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Виходить з 1939 року

Анонс

Дорогі спеціалісти, працівники, пайовики ПАП 
«Дзвін» сіл Звиняч, Скомороше, Косів, Ридодуби, 
Білобожниця, Бичківці, Білий Потік, Семаківці, 

Калинівщина, Біла, Росохач, Угринь, 
шановні колеги, партнери та друзі!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшого хрис-
тиянського свята – Воскресіння Христового!

З року в рік любов Господня 
Творить Свято Великодня 
і цей День Світлого Воскресіння Христа 
Хай принесе вам непохитну віру у краще майбуття,
А ще зсилає ласки з неба 
За бажанням і потребі!
Цьогоріч в українців – одне бажання 
і найбільше до Всевишнього прохання:
Щоб зіслав нам МИР з небес!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес !

З найкращими побажаннями – директор 
ПАП «Дзвін» B.ГРАДовий

17 квітня у залі засідань ра-
йонної ради відбудеться пре-
зентація книги з історії краю 
Петра Федоришина «важкий 
кожух, але свій» та зустріч 
з її автором і народними ар-
тистами України в`ячеславом 
Хім`яком та Борисом Репкою. 

Початок – о 13-й год. 30 хв.
Запрошуються 

всі бажаючі.
Кошти від реалізації книги 

підуть на потребу воїнів АТо.

Дирекція ПАП «Довіра» вітає зі світлим 
празником християн – Воскресінням 

Христовим всіх працівників підприємства 
та пайовиків сіл: Стара Ягільниця, 
Черкавщина, Шульганівка, Долина, 

Криволука, Милівці, Нагірянка, Босири, 
Сокиринці, Коцюбинчики, Кривеньке, 

Товстеньке 
Чортківського району та сіл: 

Лисівці, Рожанівка, Солоне, Мишків 
Заліщицького району.

Нехай воскреслий Христос посилає вам 
і вашим родинам міцне здоров’я, радість і 
Боже благословення,

Миру і спокою всім вам і нашій неньці 
Україні. Христос Воскрес!

З повагою і шаною – директор 
І.войцишин

Членство ради аграрних підприємств району 
та колектив управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації щиро здоровлять 
мешканців аграрного краю зі Світлим святом 

Христового воскресіння. 
Великдень – символ  торжества християнських начал, 

утвердження віри, оновлення природи, що надихає на 
новий засів задля майбутності. Це добра нагода зміц-
нитися духовно, сповнити серця добротою й любов`ю. 
Син Божий переміг зло і воскрес. Це додає упевненості, 
що будь-які труднощі можна здолати. Тож нехай сяйво 
благодатного Великоднього вогню принесе у ваші оселі 
втіху й надію, добро та благополуччя.

                            Христос Воскрес! Слава Україні!

Дорогі земляки!
На українську землю вкотре приходить Великдень – 

Великий День Воскресіння Божого Сина. Це свято ще 
ніколи не приносило нам стільки радості і смутку одно-
часно. Радості, бо вселяє віру в те, що, не дивлячись 
на різні випробування, людську байдужість і гріховність, 
Христос Воскрес, а смутку, бо Україна щодня втрачає 
своїх Героїв, які вже не почують у рідній церкві під час 
Богослужіння «Христос Воскрес!», не сядуть за свят-
ковий стіл, щоб разом з рідними спожити покладене у  
пасхальний кошик.

Та віра єднає нас. З прадавніх часів українці, слав-
лячи Господа, сповідували у глибокій вірі християнські 
чесноти. Готуючись до Великодніх свят, вони щиро ві-
рили, що разом з воскресінням ісуса Христа воскресіння 
прийде і на Україну. Просімо у Воскреслого Божого Сина 
благословення для рідної землі. 

Бажаємо миру, любові, достатку, благополуччя, 
здоров`я вам і вашим рідним. і нехай небо над вашою 
головою буде мирним, весна – сонячною, а Великдень 
– щасливим.

               
                    Христос воскрес! воістину воскрес!

Дорогі краяни!
Христос Воскрес! Воскресне Україна!
і мир прийде на землю козаків.
Нехай в молитві нас єднає віра,
Нехай у серці не змовкає спів.
Христос Воскрес! Від заходу й до сходу
Хай Божа благодать огорне вас,
Зішле здоров`я, радості, любові,
Надії, віри й миру повсякчас!
                        Тетяна ЯБлонь, 
уповноважений представник 
              депутатської групи 
             народний Рух України 
в Чортківській районній раді

Світлого Христового воскресіння!
Президія ради обласного об’єднання сільськогос-

подарських підприємств Тернопільщини сердечно 
вітає хліборобів та всіх краян з великоднем!

