунали тривожні дзвони. Десь за годину почали 
звозити ранених до собору, тут же лікарі й оперували. Повсюдила-
ся звістка: «беркутівці» з лікарень викрадають поранених майда-
нівців; то наші хлопці-«афганці» вмить організували охорону, щоби 
перешкодити отим варварам. Ранених було безліч, багато й не до-
живали до операційного столу… Місця для страху не було, лише 
роздирав пекучий біль. Чому? За що? 

Опісля кривавих днів п. Іванну призначили комендантом в косте-
лі св. Олександра, де були ранені й тяжко хворі. Вся організаційна 
робота щодо розміщення людей, розподілу всякого роду речей, 
продуктів була на її плечах. 

У день нашого спілкування Іванка тільки-но приїхала з Майда-
ну, щоби навідатися до рідних, та вже наступного дня вона знову 
вирушила до Києва, боронити вже й намети. Бо днями, мовляла, 
приходив один із нардепів і керував згорнути намет, назвавши май-
данівців сміттям, стверджував, що вони вже тут не потрібні. То, ви-
являється, тепер уже треба боронитися й від «своїх»?..  Ще й 30 днів 
скорботних не пройшло, розповідає Іванка, а в Жовтневому палаці 
вже хтось запланував весілля – не дозволили. У підвалі палацу ка-
тували людей, роти зашивали, вбивали; стіни залиті кров’ю… Аж 
мороз попід шкіру… А вони весілля влаштовують?! Ганьба!!! 

Стійкість у наших революціонерів лише примножується. «Не 
знаю, де опинюся далі, та ціль у мене одна, – впевнено заявляє 
Іванка, – Перемога!».

«Мені досі сниться те криваве пекло»
Віра ГАВриСьО 

– лікар швидкої 
медичної допомо-
ги, нікому з рідних 
і не сказала, що 
після нічного чер-
гування 18 лютого 
їде в Київ (це була 
її друга поїздка на 
Майдан). Їхала з 
чоловіком (також 
лікарем за фахом), 
бо, казала: ми там 
потрібні. Розпові-

дала, а сльози нестримно котилися по щоках.
– Страх оволодівав лише по дорозі до Києва. Але коли ти вже 

там, у вирі жахливих пекельних подій, коли бачиш обличчя смер-
ті, то страху нема, навпаки відчуваєш себе захищеним в оточен-
ні рідних людей, хоч ти їх і не знаєш зовсім. Найстрашнішим було 
усвідомлення того, що вмирають люди. Переграти можна все, але 
от смерть не переграєш ніяк: не можна оживити людину. У критичні 
моменти замість страху було заціпеніння, наче життя ставлять на 
секундну паузу. Страшно було побачити серед них когось рідного, і 
страшно було від розуміння, що ми весь час були саме там, де від-
стрілювали… 19-го вранці – ми вже там. Майдан не той – маленький 
якийсь (затиснений силовиками), повністю охоплений димом, стрі-
лянина… Жінки збирають бруківку, мужчини укріплюють барикади, 
на передовій – бій… За деякий час – якесь тривожне затишшя. У 
костелі св. Станіслава розгорнули ще один шпиталь, йдемо туди 
надвечір трішки перепочити. Присіла на стільчик, крізь свою дрімо-
ту чую вражаюче (приємно): «Посмотри, какие эти западенцы, они 
и в зарубежьи деньги зарабатывают, и дома революцию делают, 
и здесь нам помогают». Подивовані були нашою стійкістю. 20-го 
вранці ще відбули в костелі службу з думкою, що нічого страшного 
більше не відбуватиметься, та, на превеликий жаль… На Майдані 
– бої. Кричать: треба медиків! Чоловік побіг на Інститутську. Бачу, 
на якихось дверях несуть пораненого, кличуть медиків, а у мене 
під руками – ніяких засобів медицини. Не роздивлялася, хтось 
приніс медикаменти і я беруся за рятування ранених. Страху не 
було, лише думка – потрібна моя допомога. Біля готелю Україна, 
здавалося, живих було менше чим мертвих… Ще й донині те пекло 
перед очима. Приймали поранених з передової, снайпери цілилися 
на враження – в живіт, шию, голову; кров юшила, здавалося, звіду-
сіль. Снайпери відстрілювали й тих, хто допомагав раненим. Жах 
й досі перед очима, але при першій же потребі поїду знову, заради 
спокою і миру наших дітей. Побувавши в епіцентрі кровопролиття, 
починаєш переосмислювати життя. 

Не всі з-за певних вагомих причин мали змогу поїхати 
на Майдан, тому за свій обов’язок обрали намір тримати 

міцний тил тут, на місцях, ставши сестрами по революції.

«Гордість переплітається з тривогою»
Галина ДІДюК – жінка-«енерджайзер». Вона, здавалося, ціло-

добово організовувала роботу в штабі. Пані Галина щовечора ви-
проводжала лю-
дей до Києва зі 
словами: їдьте з 
Богом, повертай-
теся живими і з 
перемогою. І що-
разу серце охо-
плювала тривога, 
бо ж не знала, що 
їх там спіткає. 

– Душа страж-
дала, не дай, 
Боже, смерті. У 
пекельні дні від-
правляли по 2-3 
автобуси із людь-
ми, сльози з очей 
не висихали. На 
Майдан виря-
джали і старших 
за віком, і зовсім 

юних, але коли звертаєшся до них, то кажеш не інакше, як «хлопчи-
ки». Серце краялося і водночас огортала тиха втіха, бо всі ці люди 
світлі молодечою завзятістю, в них є віра і є впевненість. Зовсім 
юних просили: не їдьте, хлопці, бо вам ще жити й жити. А водночас 
розуміли: тим, хто на барикадах, потрібна зміна. Тоді тривога пе-
репліталася з гордістю за наш народ; вселялася впевненість – ми 
вистоїмо, ми переможемо. 

Пригадує, не приховуючи сліз, як прийшла мама з двома доне-
чками (по 7-8 років). Мати витягує 100 гривень, подає доні, а дитин-
ка, кидаючи гроші в банку каже: «Слава Україні!». Тепер уже люди 
приносять гроші для потреб української армії, для підтримки наших 
військовиків у Криму. 

– Серце розривається від болю і водночас підступає злість: ре-
кламний щит біля комплексу «Гетьман» – колись на ньому був за-
клик до українського вибору. Туди наклеїли фотографії загиблих Ге-
роїв Небесної сотні; як виявилося пізніше, «без відома власника». 
А той, в свою чергу, розмістив поверх тих пам’ятних фотознімків 
рекламу смартфонів. Як вам таке?! Ще й 40 днів поминальних не 
пройшло… Руки назад не викрутило?! 

«Бачити прояви людяності, щирості й турботи – 
так легко стає на душі»

Ольга ПрОхОрОВА витримувала всі вибрики погоди, а й часом 
неприємно вражаючі відгуки перехожих, щодня, від ранку до піз-
нього вечора, збираючи кошти на потреби Майдану. Відстоювати 
правду й справедливість вона вважає за свій обов’язок. До речі, п. 
Ольга 21 день пробула на Майдані в часі Помаранчевої революції, 
була спостерігачем на виборах у східних областях України (там їх 

– западенців – назива-
ли «чечнею»). Цьогоріч 
ще у листопаді прояви-
ла свою солідарність з 
молоддю, підтримую-
чи її прагнення щодо 
входження України в 
ЄС. Два тижні разом із 
юними була на майдані 
Чорткова, виносила їм 
їжу, поїла гарячим чаєм. 
Вважає, коли стоїш за 
правду, то й лідера не 
потрібно, бо лідером є 
сам народ. 

А далі був збір ко-
штів.

– Біль стискав серце, 
коли ловила байдужі 
погляди людей, котрі 
проходили повз нас без 
будь-якої реакції. Були 

й такі, котрі висловлювали свої претензії, мовляв, також можуть на-
кинути прапор на плечі та й стояти, але для чого?.. Чула й таке: чого 
ще тут вистоювати, «бандерівці» вже зробили там (на Майдані) по-
рядок, навіщо ще збирати гроші? Гадали, кошти йдуть не за призна-
ченням. Пригадую, підходить дуже старенька жіночка, згорблена 
тягарем літ, і питає чи на Майдан гроші збираю. Дивлюся, витягує 
з кишені затерту вже платинку з грішми – 5, 2 і 50 гривень, думаю – 
дасть зо 2 чи навіть 5 гривні, а вона протягує мені 50! Просила її не 
давати так багато, може, й гроші останні, а старенька ще й дорікну-
ла, мовляв: не вказуйте, я знаю скільки маю дати. Сліз не можливо 
було стримати… І тут же проходили, знаю, люди не бідні – досить 
заможні, й голову відвертали в інший бік. Мені телефонували з по-
грозами, казали: «А вам не кажется, что вы не на своём месте?! 
То мы вас поставим!». Спочатку від такого я оторопіла, вмить взяв 
острах за дітей, та їхня підтримка додала мені ще більше сили й 
впевненості.

«Погляди роздвоюються, бо підтверджується істина: 
революцію започатковує геній, втілюють фанати, 

плодами користаються негідники»
Марія МОЧУльНА впевнена, не було би нашого маленького 

Майдану, не було би й Київського. 
Тут – наш фронт. 

Коли в Києві тільки-но 
розпочиналися заво-
рушення, ми зібрали 
перше віче, створили 
штаб національного 
спротиву. А далі події 
настільки стрімко роз-
вивалися, що й усіх 
календарних днів не 
пригадати. 24 листо-
пада – перший мітинг, 
29-го – їхали в Київ, 
сталася непоправна 
трагедія – загинула 
наша соратниця-
активістка Леся Герас. 
Та попри увесь біль і 
скорботу в помислах 
утверджувалося: ми 
– повинні, бо хто ж, як 
не ми?! Люди настіль-

ки активно долучалися до нашої спільної справи – зносили про-
дукти, теплий одяг, медикаменти, гроші; пакували і відправляли 
на Майдан. Впевненість в перемозі наростала щоразу з більшою 
силою, ніхто й подумати не міг, що все обернеться кровопролит-
тям. Були й моменти невіри, що народ вистоїть. Та люди попри 
все ще активніше зорганізовувалися.  Правду кажуть, біда єднає 
і зміцнює. На часі вже повною ходою йде підготовка до збройного 
спротиву. Боляче спостерігати за подіями сьогодення, та завжди й 
непохитно треба надіятися на краще. Нині акценти змістилися у бік 
ще більших резонансних подій, і ми продовжуємо свою діяльність 
у напрямку повалення тоталітарного режиму, подолання корупції 
та розвитку правового суспільства. До слова, революція ще не за-
вершена, зараз настав один із найважчих її етапів – зміна влади, 
системи і втілення в життя всіх вимог Майдану.