Нехай Господь да-
рує вам здоров’я, 
достаток, злагоду в 
кожній родині, високі 
врожаї, а Боже благо-
словення стане запо-
рукою миру на нашій 
святій українській 
землі.

За дорученням 
президії – 

голова ради 
об’єднання 

Іван ЧАйКІвСьКий

Заступник голови 
районної ради                                                        

Л.Хруставка                                                              

Перший заступник 
голови  районної 
державної  адміністрації
в.ЗаПуХЛяк

весна прийшла. 
І знов великдень з нами!
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На часі2
Реалії

Ще не стихли добре церковні дзвони, що скликали 
людей на майдани щойно пролилася перша українська 
кров, ще пече біль по втраті Небесної сотні, а вже рвуть-
ся материнські серця від розпуки по втраті своїх дітей 
на Сході України. і кінця-краю не видно нашим страж-
данням.

А вороги не дрімають і, використовуючи кожен про-
мах або недостатньо впевнені дії нової влади, розхиту-
ють ситуацію зсередини.

Уже знову заворушилися колишні і нинішні, явні і при-
ховані регіонали. Піднімають голови ті, котрі ще недав-
но сиділи підібгавши хвоста по норах і «дурках».

Активізувалися «політичні мігранти» – група чинуш, 
що переходять від партії до партії, зважаючи на їх рей-
тинги, особливо напередодні якихось чергових виборів. 
До речі, в кінці жовтня 2015 року мають відбутися ви-
бори до органів місцевого самоврядування. Тож вони 
за всяку ціну знову хочуть втриматися і повернути собі 
владу.

Але найжорстокішого, найболючішого удару в спину 
України завжди завдають так звані «свої», котрі «ко-
сять» під патріотів-демократів, але жодного разу за вже 
майже чверть століття не сказали своє «ганьба» «ко-
лишнім» чи «папєрєднікам».

Та варто комусь з дійсно патріотичних сил добратися 
хоч до якогось щабля влади, як проти нього відразу по-

чинається відверта боротьба. Когось, менш твердого, 
їм вдалося підкупити золотом, когось обманом замани-
ти в своє коло, а там добре підпоїти і виставити на сміх 
людям. А якщо хтось не піддавався на такі «уловки», 
проти нього починалася брудна інформаційна війна. У 
соцмережах та інших ЗМі з`являлися заказні брехливі 
статті, в яких подавалася відверта брехня та перекру-
чені факти.

Та тільки не врахували вони, що люди змінилися піс-
ля Революції Гідності. Ну не купуються вони більше на 
такі дешеві трюки, а звертаються до нас, районного 
проводу Конгресу Українських Націоналістів (заступник 
голови Чортківської райдержадміністрації іван Віват є 
головою Чортківської РО КУН), з вимогою відреагувати 
і припинити це неподобство.

Цією заявою провід Чортківської районної організації 
Конгресу Українських Націоналістів звертається до жи-
телів Чортківського району з проханням не вірити і не 
реагувати на статті подібного змісту, бо і Конгрес Укра-
їнських Націоналістів вв’язуватися в такого роду поле-
міку не буде. Вважаємо це недостойним заняттям для 
українського націоналіста!

За дорученням проводу Чортківської Ро 
КУн – заступник голови Чортківської Ро КУн 

М.ФойДЮК

Вже кілька місяців в країні не вщухають корупційні 
скандали – представників старої влади, які вдало за-
маскувались під прихильників Майдану, виводять на 
чисту воду. А коли нова влада хапає їх за руку, відсто-
ронює і звільняє з посад, злочинці починають крича-
ти, що це вони – «нещасні і невинні жертви переслі-
дувань». Так було з керівництвом податкової і митної 
служб, служби з надзвичайних ситуацій, Укрзалізниці… 

А в деяких загнаних в кут корупціонерів через страх 
втратити нажиті неправедним шляхом багатства так 
розвивається фантазія, що вони розповідають несус-
вітні небилиці, аби лишень відвести увагу від власних 
злодіянь.

Вже колишній голова Державної фінансової інспек-
ції Микола Гордієнко звинуватив у корупції… самого 
прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Та ще й 
приписав голові Кабміну втрату державою 7,6 млрд. 
грн. – неймовірної суми грошей! Ці небилиці миттю 
підхопили проросійські телеканали і газети, Гордієнко 
став просто «телезіркою». Не секрет, що Кремль і Путін 
бачать своїм основним ворогом в Україні саме Арсенія 
Яценюка.

Жодне з промосковських ЗМі «не помітило», що ці 
заяви Гордієнко зробив вже після того, як Кабмін від-
сторонив його від посади голови ДФі. Причому відсто-
ронив через підозри у тому, що відомство необ’єктивно 
проводить фінансові перевірки, а сам Гордієнко набрав 
з неперевірених, або «дуже м’яко» перевірених держ-
підприємств немало мільйонів відступного. Тому і не 
знайшов нічого кращого корупціонер, аніж спробувати 
перекинути провину з хворої голови на здорову. 

На ефірах Гордієнко вимахував паперами – актами 
перевірок держфінінспеції. Але коли спеціальна урядо-
ва комісія почала детально вивчати надані Гордієнком 
документи, то з’ясувалось, що основні зловживання, 
які справді завдали державі шкоди на мільярди гри-
вень, були ще за часів… Януковича-Азарова. і нова 
влада до цього ніяким боком причетна бути не може. 

Натомість з 30 доручень, які Яценюк дав голові ДФі, 
дві третини просто не були виконані – певно, Микола 
Гордієнко знав, кого краще не чіпати, щоб не позбутись 
шикарного життя. Бо як ще можна пояснити, що фінін-
спекція практично не знайшла фінансових порушень 
при будівництві нової будівлі Генпрокуратури за часів 
Віктора Пшонки? А кошторис був – 1 мільярд гривень! 
Либонь, половину ненаситний Пшонка злямзав. Згадай-
мо неймовірну, майже межигірську розкіш його службо-
вого кабінету. Питання – скільки отримав за послуги 
«сліпий» Гордієнко?  Чи обмежився тим, що одразу піс-
ля фіктивної перевірки цього будівництва кум Янукови-
ча – Пшонка призначив його 27-літнього сина Олексан-
дра прокурором Солом’янського району Києва?

Питання є і до способу життя самого Гордієнка, який з 
89-го року працює на державній службі. Про це, зокре-
ма, говорила на брифінгу перша заступниця міністра 
юстиції Наталя Севостьянова. Звідки у чесного чинов-

ника з’являться кошти на величезний будинок під Киє-
вом, із окремим виходом до ріки, та кілька земельних 
ділянок біля столиці? Звідки у державного чиновника 
кошти, щоб купити приміщення і облаштувати ресто-
ран в самому центрі Києва, поруч із Михайлівським со-
бором. Причому ресторан цей, «Княжий град», відкри-
тий два з половиною роки тому, – один із найдорожчих 
у столиці. Офіційної зарплати самого Гордієнка навряд 
чи вистачило б для того, аби провести у власному за-
кладі хоча б кілька вечорів із сім’єю – середній чек за 
скромний обід тут близько 800 грн. на людину. і ще ці-
кава деталь – меню ресторану було розроблене шеф-
кухарем іваном Пилипенком – почесним членом гільдії 
кухарів Москви та асоціації кухарів Росії. Звісно, в Ки-
єві своїх кухарів немає – треба тільки до Білокам’яної 
їхати. 

Та питання в іншому – чи може чесний чиновник, який 
з роду-віку офіційно не займався бізнесом, дозволити 
собі таку розкіш, як дорогий ресторан у центрі столиці, 
поруч із одним з найпрестижніших готелів? Відповідь 
очевидна. Та екс-голова ДФі чудово знав, що рано чи 
пізно, але за «нетрудові доходи» доведеться відпові-
дати. Тому зробив стандартний для наших корупціоне-
рів фінт: переписав майно на дружину і… розлучився з 
нею. Розлучився формально, бо подружжя Гордієнків 
продовжує жити під одним дахом. До того ж Гордієнко 
має право на водіння двох автомобілів преміум-класу 
(«Мерседес» та БМВ), які формально належать дружи-
ні. У декларації «правдоруба» ви не знайдете і слідів 
цієї розкоші. Хоча за законом Гордієнко мав все це відо-
бразити – оскільки проживає спільно з екс-дружиною, 
веде спільне господарство і є членом родини. Отакий 
собі зразок чесного і високодуховного чиновника. 