Бачачи запал незгасимої їхньої енергії, запитую: звідки 
черпаєте сили отієї напрочуд витривалості – Бог дає! – від-
повідають одноголосно. І переконана: тепер вони, звичайні 
українські жінки, підноситимуть снаряди політичні, а як тре-
ба буде – то й бойові!  

 тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛижеЧКи 
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27 березня. Тривалість дня – 12.36. Схід – 5.46. Захід – 18.22. Міжнародний день театру. Іменини святкують Ростислав, Терентій

25 березня, вівторок 26 березня, середа 27 березня, 24 березня, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини 
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.20, 23.30 Країна on-line 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.30 Свiтло 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.20, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення
12.30 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
13.20 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
14.10 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014 Бразилiя 
14.45 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
17.40 Околиця 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.35 Шустер-Live. Буднi 
22.45 Мегалот 
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.35 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10, 20.30, 21.25 
Т/с “Там, де ти” (1) 
11.10, 12.05 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 
годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
22.20 “Чотири весiлля - 3” 
23.50 Т/с “Касл - 2” (2) 

ІНТЕР
05.20, 20.30 Т/с “Ванга” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Зачароване кохання” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 “Судовi справи” 
15.20 “Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05, 02.35 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.50 Т/с “Життя та пригоди 
Мишка Япончика” (2) 

ТТБ
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Дiловий ритм” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Так було” 
10.30 “Глобальне 
попередження” 
11.00 “Краса України 
Подолля” 
11.30 “Зелений БУМ” 
12.00 “Пiсня Степана 
Кривенького” 
12.30 “На часi” 
13.30 “У пошуках легенд” 
13.40 “Музична хвиля ТТБ” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.00 Д/ф “Георгiй 
Майборода” 
15.30 “Cпiвець краси 
природи i людини” 
16.00 “Галерея образiв” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Мандри кота Фiнiка” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 
23.00 “Бiлi хмари на тлi 
золотому” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма “Автоакадемiя” 
13.00 Надiя Кулик, “Пiсня 
моєї душi” 
14.00 Х/ф “Блакитний 
метелик” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Айрiс” (2) 

ICTV
07.00, 16.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.45 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
14.40, 16.15, 20.30 Т/с 
“Братани-3” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.15 Т/с “Лiсник” 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку-2. Кривавi грошi 
Техасу” (2) 

СТБ
06.15, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.05, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.40 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
11.20, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.10 “МастерШеф - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Т/с “Самара-2”(1) 
22.30 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45 Т/с “Щасливi разом” 
15.05 Х/ф “Татовi знову 17” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Секс у 
великому мiстi 2” (2) 
01.05 Х/ф “Рейчел 
виходить замiж” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль 4” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 23.30 Т/с “Глухар” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.00 Т/с “Подружжя” (1) 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 4” (1) 
22.00 Подiї дня 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Афганський 
злам” (1) 
12.30 Д/п “Смерть Землi” 
13.30 Д/п “Фантастична 
зброя” 
14.30 Д/п “Воїни свiту” 
15.10 Д/п “Великi 
битви” 
15.50 Д/п “Великi 
катастрофи” 
19.00 “ДжеДАI” 
19.50 Футбол. 1/4 Кубка 
України. “Металiст” - 
“Динамо”
22.00, 01.30 Х/ф “Сховище” (2) 
23.50 Х/ф “Тасманськi 
дияволи” (3) 
02.55 Х/ф “Чорна Рада” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини 
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.40 Контрольна робота 
10.05, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення
12.30 Кордон держави 
12.45 Як Ваше здоров’я? 
13.45 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
14.45 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну України 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.35 Шустер-Live. Буднi 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 00.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с “Там, де 
ти” (1) 
11.10, 12.05, 00.25, 01.15 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 

ІНТЕР
05.20, 20.30 Т/с “Ванга” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Зачароване 
кохання” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.20 “Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.50 Т/с “Життя та пригоди 
Мишка Япончика” (2) 
 

ТТБ
06.45, 10.00, 17.15 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Удосвiта” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Економiчний 
iнтерес” 
10.30 “Бiлi хмари на тлi 
золотому” 
11.00 “Золота провiнцiя” 
11.30 “Вiд класики до 
джазу” 
12.00 “Галерея образiв” 
12.15 “Надiя є” 
12.30 “Європа очима 
українця” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Мандри” 
13.45, 18.30 “Новини 
України” 
14.00 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
14.30 Д/ф “Андрiй 
Меленський” 
15.00 “Енергоманiя” 
15.30 “Думка, що означає 
душа” 
16.00 “Мiй Шевченко” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Абетка здоров’я” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 
23.00 “Все про їжу” 
23.30 Д/ф “Незавершений 
автопортрет. Георгiй 
Нарбут” 

УТ-1
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20 Новини 
06.45, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.20, 23.30 Країна on-line 
07.40 Ера бiзнесу 
09.05 Пiдсумки тижня 
10.35, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення 
12.30 Прем’єра. Д/ф 
“Восковi крила Iкара” 
12.55 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
13.55 Право на захист 
14.15 Вiкно в Америку 
14.45 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну України 
17.40 Про головне 
18.05 Фiнансова перспектива 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Шустер-Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
00.30 Вiд першої особи 

1+1
06.00 “ТСН-Тиждень” 
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.30 ТСН 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10 Х/ф “Знайти чоловiка 
у великому мiстi” (1) 
13.15 Х/ф “Три напiвграцiї” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
20.30, 21.25 Т/с “Там, де ти” (1) 
22.20 “Грошi” 
23.50 Т/с “Касл - 2” (2) 
 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Я не 
зможу тебе забути” 
13.45, 14.20 “Судовi справи” 
15.00, 16.50 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Ванга” 
23.50 Т/с “Життя та пригоди 
Мишка Япончика” (2) 

ТТБ
06.00 Гiмн України 
06.15, 13.20 “Iсторичний 
календар” 
06.25 “Мiй тренер-
гiмнастика” 
06.40 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 14.00, 20.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30, 21.30 “Урок... для 
батькiв” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “Мiй Шевченко” 
11.15 “7 природних чудес 
України” 
11.30 “Країна талантiв” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “Загубленi у часi” 
12.45 “Студмiстечко” 
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
13.45 “4 лапи” 
14.15 “Подорож гурмана” 
14.50 “Музична хвиля ТТБ” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 “Випробуй на собi” 
16.00 “100 шедеврiв” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Юнi експерти” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.15 “Азбука ремесел” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час змiн” 
22.30 “Чаc країни” 
23.00 “Обереги” 
23.30 “Вражаючий свiт 
тварин” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
07.35 Програма “Смаки 
культур” 
08.10 Вiкно в Америку 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
12.40, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Таємниця 
записної книжки” 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Непереможний 
боєць з жердиною” 

ICTV
06.15, 19.45 Надзвичайнi 
новини 
07.05 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
14.40, 16.15 Т/с “Консерви” 
16.55 Х/ф “Суддя Дредд” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.30 Дiстало! 
21.20 Свобода слова 
00.50 Т/с “Кiстки” 

СТБ
06.20, 16.00 “Все буде добре!” 
08.10, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.10 Х/ф “Солдат Iван 
Бровкiн”(1) 
10.55 Х/ф “Мандрiвка у 
закоханiсть”(1) 
12.55, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.50 “Битва екстрасенсiв 13” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Т/с “Самара-2”(1) 
22.30 “Детектор брехнi - 5” 
23.45 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45 Т/с “Щасливi разом” 
15.05 Х/ф “Ангели Чарлi-2” 
18.00, 00.15 Репортер 
18.20 Абзац! 
20.00 Ревiзор 
22.50 Страстi за Ревiзором 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Т/с “Ментовськi вiйни 7” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10 Т/с “Пiдстава” (1) 
13.10 Т/с “Подружжя” (1) 
14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд” (1) 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 4” (1) 
22.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Неймовiрний 
Халк” (2) 

2+2
09.00 Д/п “Велика подорож” 
10.00 Д/п “Великi битви” 
10.45 Д/п “Великi 
катастрофи” 
11.30 Д/п “Олександр II та 
Юрьєвська” 
12.20 Д/п “НЛО. Операцiя 
приховування” 
13.20 Д/п “Пiрамiди” 
14.20 Д/п “Невiльники Всесвiту” 
15.20 Д/п “Легенди 
радянського розшуку” 
16.10 Д/п “Операцiя “Загадка” 
17.50 Д/п “Технодром” 
18.30 Новини 2+2 
19.00 Т/с “Пильна робота” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Швидкiсть” (2) 
23.35 Х/ф “Викрадений” (2)

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини 
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.25, 23.30 Країна on-line 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.30 Книга.ua 
10.05, 15.30, 19.10 
Громадське телебачення 
12.25 Вiра. Надiя. Любов 
13.40 Д/ф “Сiль iнкiв” 
14.45 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
17.40 Про головне 
18.05 Фiнансова 
перспектива 
21.40 Шустер-Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.40 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10, 20.30, 21.25 
Т/с “Там, де ти” (1) 
11.10, 12.05 Т/с 
“Склiфосовський” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50, 03.10 “Красуня за 12 
годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
22.20 “Мiняю жiнку - 8” 
00.00 Т/с “Касл - 2” (2) 

ІНТЕР
05.20, 20.30 Т/с “Ванга” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Зачароване 
кохання” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 “Судовi справи” 
15.20 “Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.50 Т/с “Життя та пригоди 
Мишка Япончика” (2) 

ТТБ
06.00 Гiмн України 
06.45, 17.15 “Пiснi нашого краю” 
07.00, 19.00, 22.00 “Вiстi 
ТТБ” 
07.30 “Кiноiсторiї нашого часу” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час змiн” 
11.00 “Азбука ремесел” 
11.20 “Музей води” 
11.30 “Обереги” 
12.00 “В об’єктивi ТТБ” 
12.15 “Випробуй на собi” 
12.45 “Мiй Шевченко” 
13.00, 17.00 “Вiстi ТТБ “ 
13.30 “100 шедеврiв” 
13.45, 18.30 “Новини 
України” 
14.00 “I будуть приходити 
люди” 
14.30 “Невигаданi iсторiї” 
(“Пан-селянин”) 
15.00 “Легенди Запорiжжя” 
15.30 Д/ф “Бiльське 
городище” 
15.45 “Вражаючий свiт 
тварин” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “Застигла симфонiя” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий 
ритм” 
22.30 “Час країни” 
23.00 “Глобальне 
попередження” 
23.30 “У пошуках легенд” 
23.40 Д/ф “Георгiй 
Майборода” 

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

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.45 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
14.45, 16.15 Т/с “Консерви” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.30 Т/с “Братани-3” 
22.15 Т/с “Лiсник” 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку” (2) 

СТБ
06.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.50, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.15 Х/ф “Кохання на два 
полюси” 
11.05, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
11.55 “МастерШеф - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Т/с “Самара-2”(1) 
22.30 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45 Т/с “Татусевi дочки” 
15.10 Х/ф “Точка 
переходу” 
18.00, 00.55 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Секс у 
великому мiстi” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Х/ф “Мережива” (1) 
12.10, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.00 Т/с “Подружжя” (1) 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 
4” (1) 
22.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Глухар” (1) 
01.30 Т/с “Пожежники 
Чикаго” (2) 
03.45 Х/ф “Неймовiрний 
Халк” (2) 
05.25 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.25 Х/ф “Третiй тайм” (1) 
08.00, 09.30 Т/с “Нове 
життя сищика Гурова. 
Продовження” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
19.00 Т/с “Пильна 
робота” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20, 01.00 Х/ф 
“Вiдплата” (2) 
23.10 Х/ф “Мегазмiя” (3) 
02.25 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”. 
Серiя 2 (1) 
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TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Соло” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.00 Надiя Кулик. “Пiсня 
моєї душi” 
14.00 Х/ф “Авторська теорiя” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Вiдчиняй” 
22.35 Х/ф “Венера на мушлi” (2) 

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.45 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-5” 
14.40, 16.15, 20.30 Т/с 
“Братани-3” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.15 Т/с “Лiсник” 

СТБ
07.45, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.10 Х/ф “Знак долi”(1) 
11.10, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.05 “МастерШеф - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.05 Т/с “Самара-2”(1) 
22.30 “Я соромлюсь свого 
тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45 Т/с “Татусевi дочки” 
15.00 Х/ф “Поцiлунок на 
удачу” 
18.00, 23.50 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Любов у 
великому мiстi” (2) 
23.55 Х/ф “Мiстер 
нещасний випадок” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 13.00 Т/с 
“Подружжя” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 23.30 Т/с “Глухар” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 4” (1) 
22.00 Подiї дня 

2+2
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Без права на 
провал” (1) 
11.10 Х/ф “Караван смертi” (1) 
12.30 Д/п “Запасна iсторiя” 
13.30 Д/п “Королi-
чарiвники” 
14.30 Д/п “Воїни свiту” 
15.10 Д/п “Великi битви” 
15.50 Д/п “Великi 
катастрофи” 
19.00 Т/с “Пильна робота” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Один пострiл, 
одне життя” (2) 
23.10 Х/ф “Глибиннi 
чудовиська” (2) 

29 березня, субота 30 березня, неділя28 березня, п`ятниця
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20 Новини 
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Книга.ua 
10.05, 15.30 Громадське 
телебачення
12.25 Вiра. Надiя. Любов 
13.45 Моменти життя 
14.45 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну України 
18.05 Фiнансова перспектива 
19.00 Про головне 
19.30, 21.30 Шустер-LIVE 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.10, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
“Там, де ти” (1) 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 Т/с “Справа лiкарiв” 
14.50 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.45 “Свати - 4” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Асi” (1) 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.15 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
23.00, 23.35 “Супергерої” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Зачароване 
кохання” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 “Судовi справи” 
15.30 “Сценарiї кохання” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Вiй” 
23.10 Х/ф “Зворотний 
квиток” 

ТТБ
06.45, 10.00, 20.20 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Розмова без 
нотацiй” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Все про їжу” 
11.00 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
11.30 “Думка, що означає 
душа” 
12.00 Д/ф “Незавершений 
автопортрет. Георгiй Нарбут” 
12.30, 21.00 “На часi” 
13.30 Д/ф “Одвiчний слiд 
славного роду” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Легенди Запорiжжя” 
15.30 “Вражаючий свiт тварин” 
16.00 “Слiд” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.15 “Думки вголос” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слово має 
народний депутат” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 
23.00 “Таємниця 
Богородицi Пирогощi” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Магiя природи” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Вбивство у 
зимовiй Ялтi” 
17.30 Програма “Вiдчиняй” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Звичайний 
чоловiк” (2) 

ICTV
06.55 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.45 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
10.55, 13.20, 16.15 Т/с 
“Топтуни (Зовнiшнє 
спостереження)” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.30 Т/с “Братани-3” 
22.15 Т/с “Лiсник” 
23.50 Х/ф “Iмла” (2) 

СТБ
07.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.05 Х/ф “Ми 
одружимося, в крайньому 
випадку зiдзвонимося” (1) 
10.55 Х/ф “Катерина. Сiм’я”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.40 “Холостяк - 4” 
00.50 “Холостяк - 4 Як 
вiйти замiж” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 09.45, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.15 Х/ф “Любов у 
великому мiстi” (2) 
18.00, 00.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.00 Х/ф “Любов у 
великому мiстi 2” (2) 

 ТРК “УКРАїНА”
06.00, 13.00, 05.30 Т/с 
“Подружжя” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 22.30 Т/с “Глухар” (1) 
12.00 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.45 Народно-полiтична 
програма Майдан. Крапка 
вiдлiку 
22.00 Подiї дня 

2+2
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-
15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Сашка” (1) 
11.20 Х/ф “Гаряча точка” (1) 
12.50 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
14.50 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
19.00 Т/с “Зворотнiй вiдлiк” (2) 
23.00 Х/ф “Обитель 
Диявола” (2) 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE 
11.20 Армiя 
11.30 Православний 
вiсник 
12.05, 15.05, 19.10, 21.35 
Громадське телебачення
14.00 Театральнi сезони 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Головний 
аргумент 
18.40 Український акцент 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Х/ф “Три тополi на 
Плющисi” 
 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
07.55, 08.20 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
08.45 “Свiтське життя” 
09.45 “Сказочная Русь” 
10.00, 11.05, 12.05, 13.10 
“Свати - 5” (1) 
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
15.50 “Вечiрнiй квартал.” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
21.15 “Вечiрнiй квартал” 
23.20 Х/ф “Залюднений 
острiв” (2) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 “Сценарiї 
кохання” 
09.30 Новини 
10.00 Д/ф “Вся правда про 
Вангу” 
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” 
20.00 “Подробицi” 
20.35 Х/ф “Не залишай 
мене, Любове” 
22.35 Концерт “Музична 
Премiя “ЮНА-2014”. 
Церемонiя Нагородження” 

ТТБ
07.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
07.30 “Легенди Запорiжжя” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Вражаючий свiт тварин” 
11.00 “Слiд” 
11.25 “Таємниця 
Богородицi Пирогощi” 
12.00 “Абетка 
здоров’я” 
12.30 “Музичний 
калейдоскоп” 
13.00 “Гетьман Iван Мазепа 
i Софiя Київська” 
13.30 “Музей родини 
Косачiв” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
14.30 Д/ф “Моя 
Черкащина” 
15.00 “Театральнi зустрiчi” 
16.10 “Чудесний канал” 
16.35 “Живi сторiнки” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
18.55 Соцiальна 
реклама 
19.30 “Скарби роду” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.15 “Спортивнi 
меридiани” 
20.30 “ПрофStyle” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик 
таланту” 
22.30 “Фабрика 
iдей” 
23.00 “Свiт знає, що вiн-
українець” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Вишневi ночi” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 Х/ф “Везуча” 
14.00 Програма “Цивiльний 
захист” 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно.”Новi 
пригоди Пiнокiо” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Роксана Вiкалюк, 
“Дiйство” 
23.00 Програма “Смаки 
культур” 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
07.50 Зiрка YouTube 
08.55 Дача 
09.50, 13.15 Т/с “Братани-3” 
12.45 Факти. День 
13.45, 20.05 Т/с “Топтуни 
(Зовнiшнє спостереження)” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
21.45 Х/ф “Похмурi тiнi” (2) 
23.45 Х/ф “Воїни свiтла” (2) 

СТБ
07.55 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 Х/ “Iван Бровкiн на 
цiлинi”(1) 
11.40 “Холостяк - 4” 
17.05 “Хата на тата” 
19.00 “Україна має 
талант!-6” 
21.00 “Детектор брехнi - 5” 
22.10 “Я соромлюсь свого 
тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/с “Том i Джеррi-
шоу” 
10.00 Ревiзор 
12.40 Страстi за Ревiзором 
14.05 Т/с “Воронiни” 
16.20 Х/ф “Любов у 
великому мiстi 2” (2) 
18.15 М/ф “Iлля Муромець i 
Соловей-розбiйник” 
20.00 Х/ф “Однокласники” (2) 
22.00 Педан-Притула шоу 
00.00 Х/ф “Бiльше грошей” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10, 08.30 Т/с “Iнтерни” (1) 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Т/с “Не йди” (1) 
15.00 Т/с “Пам’ять серця” (1) 
20.00 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Х/ф “Любов зi 
зброєю” (1) 