Сьогодні уряд активізував боротьбу з чиновниками-
корупціонерами. Тому українцям слід готуватись до 
нових гучних скандалів, у які гордієнки правдами і не-
правдами будуть втягувати очільників країни, аби ли-
шень прикрити власні злодіяння. Але ж всі знають, хто 
найгучніше кричить «Тримайте злодія!». 

                                    
 олег КоЗАЧУК

З весною до нас 
прийшло одне з 
найбільших для 
християн свят 
– Воскресіння 
Христове! Саме 
воно є символом 
оновлення та на-
дії, джерелом ві-

чної наснаги та сили. 
Сподіваюсь і вірю, що Великдень подарує нам 

усім радість нових звершень в улюбленій справі, що 
ми з успіхом завершимо посівну кампанію, а восени 
зберемо щедрий урожай! Я переконаний, що нам це 
вдасться, адже робота агрохолдингу спрямована на 
розвиток, збільшення виробничих потужностей та від-
новлення вашої довіри, щоб наступне Воскресіння 
Христове зустрічати у стабільності та з впевненістю у 
завтрашньому дні. Вірю, що ми, українці, – мудрий та 
працьовитий народ, врешті, заживемо в спокої та мирі, 
будучи господарями на своїй землі.

Прийміть щирі вітання з нагоди Великодня! Нехай 
світло Божого Воскресіння наповнить ваші серця, а 
злагода та достаток оселяться у домівках. Бажаю кож-
ному зустріти це свято в мирі та добрі, в колі близьких 
та рідних людей. Нехай земля засівається щирістю і 
достатком, а ваші душі – вірою, надією та любов’ю! 

Світлих вам Великодніх свят!  Христос Воскрес!
З повагою – 

Генеральний директор Агрохолдингу «Мрія» 
Саймон ЧеРнЯвСКий

«Правдоруб» із рестораном 
у кишені – і за кермом «мерседеса»

Заява
проводу Чортківської районної організації 

конгресу українських Націоналістів

автобуси поїхали. Чи надовго?
Знову, на цей раз уже тиждень (з 31 березня по 7 квітня ц. 

р.), не курсували автобуси АТП-16142 на приміських марш-
рутах: Чортків – Капустинці; Чортків – Сосулівка; Чортків – 
Скомороше; Чортків – Базар; Чортків – Ст. Ягільниця; Чортків 
– Росохач і Чортків – Чорнокінці. Говорити про те, яку незруч-
ність відчули мешканці вищевказаних населених пунктів, 
мабуть, зайве. А причина все та ж: велика заборгованість 
підприємства за пальне внаслідок значного його подорож-
чання і неможливістю самостійного підняття тарифів без їх 
погодження з Києвом, і в той же час заборгованістю перед 
АТП з боку держбюджету за пільгові перевезення. Однак у 
понеділок, 6 квітня, надійшла більша частина субвенцій за 
міські перевезення, що дало змогу автопідприємству про-
платити за газ і частково розрахуватись по заборгованості із 
заробітної плати. Тож з 8 квітня відновилося курсування ав-
тобусів за вказаними маршрутами. Сподіваємось, що запасу 
міцності вистачить у підприємства до перегляду збиткових 
тарифів, пакет документів з якими ще й досі знаходиться в 
столичних владних кабінетах.

війтом ніхто бути не хоче
Здавалося, на цю почесну посаду кандидатів – хоч гре-

блю гати. Можливо, колись так і було, але не сьогодні. Ось, 
приміром, у Джурині сільський голова склала із себе повно-
важення, а з секретарем трапилася неприємна оказія, і на 
останню, другу за значенням в ієрархії ОМС посаду заледве 
знайшовся охочий з поміж депутатського корпусу сільради 
(сільський голова, як відомо, виборна посада). Тож сільчани 
відразу відчули усі незручності, коли немає ким навіть довід-
ки завірити. Зміни у пенсійному законодавстві суттєво позна-
чилися й на владній вертикалі у Пробіжні, де весь «уряд пі-
шов у відставку» – голова і секретар. Однак на черговій сесії 
одразу був призначений секретар з числа депутатів. Благо, 
місцеві вибори недалеко.  

Новини коротко

вітання з великоднем генерального 
директора агрохолдингу «мрія» 

саймона Чернявського
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11 квітня. Тривалість дня – 13.31. Схід – 6.14. Захід – 19.45. 