2+2
08.00 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
09.00 Т/с “Нове життя 
сищика Гурова. 
Продовження” (1) 
16.50 ЧУ 23 Тур. Карпати - 
Севастополь 
19.00 Х/ф “Вибух на 
свiтанку” (2) 
21.00 Х/ф “Рембо-2” (2) 
23.00 Х/ф “Вiддача” (2) 
01.00 Х/ф “Поцiлунок 
смертi” (2) 

УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар 
07.30, 23.40 Ток-шоу 
“Дружина” 
09.10 Д/ф “Справжня 
Жанна, фальшива Жанна” 
10.05, 14.05, 19.10 
Громадське телебачення
13.05 Як Ваше здоров’я? 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Дiловий свiт. 
Тиждень 
21.00 Пiдсумки тижня 
21.35 Вечiрнiй 
iнформацiйний блок 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

1+1
07.40 Мультфiльм (1) 
08.10, 08.35 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.00, 04.20 “Свiт 
навиворiт-5” 
11.05 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
11.10, 21.00 “Голос країни 4. 
Перезавантаження” 
13.45 “Зiркова хронiка” 
14.50 Х/ф “Каблучка з 
бiрюзою” (1) 
18.30 “Зiграй у ящик” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
23.20 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
07.50 “Вдалий проект” 
08.50 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом” 
16.00, 21.00 Т/с “Шлюб за 
заповiтом 2: Повернення 
Сандри” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.00 Х/ф “Везуча” 

ТТБ
06.40 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 13.00, 17.00 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Свiт знає, що вiн-
українець” 
07.30 “Скарби роду” 
07.55, 13.15 Анонси. 
Погода 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
09.56 Анонси. Реклама 
10.00 “Крiзь призму часу” 
10.15 “Назбиране” 
10.30 “Шляхами Тараса” 
10.45 “ПрофStyle” 
11.00 “Фiльм-дiтям” 
12.15 “Спортивнi 
меридiани” 
12.30 “Живi сторiнки” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Вишиванка” 
14.00 “Поклик таланту” 
15.40 “Азбука смаку” 
16.00 “Кулiнарiя вiд Андрiя” 
16.15 “Диволяндiя” 
16.45 “7 чудес Полтави” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00, 22.00 “Панорама 
подiй” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi 
дiалоги” 
22.30 “Повiр у себе” 
23.00 “Мамина доля” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче кiно.”Новi 
пригоди Пiнокiо” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Соло” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма “Цивiльний 
захист” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Тиша стає тобою” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.50 Так$i 
08.15 Космонавти 
09.05 Зiрка YouTube 
10.15 Козирне життя 
10.45 Вам i не снилося! 
11.20, 13.15 Т/с “Лiсник” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Турист” 
22.05 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт” 

СТБ
08.00 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.45 “Караоке на Майданi” 
11.40 Х/ф “Сестронька”(1) 
13.20 Х/ф “Самара -2”(1) 
16.55 “Україна має 
талант!-6” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 13” 
21.05 “Один за всiх” 
22.15 Х/ф “Мiльйонер”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с “Том i Джеррi-шоу” 
10.05 Файна Юкрайна 
12.10 Х/ф “Моя мачуха - 
прибулиця” 
14.20 Х/ф “Зачарована 
Елла” 
16.15 М/ф “Iлля Муромець i 
Соловей-розбiйник” 
18.00 Х/ф “Однокласники” (2) 
20.00 Х/ф “Такi рiзнi 
близнюки” (2) 
22.00 Х/ф “Мiльйонер 
мимоволi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00 Ласкаво просимо 
08.00, 12.00 Т/с “Дикий 4” (1) 
16.00 Т/с “Слiд” (1) 
19.00 Подiї тижня 
20.50 Т/с “Iнтерни” (1) 
00.00 Comedy Womаn 

2+2
07.30 “Маски-шоу” 
10.00 Х/ф “Сiм пригод 
Синдбада” (1) 
12.00 “Бушидо” 
14.00 “Королі рингу”. 
Всесвiтня серiя боксу 
(WSB). США (USA 
Knockouts) - Куба (Cuba 
Domadores) 
16.50 Футбол. ЧУ. 23 Тур. 
“Днiпро” - “Динамо” 
19.15 Футбол. ЧУ.  23 Тур. 
“Металiст” - “Шахтар” 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Вибух на свiтанку” (2)

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтеся скоротити 

обсяг роботи і не забувайте 
зайвий раз обмірковувати 
свої слова та дії. Доведеть-
ся запастися терпінням, 
тому що швидкий прогрес 
у справах зараз практично 
неможливий. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Щоб виконати свої ділові 

та фінансові зобов’язання, 

вам доведеться сконцен-
трувати всі свої зусилля. 
У роботі наступає дуже 
продуктивний період, але 
ризикувати не слід. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Чесні взаємодії будуть 
дуже важливі. Ваш авто-
ритет продовжує стабільно 
зростати, а навколишні бу-
дуть чекати від вас співчут-
тя та підтримки. 

РАК (22.06-23.07) 
Все повинно скластися так, 

як ви запланували. При цьому 
постарайтеся не відволікати-
ся, займайтеся тільки своєю 
справою. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
У вас можуть назрівати 

внутрішні зміни, і поки вони не 
сформуються остаточно, утри-
муйтеся від відвертих розмов з 
друзями і близькими вам людь-

ми, навіть якщо вони готові ви-
явити розуміння. 

ДІВА (24.08-23.09)
Через напружений робо-

чий ритм вам доведеться за-
думатися над змінами умов 
вашої праці. Перед вами по-
винні відкритися нові можли-
вості та перспективи. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам удасться реалізувати 

найсміливіші плани. Ваша 

працездатність, життєва 
енергія значно зростуть. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Адекватно розрахуйте свої 
сили і можливості. Проявляй-
те уважність, охайність, стри-
маність і дипломатичність. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Ви можете зненацька зна-
йти нові точки застосування 
своїх сил. Не варто піддаватися 
тимчасовим труднощам, краще 

зверніться за допомогою та по-
радою до близьких людей. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)

Перш ніж приймати остаточне 
рішення будь-яких фінансових пи-
тань, варто переконатися, що ви 
не упустили ні однієї істотної де-
талі. Будьте наполегливі, не зда-
вайтеся при перших труднощах.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Ваш авторитет поступово 
зростає, а навколишні очіку-

ють від вас своєчасних і му-
дрих порад. Не варто звалю-
вати на себе чужі проблеми. 

РИБИ (20.02-20.03)
Займатися найкраще 

дрібницями або справами, у 
яких неможливо помилити-
ся. У відносинах з друзями 
не виключені складності, 
адже деякі з них можуть 
повестися зовсім неперед-
бачено. 
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Враження

    Живе в нащадках наш земляк великий,
    Усім народам світить, мов зоря,
    І лине многомовно, многолико
    Прибоєм чистим слово Кобзаря.
Такими словами розпочався Шевченківський 

тиждень у Ромашівській школі. А свято це роз-
почалося 7 берез-
ня першим уроком, 
на якому учні 1 – 4 
класів мандрували 
шляхами Кобзаря. 
Старшок ласники 
візуально побували 
на Волині та Лавро-
вій горі. У наступні 
дні лунало Шев-
ченкове слово з уст 
учнів школи. Милу-
вали око ілюстрації 
до творів поета.

Найбільшу шану 
поетові було відда-
но на завершаль-
ному святі «Ман-
дрівка Тарасовими 
шляхами», де були 
присутні вчителі-
філологи Білобож-
ницького округу, 
батьки. Артистично зобразили маленького Тараса, 
Тараса-підлітка, Тараса-пророка учні М.Федорків, 
І.Семирозум, М.Пісяк, П.Концограда.

Задушевно линули пісні на слова Кобзаря 
«Зацвіла в долині», «Думи», пісні-посвяти «На 
високій дуже кручі», «Уклін тобі, Тарасе». Вико-

нували їх М.Гром, Т.Огаль, І.Ватраль, М.Щудла, 
М.Яворська. майстерно вели це свято Т.Огаль, 
М.Щудла, М.Семирозум, які закликали читати 
твори Кобзаря для осмислення минулого, погля-
ду у майбутнє, відкрити для себе нове в мудрих 
рядках його творчості.

Підготували ці незабутні хвилини зустрічі з 
Кобзарем вчителі А.П.Камаш, Б.М.Пилипець, 
М.М.Махній.

тетяна ОГАЛЬ, 
учениця 9-го класу 

Ромашівської ЗОШ І – ІІ ст.

Нещодавно відбувся  районний огляд-
конкурс читців та читецьких колективів сіль-
ських клубних закладів культури  району та 
учасників  театрального відділення  Чортків-
ської комунальної дитячої музичної школи, при-
свячений 200-річчю з дня народження  Велико-
го Кобзаря Т.Г.Шевченка. Розпочався конкурс  
вшануванням пам’яті героїв, борців за краще 
майбутнє, які загинули на Євромайдані України, 
хвилиною мовчання.   
Конкурсантів оцінювало районне журі у складі 
начальника відділу культури, туризму, націо-
нальностей та релігій райдержадміністрації Га-
лини Чайківської (голова),  директора РКБК ім. 
К.Рубчакової Йосифи Овод,  директора Чортків-
ської ЦБС Оксани Колівошко і завідуючої мето-
дичним кабінетом ЦБС Оксани Гаврилюк.

В огляді-конкурсі участь взяли представни-
ки  закладів культури району таких сіл району: 
Заболотівка, Шульганівка, Свидова, Улашківці, 
Звиняч, Ягільниця, Скородинці, Мухавка, Малі 
Чорнокінці, Сосулівка, Тарнавка,  Джуринська 
Слобідка,  Босири, Білобожниця, Шманьківці, 
Калинівщина, Джурин, Ромашівка, Криволука, 

Полівці, Давидківці, Ридодуби, Горішня Вигнан-
ка, Переходи, Великі Чорнокінці, Білий Потік, 
Нагірянка, а також театрального відділення 
Чортківської комунальної дитячої музичної шко-
ли, народний аматорський театр ім. Панаса Ка-
рабіневича РКБК ім. К.Рубчакової.