Доброчинство

україна в огні

Так, не відстаючи від дорослих, активізува-
лася в проведенні передсвяткових благодійних 
акцій і наша дітвора, а саме – учні усіх класів 
Чортківської ЗОШ № 2. Слід сказати, увесь 
дружний колектив навчального закладу від са-
місінького початку навчального року, влившись 
у волонтерський рух, завсякчас активно допо-
магає всім, чим може. Варто зауважити й те, що 
у школі регулярно проводиться й активна під-
готовка школярів щодо цивільного захисту. Під 
вправним керівництвом директора школи Рус-
лана Кульчицького, котрий, до речі, є представ-
ником районного Штабу національного спроти-
ву, а також тісно співпрацює в напрямку активної 
волонтерської діяльності з настоятелем Апос-
тольської греко-православної церкви (що у 
селищі Винники Львівської області), владикою 
Левом-Зеновієм Колісником, згуртувалися шко-
лярі, поспішили виготовити святкові пасхальні 
подарунки, вкладаючи у кожен виріб часточки 

своєї відданості та любові. Адже дізналися, що 
представники районного Штабу національного 
спротиву та РО ВО «Свобода» (зокрема завдяки 
координації спільних зусиль та особистій участі 
лідера «свободівців» івана Калакайла) в перед-
святкові дні вирушають з гуманітарною допомо-
гою до наших воїнів, тому залюбки приготували 
всілякого святкового краму нашим героям. Ніщо 
так не зігріватиме там, на рубежах запеклих 
боїв, вояків української армії, як виготовлений 
маленькими рученятами подаруночок – чи то 
листівка з найщирішими власноручно підписа-
ними побажаннями («... Пам`ятайте, ми любимо 
вас. Повертайтеся живими, чекаємо з нетерпін-
ням…»), чи то яскрава писаночка. Й у кожного 
з-поміж усіх бажань одне найважливіше – по-
вертайтеся, наші Герої, живими і неушкоджени-
ми якнайшвидше з миром додому. 

Тетяна лЯКУш 
Фото ореста лиЖеЧКи 

Ні, не до бою, як у тій пісні співається, а на на-
уку солдатську – вчитися рідну землю захищати. 
Тридцять один юний мешканець Чортківщини 
вирушить у військові частини, до лав Збройних 
сил України та Національної гвардії на строко-
ву військову службу у часі весняного призову. 
Урочисте засідання призовної комісії з вручен-
ням повісток юнакам призовного віку відбулося 
у понеділок, 6 квітня, в сесійній залі райради. 
Перший заступник голови райдержадміністрації 
Валерій Запухляк, заступник голови РДА іван Ві-
ват, військовий комісар об’єднаного міського вій-
ськового комісаріату Леонід Підручний привіта-
ли хлопців з таким мужнім кроком, адже справа 
честі кожного чоло-
віка – вміти захи-
щати свою родину, 
землю, батьківщи-
ну. Отець Михаїл 
Левкович, декан 
Чортківського де-
канату, настоятель 
церкви Святої По-
крови УПЦ КП, по-
благословив юнаків 
та подарував кож-
ному образок Мате-
рі Божої з ісусиком 
як оберіг на час служби.

Президент України Петро Порошенко запев-
нив, що цих хлопців-призовників на строкову 
службу на передову ніхто забирати не буде, та 
все ж серце матері щемить – переживають бать-
ки за рідну кровиночку. Двадцятичотирирічний 
Юрій Карачко з Чорткова, котрий працює викла-
дачем фізвиховання в Чортківському медичному 
коледжі, розказує, що мама дуже вболіває за 
нього, а от тато радить обов`язково відслужити. 
Тому Юрій йде у військо з бойовим, як сам запев-
няє, настроєм: брат служив – і він відслужить. 
Його одноліток водій ПАП «Обрій» із с. Великі 

Чорнокінці Сергій Боровський також такої думки: 
у цей час служити у війську – почесно, а тому пів-
тора року навчання в ЗСУ – то не проблема.

Дмитро Лук`янець зі с. Малі Чорнокінці та 
Андрій Кокітко зі с. Товстеньке запевняють, що 
емоції їх також переповнюють, отримавши пові-
стки, тішаться, що служитимуть в одній частині. 
Дружні чоловічі стосунки між хлопцями почалися 
вже у сесійній залі.

Перша відправка буде відразу після свят, 16 
квітня. Щасти вам, наші захисники. 