За підсумками конкурсу дипломом другого 
ступеня нагороджено викладача театрального 
відділу Чортківської ДМШ Наталію Котузу та 
учасницю гуртка художнього читання будинку 
культури с. Білобожниця Галину Романів. Ди-
плом третього ступеня отримали ансамбль чит-
ців БК с. Ридодуби у складі Галини Деренюк ке-
рівник), Інни Логін та Ольги Васильчик, а також 
учасниця народного аматорського театру  ім. 
Панаса Карабіневича Аліна Шуткова (керівник 
– Наталія Рибак).

Всі учасники були нагороджені грамотами 
за участь в огляді-конкурсі читців та читецьких 
колективів сільських закладів культури райо-
ну, присвяченого 200-річчю з дня народження 
Т.Г.Шевченка.

Методисти РКБК ім. К.Рубчакової

Читаємо твори Кобзаря
тарас Григорович Шевченко – ім’я, святе для кожного українця. Ця людина 

залишила нам свої неоціненні духовні надбання – твори і світлу пам’ять про себе. 
Він пробуджував любов до своєї Батьківщини, 

кликав сильних духом на подвиги, вселяв у слабких надію і віру.

Ми тебе не забудем, Тарасе!

 Як  швидко летять роки. 14 років минуло, а 
здається, зовсім недавно я, першокласниця, 
з букетом квітів невпевнено переступала по-
ріг своєї «Рідної школи» – Чортківської гімназії 
імені Маркіяна Шашкевича. Моє перше вересня 
перетворилося на справжнє свято, коли побачи-
ла свою першу вчительку, яка була для мене на-
ставником і провідником в таємничий світ знань 
і нових відкриттів – Наталію Вікторівну Петраш. 
Висока, струнка і напрочуд рідна – вона виклика-
ла захоплення. Мені хотілося щоранку швидше 
потрапити до школи, бо вчителька буде знову 
розповідати щось цікаве й захоплююче. Вже тоді, 
ще будучи маленькою дівчинкою, я зрозуміла, 
що стала прихильницею інтелігентної професії – 
вчитель. Наталія Вікторівна була і вимогливою, і 
люблячою водночас. Завдяки своїй Наталії Вікто-
рівні у виборі професії я не вагалася ні секунди, а 
з легкістю обрала професію вчителя початкових 
класів. Тому, закінчивши гімназію, не задумую-
чись попрямувала в Чортківський гуманітарно-
педагогічний коледж ім. О.Барвінського здобува-
ти професію майстра життя – вчителя! 

Мов одна мить, пролинули роки найбільш без-
турботної пори мого життя. І от на порозі най-
важливішого періоду хочу сказати слова глибокої 
вдячності своїм наставникам.

Зокрема, Роману Івановичу Пахолку – котрий, 

мабуть, народився директором, бо доля дарувала 
йому хист справжнього керівника. Важко знайти 
слова, щоб розповісти про цю цікаву і неординар-
ну особистість: Роман Іванович — це поєднання 
мудрої розважливості і вибухової енергії, прин-
циповості і виваженості, діловитості у вирішенні 

багатьох питань і глибокої, аж до сентименталь-
ності, ліричності.

У нашій 42-й групі завжди панує злагода, вза-
ємодопомога, щирість у стосунках. Ми завдячує-
мо цим нашому куратору Наталії Василівні Воло-
щук – вимогливому педагогу, мудрому пораднику. 

Наш куратор відкривав нам не тільки красу рідно-
го слова, а й уміння «шукати зорі в буденних ка-
люжах» разом з Олександром Довженком, страж-
дати з Мавкою, плакати з Марусею Чурай, відчути 
магію кохання Ліни Костенко й Олександра Оле-
ся, а головне – «не згубити душі своєї цвіту».

Мені подобається вислів Сократа: «У кож-
ній людині сонце, тільки дайте йому світити». Я 

вважаю, що тільки 
справжньому педа-
гогу вдасться за-
палити це сонце у 
душах своїх студен-
тів! І саме такими є 
наші завучі – Олена 
Григорівна Войто-
вич, Оксана Дми-
трівна Степанюк, 
Федір Петрович Ко-
вальчук, Ірина Ми-
хайлівна Коцюк.

Не можу не згада-
ти свого методиста 
з переддипломної 
практики Тетяну 

Володимирівну Парасюк. Вона, як справжній 
наставник, не байдужа до долі своєї студентки, 
радіє і переживає за мене, у разі необхідності 
надає методичну пораду, підказує й допомагає. А 
взагалі, я вважаю себе щасливою людиною, бо 
на життєвому шляху мені зустрілися талановиті 

викладачі, справжні майстри своєї справи.
І ось настала та довгоочікувана мить, коли я зі 

своїм багажем знань прийшла на переддиплом-
ну практику у свою «Рідну школу», в якій дають 
міцні і ґрунтовні знання, вміють знайти підхід до 
кожного учня, де працюють талановиті педагоги – 
люди великого серця, допитливого розуму на чолі 
з великим патріотом, батьком гімназійної родини 
Михайлом Володимировичем Каськівим. Сьогод-
ні, переступивши шкільний поріг вже не як учени-
ця, а як молодий педагог, я, мов та пташка, що 
повертається в своє гніздо, повернулась до своєї 
школи та першої вчительки Наталії Вікторівни в 
1-А клас. Вона мене зустріла з великою радістю 
в очах, обняла і поцілувала! На початку практики 
мені все здавалося трішки складним. Але чуй-
ність та турбота Наталії Вікторівни допомогли 
відчути себе частинкою великої шкільної родини 
на цих два місяці.

Низький уклін, щира подяка і найтепліші слова 
вам, дорогі наші вчителі, викладачі, за батьків-
ську любов, добру науку, за ту міцну основу, яку 
ви заклали; за те, що дали нам хороший старт 
у самостійне життя. Добра вам, щастя, радості, 
здоров’я, наснаги на многії літа! А ми, ваші вихо-
ванці, пронесемо крізь роки вогники вашої добро-
ти і мудре слово.

тетяна МАРиНЯК, 
студентка 42-ї групи Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. Олександра Барвінського

За останні роки як в області, так і в районі спо-
стерігається тенденція до зниження захворюва-
ності на туберкульоз. Якщо в 2011-му в нашому 
районі цю недугу було виявлено у 46 осіб, 2012 
р. – у 28 жителів краю, то в 2013-му лише у 16 
хворих. Здається, що такі результати мали б ра-
дувати. Але наші земляки значно менше стали 
обстежуватись рентгенологічно з профілактич-
ною метою, адже 46 вперше виявлених хворих 
на туберкульоз були в рік, коли в нашому районі 
працювали пересувні флюорографи. Турбує ще 
й те, що на фоні зменшення загальної кількості 
вперше виявлених хворих зростає кількість зане-
дбаних, або так званих деструктивних форм. Так, 
у 2012 – 2013 роках в районі із всіх вперше вияв-
лених 60 відсотків становили хворі з деструктив-
ними формами туберкульозу. Як бачимо, більше 
половини потрапляють у стаціонар вже у запу-
щених стадіях хвороби. При цьому їх не тільки 
складніше лікувати, а й вони становлять значну 
небезпеку для оточуючих. Кожен з таких хворих 
за певних обставин за рік здатний заразити 10-
15 осіб. 

Туберкульоз – це заразна інфекційна хвороба, 
яку викликає мікобактерія, або туберкульозна 
паличка. Він може вражати різні органи людини, 
але найчастішою і найнебезпечнішою локалізаці-
єю для оточуючих є туберкульоз легень. Переда-
ється повітряно-крапельним шляхом від хворої 
людини до  здорової. Тому кожна людина пови-
нна пам’ятати, що заразитись можна всюди: на 
роботі, в транспорті, у будь-яких місцях скупчен-
ня людей. При кашлі, чханні, гучній розмові хвора 
людина виділяє в оточуюче середовище дрібні 
краплі мокротиння, які містять туберкульозну па-
личку. 

Пам’ятайте, що від туберкульозу не застрахо-
ваний ніхто. Особливо високий ризик захворіти 
мають люди, що зловживають алкоголем, курять, 
вживають наркотики, у яких знижений імунітет, 
різні супутні захворювання, тривалі стреси, ви-
снажлива праця, недостатнє та незбалансоване 
харчування. Не треба забувати і про те, що бага-
то наших земляків постійно мігрують, працюючи 
за межами  України і нерідко «привозять» хворо-
бу із заробітків.

Слід пам’ятати, що початок захворювання на 
туберкульоз практично безсимптомний, тобто 
має прихований перебіг. І до лікаря люди звер-
таються лише після появи виражених симптомів, 
тобто тоді, коли уражена значна частина легень. 
І тому таке велике значення має флюорографіч-
не обстеження населення, адже це основний 
метод виявлення туберкульозу легень. Для сво-
єчасного діагностування цієї хвороби на ранніх 
початкових стадіях необхідно бодай один раз в 
два роки, а ще краще один раз в рік проходити 
флюорографічне обстеження всім, починаючи з 
15-річного віку.

Щоб виявити туберкульоз на початкових стаді-

ях та вчасно звернутися за медичною допомогою, 
необхідно знати симптоми цієї хвороби. Якщо у 
вас кашель, що не проходить більше 2-3-х тижнів, 
незначне, але тривале підвищення температури 
тіла до 37,0 – 37,5 градусів Цельсія, втрата апе-
титу, посилене потовиділення, особливо вночі – 
обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря. 
Не займайтесь самолікуванням. Адже лікування 
туберкульозу – це насамперед специфічні анти-
бактеріальні препарати, що діють на туберку-
льозну паличку. 

У нашій країні лікування хворих на туберкульоз 
є безкоштовним і доступним для всіх. Але є кате-
горія хворих , що лікуються з переривами, не по-
стійно, не дотримуються призначених доз препа-
ратів, а інколи і зовсім ухиляються від лікування. 
Як наслідок цього появився новий вид туберку-
льозу – хіміорезистентний туберкульоз, на який 
не діють традиційні протитуберкульозні препара-
ти . На даний час це одна з найбільших проблем 
в туберкульозі. Цих хворих з кожним роком стає 
все більше, лікувати їх важко, і, до речі, смерт-
ність серед таких хворих набагато більша. Хочу 
наголосити на тому, що в даний час кожен хворий 
на туберкульоз несе відповідальність згідно із за-
коном. Статтею ХІ нової редакції Закону України 
«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» 
передбачено, що у разі, якщо хворий на заразну 
форму туберкульозу ухиляється від лікування і 
це ставить під загрозу зараження інших осіб, то 
за рішенням суду він може бути примусово гос-
піталізований. Таке відділення закритого типу в 
нашій області функціонує на базі Кременецького 
протитуберкульозного диспансеру.

Від туберкульозу не захищені і маленькі гро-
мадяни нашої країни. Підростаючий і ослаблений 
несприятливою екологічною обстановкою орга-
нізм дітей та підлітків має значно більше шансів 
підхопити туберкульозну інфекцію, ніж дорослі. 
Для того, щоб своєчасно виявити момент інфіку-
вання туберкульозною паличкою, щорічно дітям і 
підліткам проводять туберкулінодіагностику або 
так звану пробу Манту. Всі діти, у яких виявлено 
наростання проби Манту, або вперше позитивну 
пробу Манту, мають бути обов’язково прокон-
сультовані та обстежені в тубдиспансері. До речі, 
в минулому році саме після такого обстеження 
було виявлено двох дітей, хворих на туберкульоз, 
це при тому, що у них не було ніяких скарг.

У профілактиці туберкульозу серед дітей ве-
лике значення має щеплення вакциною БЦЖ, яке 
проводять здоровим новонародженим і за пока-
зами дітям в семирічному віці. Не відмовляйтесь 
від профілактичного щеплення! Захистіть свою 
дитину від туберкульозу. Адже на сьогоднішній 
день ніхто не запропонував кращого захисту від 
інфекції, ніж вакцинація.

Шановні краяни, не будьте байдужими до свого 
здоров’я!

Пам’ятайте, ваше здоров’я – у ваших руках!

Наше здоров`я – в наших руках
туберкульоз на сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки 

в Україні, а й усьому світі. Згідно з даними світової статистики, щорік від туберкульозу 
у світі гине близько 2 млн. людей; щорічно в світі від 7 до 10 млн. осіб захворюють на 

туберкульоз. Загальна кількість хворих сухотами у світі сягає 50-60 млн. Це дещо більше, 
ніж населення таких країн, як Україна чи франція. З 1995 року в Україні зареєстрована епідемія 

туберкульозу, тобто більше одного відсотка населення хворіє на туберкульоз. Сьогодні 
такий епідемічний стан спостерігається не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу, 

насамперед там, де низький рівень життя. Україна відноситься до групи країн Європи 
з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. Кожен рік в нашій державі 

реєструються вперше до 40 тис. хворих на туберкульоз. Яка ж ситуація в цілому в державі 
й на Чортківщині зокрема із цим захворюванням сьогодні? На ці та інші актуальні запитання 

відповідь у інформації, наданій районним фтизіатром Чортківської ЦКРЛ Олесею ГРУБеНЮК.

Все починається зі школи….
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земельні ділянки

Вважати недійсними:

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

Міліція звертається

інше

СБу повідомляє

Колектив працівників Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 4 висловлює щирі 
співчуття вчителю української мови 
та літератури О.П.Коротченко з приво-
ду смерті її батька ПАТОЛИ Павла 

Онуфрійовича.

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

будинок у с. Нагірянка. Є город, газ.
тел. 097-841-58-04.

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

тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.

земельна ділянка по вул. Тихій (дачний 
кооператив «Вишенька» у Бердо), пло-
щею 10 сотих. Може бути використана під 
забудову або дачу. У гарній, живописній 
місцині, зразу біля річки. Ціна договірна.

тел.: 099-451-48-51, 066-283-94-01.

приватизована земельна ділянка 
площею 21 сота у районі Синякового по 
вул. Гавришка.

тел.: 59-2-34, 068-649-59-47.

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

тел. 095-081-08-42.

1-кімнатна квартира, в самому 
центрі міста, навпроти кінотеатру. 3-й 
поверх 5-поверхового цегляного будин-
ку. Загальна площа 30,8 м кв., житлова 
– 16,6 м кв. Є індивідуальне опалення, 
пластикові вікна, вхідні металеві двері. 
Ціна за домовленістю. 

тел. 066-808-08-59.

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

твл. 097-911-48-38.

терміново  2-кімнатна квартира 
площею 49,9 кв. м. та гараж по вул. Не-
залежності, 86. Ціна договірна.

тел. 097-157-91-41.

1-кімнатна квартира  у 2-поверховому 
будинку в центральній частині м. Чортків.

тел. 067-727-03-09.

свідоцтво про право власності на житловий бу-
динок у с. Біла по вул. Пліщука, 69, видане 1 лис-
топада 2002 р. виконкомом Білівської сільської 
ради на ім`я: СУСяК лукія Василівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслі-
док аварії на ЧАЕС, серії Д за № 443889, видане 
Тернопільською ОДА у вересні 2011 р. на ім`я: ТО-
КАрь Данило Святославович.

сертифікат ТР 035970 під № 659 колишнього 
ААГ “Косівське”, виданий Косівською сільською 
радою на ім`я: ВАСилиК Теодозія Йосипівна.

Колектив працівників Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 висловлює щирі 
співчуття вчителю світової літератури 
Н.О.Наконечній з приводу смерті ії ма-
тері ВЛАСЮК Раїси Семенівни.

Педагогічний, учнівський колективи 
та працівники школи висловлюють най-
щиріші співчуття заступнику директора 
з навчально-виховної роботи Заболотів-
ської ЗОШ І – ІІ ст. Г.М.Попадюк з приводу 

трагічної смерті її чоловіка ПОПАДЮКА Ми-
хайла Степановича.

У березні місяці поточного року на території 
держави проводиться місячник добровільної 
здачі органам внутрішніх справ зброї, боєпри-
пасів, вибухових матеріалів та спеціальних за-
собів, у тому числі тих, які були неправомірно 
вилучені у працівників правоохоронних органів 
та спеціальних служб: у ніч з 19 на 20 лютого ц. 
р. група молодих людей проникла на територію 
відділу ресурсного забезпечення УМВС України 
в Тернопільській області та зі складів винесла: 
тротил, гранати РГД та Ф-1, ручні гранати РГМ та 
РГО, захисні жилети, протиударні щити «Вітраж-
АТ», протиударні шоломи, гумові кийки та інші 
спеціальні засоби. Також на території країни 
були й інші випадки неправомірного вилучення 
у працівників правоохоронних органів та спеці-
альних служб зброї та спецзасобів.

Обов`язковій здачі в міліцію підлягають зброя 
і боєприпаси, що знаходяться у незаконному ко-
ристуванні. Сюди відноситься знайдена на міс-
цях боїв Другої світової війни зброя військових 
зразків та яка залишилася онукам або дітям від 
родичів, так як після смерті власника її зберіган-
ня незаконне, також зброя і спецзасоби, які були 
неправомірно вилучені у працівників правоохо-
ронних органів та спеціальних служб, а також 
захоплені зі складів ресурсного забезпечення.

За порушення законодавства у сфері обігу 
зброї передбачається адміністративна і кримі-
нальна відповідальність. Стаття 263 Криміналь-
ного кодексу України «Незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими 
речовинами» передбачає позбавлення волі на 
строк від двох до п’яти років. Що ж стосується 
гладкоствольної мисливської зброї, то тут пе-
редбачена адміністративна відповідальність. 
У статті 190 КУпАП зазначається: «придбання, 
зберігання, передача іншим особам або про-
даж громадянами вогнепальної мисливської чи 
холодної зброї, а також пневматичної зброї ка-
лібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу 
органів внутрішніх справ – тягнуть за собою на-
кладення штрафу від трьох до п’яти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян з конфіс-
кацією зброї або без такої. А в разі повторного 
порушення – штраф від чотирьох до семи нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією зброї».

Кримінальна відповідальність настає і в разі 
виявлення незареєстрованої холодної зброї 
(кинджалів, фінських ножів, кастетів та ін.): згід-
но з ч. 2 ст. 263 ККУ – штраф до п’ятдесяти нео-
податкованих мінімумів доходів громадян або 
обмеження волі на строк від двох до п’яти років, 
або позбавлення волі на строк до трьох років.

Однак законодавець передбачив обставини, 
що виключають притягнення до кримінальної 
відповідальності за злочини у сфері незаконно-
го обігу зброї, а саме: в частині 3 статті 263 ККУ 
зазначено, що «звільняється від кримінальної 
відповідальності особа, яка вчинила злочин, пе-
редбачений частинами першою або другою цієї 
статті, якщо вона добровільно здала органам 
влади зброю, бойові припаси, вибухові речови-
ни або вибухові пристрої».

Отож, шановні жителі Чорткова та району, 
якщо ви маєте незареєстровану вогнепальну 
зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, спе-
ціальні засоби, в період проведення місячника 
добровільної здачі зброї вам слід звернутися з 
відповідною заявою до міліції.

З питань здачі зброї, спецзасобів, боєприпа-
сів та вибухових речовин, а також придбання 
чи реєстрації зброї та спецзасобів звертайтеся 
в службу дозвільної системи Чортківського РВ 
УМВС України в Тернопільській області або за 
тел. 2-12-45.

Олег ЯНЧиНСЬКиЙ, 
начальник Чортківського РВ УМВСУ 

в Тернопільській області

Державтоінспекція застерігає

Обережно! Діти на дорозі!