оксана СвиСТУн
Фото ореста лиЖеЧКи

«Ми постійно до-
помагаємо нашим 
воїнам, які сьогодні 
захищають Бать-
ківщину зі зброєю в 
руках від ворога на 
Сході країни, – за-
значив в інтерв’ю 
присутньому ко-
респонденту 5-го 
каналу голова ради 
аграрних підпри-
ємств Чортківщи-
ни, директор ПАП 
«Дзвін» Василь Гра-
довий. Кожному мо-
білізованому з сіл, 
де ми орендуємо 
паї, виплачуємо по 
3 тис. грн., провели 
ремонт квартири, придбаної для сім`ї заги-
блого воїна з Росохача Громового Дениса. 
Першу подібну масштабну акцію провели 
напередодні Різдвяних свят. Сьогодні маємо 
другу. Хочемо, щоб відчули радість Велико-
дня й наші Герої – мужні захисники Вітчизни, 
які нині знаходяться далеко від дому. Днями 
відправляємо машину з сільськогосподар-
ською продукцією для будівельників, які спо-
руджуватимуть опорні пункти на Сході Украї-
ни за дорученням нашого Президента». 

«Хто не годує свою армію – годуватиме 
чужу», – доповнив колегу відомою народною 
мудрістю керівник ПАП «Березина» Володи-
мир Заболотний.

«Бог дає нам можливість допомогти по-
требуючим нашої підтримки і ми це охоче 
робимо», – пригадавши біблійну притчу, мо-
вила директор сільгосппідприємства «Агро-
спектр» Марія Горбаль.

«Дякувати Богові, ніхто з наших краян 
не вважає війну на Сході за чужу, мовляв, 
моя хата – скраю, – акцентував начальник 
управління АПР РДА іван Заболотний. – Ті-
шить, що ми – небайдужі. Бо байдужість нині 
«працює» на ворога. А здолати його можемо 
спільними зусиллями цілої громади».

Маючи нагоду зустрітись одразу зі всіма 
керівниками аграрних підприємств краю, 
висловив слова вдячності за постійну під-
тримку і допомогу від себе особисто і від усіх 
військовослужбовців Збройних сил військо-
вий комісар Леонід Підручний. «Коли закін-
читься війна – приїду до кожного і особисто 
подякую». 

Свяченою водою окропили вантаж духо-

вні отці Андрій Лемчук і Андрій Левкович, 
поблагословивши на щасливу путь. А до-
правити його багатотонними «DAF»-ами 
мають досвідчені водії іван Дідик (ПСП 
«Ягільниця-В») і Богдан Пасюк (ПАП «Бере-
зина»).

Наостанок додамо, що в даній акції 
взяли участь агропідприємства: «Дзвін» 
(В.Градовий), «Довіра» (і.Войцишин), «Обрій» 
(С.Данилишин), «Березина» (В.Заболотний), 
«Фортуна» (і.Фрич), «Ягільниця-В» 
(В.Вислоцький), «Нічлава» (В.Заліщук), 
«Паросток» (Є.Шкабар), «Захід-Агро» 
(М.Зарівний), «Скородинський фільварок» 
(П.Чайка), «Агроспектр» (М.Горбаль), «Агро-
простір» (В.Музика), «Нічлава» (С.Коціра), 
«Агросинтез-Поділля» (А.Баранецький), 
«Січ» (М.Андрусик), «Степ-М» (В.Батрин), 
«Нива-Біла» (П.Батрин), «Полівці» 
(О.Маленький), Чортківський комбінат хлібо-
продуктів (П.Стефаняк).

*    *    *
Напередодні світлого празника Воскресін-

ня Христового побували з щедрими велико-
дніми кошиками аграрії й у сім`ях загиблих 
наших воїнів у зоні АТО – Громового Дениса, 
ільяшенка Романа і Коцюка Руслана. Упер-
ше їхні осиротілі родини зберуться за свят-
ковим столом без годувальників. Тож вони 
сьогодні, як ніхто інший, потребують нашої 
підтримки і уваги. Не забуваймо про них ні-
коли, адже хлопці віддали за мир на нашій 
Богом даній землі найцінніше – своє життя…

любомир ГАБРУСьКий
Фото ореста лиЖеЧКи

Хто не годує свою армію – 
годуватиме чужу

40 тонн борошна і 5 т цибулі відправили у вербну неділю воїнам АТо аграрії 
Чортківщини. У склад колони з 17 багатотонних вантажівок від Тернопільської 

області влилося й дві з нашого району, якими буде доправлено до великодніх свят 
у навчальні центри на львівщину, де проходять військову підготовку мобілізовані 

військовослужбовці, загалом близько 300 тонн різної продукції.