У XXI столітті важко уявити повсякденне 
життя без автомобілів, які набагато полегшу-
ють наше буття, але тим самим несуть із собою 
величезну небезпеку для дорослих і особливо 
дітей. 

Кожен день вулицями нашого міста діти йдуть 
до школи чи на прогулянку. Одначе вулиця – не 
найліпше місце навіть для дорослої людини. 
Тим більше вона не пристосована для дитини. 

Щодня дорогою додому зі школи чи навпаки 
дитина наражається на ризик потрапити в екс-
тремальну ситуацію. Найчастіше через неуваж-
ність або незнання Правил дорожнього руху діти 
гинуть на вулицях в дорожньо-транспортних 
пригодах, а травми, отримані у ДТП, – найтяжчі. 
Тому, щоб попередити дорожньо-транспортні 
пригоди, небезпеку для здоров`я, життя, треба 
знати ці Правила і застосовувати їх: не вибіга-
ти на проїзну частину, з тротуару можна лише 
спокійно зійти, попередньо оцінивши ситуацію; 
ходити лише тротуарами, дотримуючись пра-
вої сторони, а якщо вони відсутні – по узбіччю, 
обов`язково повернувшись обличчям до тран-
спорту, що рухається, – тоді не тільки водій 
бачитиме пішохода, а й пішохід – водія; не пе-
реходити дорогу на червоне світло світлофора 
незалежно від наявності на ній автомобілів; пе-
реходити дорогу можна лише у дозволених міс-
цях – по «зебрі» та наземних переходах; зібрав-
шись переходити вулицю, спочатку подивіться 

ліворуч, дійшовши до середи-
ни – праворуч; пам`ятайте, що 
причиною ДТП може стати не 
тільки наїзд автомобіля або 
мотоцикла, а й велосипедис-
та; чітко визначте для себе 
межі території для прогуля-
нок; вулиці переходьте тільки 
в групі з іншими пішоходами. 
У разі ДТП надайте можливу 
допомогу потерпілим і пові-
домте про пригоду міліцію. 

На жаль, не всі добре зна-
ють ці Правила й іноді нехту-
ють ними. А тому щорічно на 
наших дорогах гинуть сотні 
дітей і дорослих.

*    *    *
Напередодні весняних шкільних канікул ін-

спектори Чортківської ДАІ нагадали дітям про 
безпеку на дорозі.

Профілактика дитячого дорожньо-
транспортного травматизму залишається 
одним з пріоритетних напрямків діяльності 
Державтоінспекції. А повага до Правил дорож-
нього руху повинна виховуватися з дитинства. 
Зважаючи на це, напередодні шкільних канікул 
відбулися тематичні уроки з безпеки дорожньо-
го руху за участю представників ДАІ. Разом з 
автоінспекторами діти пригадували вже відомі 
їм ази безпечної поведінки на дорозі, а також із 
задоволенням брали участь у конкурсах і вікто-
ринах. Мета кожного такого уроку – привернути 
увагу дітей до дорожньої грамоти та попереди-
ти і вберегти їх від біди.

Розпочинаються весняні шкільні канікули. 
Державтоінспекція звертається до водіїв з про-
ханням під час керування автомобілем бути 
уважними і обережними, особливо біля шкіл. 
Наближаючись до пішохідних переходів – змен-
шувати швидкість, під час руху не користува-
тися мобільним телефоном. Пам’ятайте! Від 
кожного з нас залежить здоров’я і життя наших 
дітей!

Володимир ЗиГРІЙ, 
начальник ВДАІ Чортківського РВ УМВСУ 

в Тернопільській області

продам сік березовий (доставка).
тел.: 2-50-16, 
067-664-80-45, 
099-741-24-04.

Шановні мешканці Тернопільщини!
Для того, щоб громадяни мали можливість 

сприяти правоохоронним органам у поперед-
женні, виявленні, припиненні та розкритті зло-
чинів проти миру і безпеки людей, тероризму, 
корупції та організованої злочинності у сфері 
управління і економіки та інших протиправних 
дій, які безпосередньо створюють загрозу жит-
тєво важливим інтересам України, в Управлінні 
СБУ в Тернопільській області діє телефонна 
лінія довіри.

Якщо вам стало відомо також про можливі 
факти незаконного зберігання чи використан-
ня зброї, про перебування на території області 
груп та окремих осіб з числа громадян інозем-
них держав, які своїми діями спонукають меш-
канців до сепаратизму, можливих терористич-
них актів, до використання вибухонебезпечних 
речовин з метою проведення підривної діяль-
ності та інших протиправних дій, телефонуйте 
за номерами у Тернополі (0352) 52-90-00 або 
52-45-42.

Інформація, яка надійде, обов’язково буде 
перевірена. За результатами перевірки будуть 
прийняті відповідні рішення. Телефонна лінія 
довіри працює цілодобово.

Прес-група УСБУ 
в тернопільській області

Один рік світлої пам`яті
Її душа вже відійшла до Бога,
А світлий спогад залишивсь між нас...
Час не лікує, а лише поглиблює 

рану втрати... Так рано обірвалась струна, 
так несподівано змовкла пісня життя

КОСИНЧУК-ЛАКУС 
Володимири Василівни,

вірної подруги, до-
брої та щирої людини.

Ми досі не позбулися 
смутку і болю від втра-
ти. Навіть неможливо 
повірити в те, що ти 
зараз не з нами. Нехай 
наша туга не тривожить 
твого вічного сну. Вічна 
пам`ять житиме в сер-

цях тих, хто знав Володимиру Василівну, 
і наша щира молитва допоможе її душі з 
миром покоїтися у Небеснім Раю.

З глибоким сумом – подруги.

Видавничій компанії на постійну 
роботу потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто. 
Зарплата висока. Комунікабель-

ність обов̀ язкова. тел. 097-805-13-50.

Добровільно здавши  зброю, 
уникнете криміналу

Відділ освіти Чортківської райдер-
жадміністрації висловлює найщиріші 
співчуття завідуючій Скоморошівською 
ЗОШ І ст. О.С.Васільєвій та вчителю 
інформатики Джуринської ЗОШ І – ІІІ 

ст. С.В.Васільєву з приводу смерті їхнього 
батька і дідуся.

Відділ освіти Чортківської РДА 
висловлює глибокі співчуття голов-
ному бухгалтеру централізованої 
бухгалтерії Г.С.Торончук з приводу 
смерті свекра.

Хочу висловити вдячність усім людям, які у 
нелегкі для мене часи проявили свою добро-
ту, чуйність, милосердя, щиру підтримку, ро-
зуміння – медичному персоналу неврологіч-
ного відділення Чортківської ЦКРЛ, що у смт 
Заводське, моєму лікарю Сергієві Гопанчуку, 
заввідділенням Степанові Стефанчуку, голов-
ному лікареві ЦКРЛ Романові Чортківському. 
За матеріальну допомогу дякую колективу 
Чортківського медичного коледжу, а особливо 
– його директорові Любомиру Білику.

З повагою – Володимир МиКитиН.

Подяка
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СУБОТА
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НЕДІЛЯ
23 березня
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ПОНЕДІЛОК
24 березня
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ВІВТОРОК
25 березня
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СЕРЕДА
26 березня

+6 ... +12

ЧЕТВЕР
27 березня

+6 ... +12

П`ЯТНИЦЯ
28 березня

З народженням Тебе, малятко!

Родовід

25 лютого об 11 год. 27 хв. – хлопчик (3 кг 
900 г, 55 см) в Ольги БІЛІНСЬКОї зі с. Пробіжна;

26 лютого о 14 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 
240 г, 51 см) у Надії теРеЩеНКО зі с. Мухавка;

27 лютого о 18 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 
455 г, 54 см) у Радіки ОСАДЦи зі с. Нагірянка;

28 лютого о 7 год. 55 хв. – дівчинка (2 кг 950 
г, 51 см) у Галини феДОРКО зі с. Улашківці;

1 березня о 1 год. – хлопчик (3 кг 100 г, 51 
см) у тетяни ГРАБеЦЬ зі с. Малі Чорнокінці,

об 11 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг 480 г, 54 см) 
у Марії БОЙЧУК зі с. Чорнокінецька Воля;

2 березня о 18 год. 35 хв. – дівчинка (3 кг 170 
г, 50 см) у Любові СУХОї зі с. Білобожниця,

о 19 год. – хлопчик (3 кг 420, 54 см) в Юлії 
ГЛАДЧУК зі с. Нагірянка;

4 березня о 2 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 180 
г, 55 см) у Марії БАБІЙ із м. Чортків,

о 3 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 830 г, 55 см) в 
Ірини МиКитЮК зі с. Калинівщина;

5 березня о 1 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 640 
г, 52 см) в Олесі ПиНЯК із м. Київ,

о 15 год. 19 хв. – дівчинка (3 кг 400 г, 53 см) у Зо-
ряни ВАНАт зі с. Попівці Заліщицького району,

о 17 год. – хлопчик (3 кг 115 г, 51 см) у На-
талії БУСЬКАНЮК зі с. Свидова;

6 березня о 1 год. 35 хв. – дівчинка (2 кг 600 г, 
50 см) у Наталії МАХНеВиЧ зі с. Колиндяни,

о 13 год. 33 хв. – дівчинка (3 кг 550 г, 50 см) 
у Марії АНДРІЄВСЬКОї зі с. Звиняч,

о 18 год. – хлопчик (3 кг 420 г, 55 см) в Оль-
ги ГАШПАН зі с. Мухавка,

о 20 год. 10 хв. – хлопчик (3  кг 300 г, 52 см) у На-
талії ШУПеР зі с. Вікно Гусятинського району;

8 березня о 10 год. 36 хв. – дівчинка (3 кг 225 

г, 52 см) в Яніни ПРОНДЮК зі с. Нагірянка,
о 16 год. 25 хв. – дівчинка (4 кг 60 г, 57 см) 

у Наталії ІВАШКО зі м. Чортків,
о 18 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 955 г, 56 см) 

у Галини АНДРІЙЧУК зі с. Угринь;
9 березня о 4 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 

525 г, 52 см) у Галини ГРОШКО із м. Чортків,
о 4 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 140 г, 51 см) 

в Олени КОРитКО із м. Чортків,
об 11 год. 30 хв. – хлопчик (4 кг 400 г, 56 см) в 

Оксани СОРОКОПУД зі с. Великі Чорнокінці;
10 березня о 8 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 700 

г, 53 см) у тетяни МАтеНЧУК зі с. Ромашівка;
11 березня о 14 год. 15 хв. – дівчинка 

(3 кг 800 г, 54 см) в тетяни ОВСиНСЬКОї 
із м. Чортків,

о 23 год. – дівчинка (2 кг 700 г, 50 см) у На-
талії БРиЧКи із м. Чортків;

12 березня о 4 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 
675 г, 53 см) у Галини ПАВЛиШиН зі с. Пере-
ходи,

о 17 год. 05 хв. – хлопчик (3 кг 350 г, 55 см) 
у Галини ПАВШОК зі с. Росохач.