Акція

великодні подарунки для захисників

Призов

виряджала мати сина

У переддвер’ї найвеличнішого свята Пасхи поміж усякими буденними клопотами 
чортківчани якнайактивніше залучаються до волонтерського руху. Адже нашим 
воїнам-захисникам, які в часі російсько-української війни обороняють цілісність 

Української держави, попри допомогу з військовим спорядженням вкрай необхідна 
й душевна теплота, і щира сердечна підтримка рідних, друзів і загалом земляків.
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Добра справа Акція

Вічна шана

Здавна селяни в Україні напередодні великодня – одного 
з найбільших християнських свят очищали і прикрашали 

не тільки свої домівки, а й садиби та вулиці, села й місцини 
так, неначе писанки. не обминув цьогоріч такий добрий 

звичай і наше село.

Силами громадськості було влаштовано толоку, яку організував 
сільський голова Микола Антохів, а відгукнулися насамперед пра-
цівники сільської ради та клубу. Прибрано кладовище, біля каплич-
ки, пам`ятника односельчанам. Озеленено колишнє сміттєзвали-
ще. А найпомітніше те, що на прибережній смузі ставків висаджено 
багато молодих саджанців – берези й сосни, ялиці. Їх проспонсору-
вав добродій Віталій Чайчук. Наведено лад біля найбільш людних 
місць у селі – сільської ради, клубу, магазину, фельдшерсько-аку-
шерського пункту.

Уляна ФоСТиК, 
Євгенія КРенцІК,

жителі с. Швайківці

Алея Героїв України у Нагірянці 
як данина пам`яті тим, хто віддав 
своє життя у боротьбі з окупантами, 
з`явилася минулого тижня завдяки 
спільній ініціативі районної влади, лі-
сового господарства і сільської ради, 
яку втілили в життя, завзято потру-
дившись попри пронизливий холод, 
школярі і вчителі, депутати сільради,  
працівники місцевих установ, апара-
ту районної ради, ряду установ райо-
ну тощо. Всього одночасно трудилося 
на толоці більше ста осіб. 

На добру справу, як годиться, 
благословив почин місцевий парох 
о. Дмитро Ненчин. Близько півтися-
чі саджанців безкоштовно надало 
наше лісове господарство, зокрема 
Улашківське лісництво. Завдяки їх-
нім старанням алею прикрашатимуть 

такі декоративні і звичайні рослини, як 
голуба ялина, вічнозелений самшит, 
туя колоновидна, ялівець козацький, 
оцтове дерево, гібіскуп, клен, явір, липа, 
береза, ялиця, модрина, сосна, дуб чер-
воний, горіх чорний та ін. За проектом, 
який розробив студент відділення ди-
зайну Тернопільського педуніверситету 
ігор Шевчук, алею увінчуватиме чотири-
метровий дерев`яний тризуб, обкований 
золотом, неподалік розміститься ди-

тячий майданчик з гойдалками, згодом буде 
вмощено бруківку, лісництвом уже встановле-
но дубові лавки тощо. 

Задум, безперечно, вартий захоплення і на-
слідування, лиш би не знайшлися серед нас 
такі, чия низька мораль дозволить замахнути-
ся на святе, звівши нанівець працю рук люд-
ських, залишену для прийдешніх поколінь. Га-
небних прикладів ми мали предостатньо.