Родина вітає з 75-річним ювілеєм
еду Леонівну ГРАБОВУ.

У Ваш прекрасний ювілей 
Прийміть вітання і подяку
Від найрідніших Вам людей, 
Любові нашої ознаку.
Щоби у Вас було усе, 
Чого би Ви не побажали,
Все те, що радість принесе, 
Щоб серце і душа співали.
І щоби друзів – повен дім, 
І щоб достатку – повна чаша,
Щоб гарним виглядом своїм 
Ви звеселяли очі наші.
Щоби усього – через край, 
Щасливі будьте і здорові,

І цей духмяний коровай 
Приміть від нас на знак любові. 
З повагою і любов’ю – Ваш 
син Андрій, внук Богдан та 

невістка Оксана, свати.

Щиро вітаємо із ювілеєм дорогу маму, 
люблячу бабцю

Ганну Антонівну фІЛІПЧУК.
У Вас минає 
      славна дата,
Прожито стільки 
              щедрих днів,
Отож дозвольте 
               привітати
І побажати сотню літ!
Хай кожен день 
         дарує радість,
Хай сонце світить 

                                             Вам завжди,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,

Хай обминає Вас журба,
Бажаємо Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

З любов̀ ю і повагою 
– син, невістка, донька, 

зять та онуки.

20 березня святкуватиме 60-річний 
ювілей дорога дружина, найдорожча 
мама, любляча й турботлива бабуся

Євгенія Степанівна СтАХІВ
зі с. Великі Чорнокінці.

Матусю рідненька, 
  бабусенько мила,
Вас щиро вітає 
    вся наша родина.
Спасибі Вам, мамо, 
       за ласку й тепло,
За Ваші безмежні 
         любов і добро.
Нехай не болять Вас
      натруджені руки,

Хай радість приносять Вам діти й онуки.
Спасибі Вам, мамо, що Ви нас зростили,
Спасибі велике, що розуму вчили.
Живіть ще нам, мамо, довго на світі,
Бо поки є мама, доти ми – діти.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Хай сили й здоров`я Господь Вам дає.

З повагою і любов̀ ю – 
чоловік Микола, донька 

Людмила, зять Володимир, 
син Руслан, невістка Ольга, 

онуки Олюся, Людочка, 
Софійка, Івасик.

Щиро вітаємо з 60-річчям
дорогу для нас людину,

доброго порадника, щиру подругу, 
людину з великої літери

Євгенію Степанівну СтАХІВ
зі с. Великі Чорнокінці.

Ваші роки – 
       то Ваш скарб,
Їм ціни немає. 
Кожен день багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість 
                знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж 
                 людьми

І поваги досить.
І сад посаджено, і дім є для родини,
І діти – Ваша гордість – поруч є.
Хай добрі вчинки Вас не покидають,

Многая літ зозуля накує.
З повагою і любов̀ ю – 

сім`я Сосновських.

22 березня святкує 
свій ювілей – 50-річчя –

дорогий чоловік, батько, брат
Михайло РІСНиЙ 

зі с. Ягільниця.
В цю весняну світлу 
             днину
Тебе вітає уся 
              родина.
Усе було в житті – 
         і радості, і біди,
І мед солодкий, 
       і гіркий полин.
Тож хай завжди при-

носить Ангел добрий
Веселих, світлих, радісних новин.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого так в житті треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі і довгі літа.
З любов̀ ю – дружина, діти, 

сестра з сім`єю, мама, 
швагро з сім`єю.

Щиро вітаємо з 30-річчям 
дорогу донечку, онучку, сестричку, 

дружину, матусю
Марію Богданівну БАСІВ

зі смт Заводське.
Хай щастя 
завжди зіркою світить,
Твій ювілей – 
 це найкраща пора!
Тобі ми сьогодні 
          усі засилаєм
Ласкаві, ніжні 
        та добрі слова.
Хай роки Твої 
  у добрі процвітають,

А доля безцінний хай успіх несе,
Теплом і любов`ю завжди очі сяють,
Хай задумане здійсниться усе.
У день цей щиро привітають 
                  коханий чоловік,
Синочки й донечка Твоя.

Хай сили небесні 
                     Тебе бережуть,
Ангели щастя 
           на крилах несуть,
Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та многії літа.

З повагою і любов̀ ю – мама Стефа, 
мама Леся, бабуся, брат з сім`єю, 

чоловік, синочки Іванко, Дмитрик, 
донечка Вероніка 

і вся родина.

26 березня святкуватиме свій п`ятий 
День народження люба донечка, внучка, 

похресниця і сестричка
Вікторія тАЛиМОНЮК.

Щоб Ти завжди була
              щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло 
      сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе 
                в опіці мав
І Ангел Твій охоронитель

З плеча Твого щоб 
                            не злітав.

Ми дякуємо Богу, 
                   що Ти у нас є,
Хай силу і радість 
                     Тобі Він дає.

З любов̀ ю – мама, тато, 
хресна з сім`єю, бабуся, 

дідусь і всі рідні.

Щиро вітаємо дорогого синочка, 
внука, братика

Антончика ЦеПЛОГО,
який 23 березня святкуватиме свій 

третій День народження.
Десь у лісі серед трав
Зайчик квіточок нарвав.
Цілу ніч ішов він пішки,
Аж втомились 
        в нього ніжки.
В двері лапкою шкребе:
“З Днем народження 
                        Тебе!”.
Несуть білочки гостинці
У вишиваній торбинці,

Подарунків так багато –
До Антончика на свято.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі посилають.
Ісус Христос хай Тебе береже, 
Ангел-Хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою ласку засилає
І ангельський хор “Многая літ” заспіває.

З любов̀ ю – мама, тато, 
братик Максим, дідусі, 

бабусі і всі рідні.

22 березня святкуватиме своє 55-річчя 
коханий чоловік, люблячий батько 

та дорогий дідусь 
Захар Петрович БОЙЧУК

зі с. Горішня Вигнанка.
Хай завжди Вам 
    усміхається доля,
Несуть тільки радість  
        майбутні роки,
Збуваються мрії, 
      бажання, думки.
В цей день Вам бажаємо 
          щастя без ліку,
Гарного настрою 
       та довгого віку.

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.
З любов̀ ю і повагою – 

дружина Надія, доньки Люба 
і Марія, зяті Михайло та Іван, 

внуки таня, Настя і Володя.

23 березня у пар-
ку ім. І.Франка від-
будеться виставка 
голубів та інших тва-
рин. Поч. о 9-й год. 

Запрошуємо усіх бажаючих

19 березня виповнився 1 рочок 
нашій донечці 

Діаночці БОРЗеНКОВІЙ
із м. Чортків.

Сьогодні свято 
          в нашій родині:
Сповнився рочок 
           нашій дитині.
Радість велика, сміх лу-

нає,
Наша люба Діаночка 
           вже підростає.
Лелека приніс 
     її з далекого краю

На радість родині, на втіху тату й мамі, 
Сестричці Веронічці, яка чекала, 
У Ісусика маленького про неї благала.
Рости, наша Діаночко, красива, як квітка,
Будь завжди здорова, весела й привітна,
Нехай голосочок Твій дзвенить в оселі,
Нехай усміхаються очі веселі.
Щоб пишались Тобою і тато, і мама,
І сестричка завжди щоб Тебе поважала.
Хай Ісусик Тебе за ручку тримає,
Від усього злого завжди оберігає,
Ангелики Божі Твій сон стережуть,
А вдень хай завжди за Тобою ідуть.

З любов̀ ю – мама Леся, 
тато Володимир, сестричка 
Веронічка, братик Арсенчик, 

бабусі Надія і Марія, дідусь 
Василь, прабабусі Стефанія 

і Антоніна, прадідусь Володимир, хресні 
і вся велика родина.

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 25 лютого по 12 березня ц. р. 
народилося 14 дівчаток і 14 хлопчиків.

З щедрим ужинком прожитих літ, 
з мудрим, сонячним, щедрим 70-річним 
ювілеєм щиро вітаємо заступника 

голови Чортківської РО НРУ
Богдана Володимировича ГеВКА.

Прийміть в цей день вітання наші щирі
За мудрість, розуміння, доброту.
Здобутків, звершень є немало за плечима,
Хай їх ще більше буде на шляху.
Хай доля принесе добро і щастя,
Міцне здоров`я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Нехай Вас Матір Божа захищає
І береже на всі роки життя,
Своїм покровом завжди покриває

На многії і благії літа.
З повагою – 

члени Чортківської 
РО Народного Руху України.

Колектив Палашівського дитячого 
закладу вітає свого колегу по роботі 

Михайла Петровича ЧУБАтОГО
зі 50-річчям.

Будь завжди здоровий, 
     коханий, багатий,
Хай кожен день 
   Тобі буде, як свято. 
Нехай поруч будуть 
          друзі хороші, 
Хай у кишені 
     водяться гроші. 
Щоб смутку не знав 
       Ти ніколи-ніколи, 
Добра Тобі, радості, всього доволі. 
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба. 

Хай Матінка Божа, 
                   Цариця Свята, 
Дарує щасливі і многі літа.