любомир ГАБРУСьКий
Фото ореста лиЖеЧКи

Серед семи діл доброго християнина є «7. Вмерлого поховати». 
Проте свій обов’язок порядний християнин не обмежує обрядом 
поховання ближнього, бо має бути ще й добра пам’ять за упоко-
єних. Про могили своїх рідних ми дбаємо, а чи могли би ми так, 
як наш теперішній чортківчанин – пан Любомир Білик, дбати про 
інших? Не кажемо «чужих» навмисне, бо вже вкотре маємо живий 
приклад того, що для цієї добропорядної людини «чужих» не бу-
ває. Мова йде про впорядкування могил колись працюючих вчи-
телів та інших працівників Чортківського медучилища. У багатьох 
з них вже немає рідних серед живих, або родичі живуть далеко, 
а п. Любомир і його працівники невтомно працюють, щоб ніхто ні 
про кого не забував. То вже не перший рік у переддень Великодня 
на цвинтарях міста і району біля могил колишніх своїх працівників 
клопочуться директор медичного коледжу і його підопічні та сту-
денти. Роботи роблять в тім числі і дороговартісні. В нинішній час 
навіть рідні не завжди на таке потратяться, а він працею своїх рук 
мурує, латає, чистить, фарбує... Знаємо, що п. Любомир повернув 
із забуття гріб покійної Микитин-Гришко Лідії, бо, крім безіменно-
го старого хреста на побитій плиті, там нічого не було, а тепер – 
так як Бог наказав. На колійовім цвинтарі відновив всіма забутий 
гробівець, де покояться Красінські, бо там поховали їхню доньку 
Морозюк іванну, яка працювала в санепідстанції і вчила студентів 
медучилища (її і хоронили директор медколеджу з працівниками 
та сусіди). То, попри роботу коло її гробу, п. Білик упорядкував вхід 
на цвинтар: повичищували усе, підварили пліт, ворота. Розчистили 
сміттєзвалище і на тім місці поставили смітники. А втім, хто там був 
до і опісля, той сам бачив. Такі вчинки витісняють з нашої свідомос-
ті байдужість і повертають нам людське лице.

Як учителі, вони чинять велику справу, бо ті діти з різних куточ-
ків України, які є зараз студентами медичного коледжу, повезуть 
кожен на свою малу батьківщину практику великої людяності і жер-
товності. Адже тепер багато хто добре діло робить, аби подякува-
ли, а тут нема кому дякувати, бо мертві мовчазні.

Високодостойний пане Любомире, за них і за всіх ми багатократ-
но дякуємо Вашому невтомному серцю, сповненому жертовності і 
великодушності; за сопричастя і велику Любов до ближнього. Дя-
куємо праці рук Ваших добрих помічників, що трудяться і разом з 
Вами дбають про красу Божого світу.

Довершується час Великого Посту і ми всі з благоговінням чека-
ємо Христового Воскресіння. З цим Великим Днем щиро вітаємо 
Вас християнським привітом «Христос Воскрес!». Бажаємо всім 
Миру і просимо у Бога Його і Вас та Ваших рідних на довгі роки 
життя, бо стільки маємо ми уваги, що від Вас.

З вдячністю – Михайлина ГошУлЯК,
 наталя ГАРАйДА, 

Марія волинЮК 
та інші (всього 10 підписів)

 Ми переконані: вони віддали найдорожче, власне життя 
– тож нам належить увічнити їхню пам’ять якнайкраще. Тому 
природно, що для цих заходів шукали найкращі з дерев…

Саджанці магнолії, «дерева-букету», було придбано у ві-
домого колекціонера з Галича івана Мандзюка. Благодійну 
підтримку цьому надав директор Чортківського державного 
медичного коледжу, депутат міської ради Любомир Білик.

Минулого тижня символічне Дерево пам’яті Дениса Гро-
мового посадили власними руками випускники школи села 
Росохач, де навчається син Героя.

Дерево пам’яті Романа ільяшенка віднині ростиме на 
подвір’ї Чортківської школи-інтернату. В урочистій акції 
його висадження брала участь мама Героя, пані Тетяна 
ільяшенко, учні та вчителі школи (на знімку).

Джуринські школярі також посадили символічне Дерево 
пам’яті Героя на території своєї школи. Їм досі важко повірити 
в те, що не повернеться з війни їхній земляк Руслан Коцюк…

Ми твердимо: «Герої не вмирають»!.. От і Дерева пам’яті 
оживатимуть та розквітатимуть кожної весни – як образ 
символічного продовження їхнього життя, вічної перемоги 
життєвих сил над смертю та забуттям. Як вияв нашої вічної 
шани та вдячності.

У продовження теми: громадськість Чорткова та району 
продовжує чекати від Чортківської міської ради рішення 
про виділення земельної ділянки по вулиці Кн. Володимира 
Великого – для створення у місті парку Пам’яті Героїв Не-

бесної сотні. Маємо надію на те, що очільники міста також 
прагнуть увічнити пам’ять героїв якнайкраще...

олександр СТеПАненКо,
координатор ЕГО «Зелений Світ»

І чистіше, й зеленіше

Вдячність

ми пам’ятаємо... 
Нас пам’ятають...

алея героїв україни постала у Нагірянці
Практично донедавна на тому місці, між залізничним переїздом і автозаправною станцією, був пустир, 
ще раніше недбалі господарі влаштували стихійне сміттєзвалище, проте сьогодні око подорожуючих 

радують стрункі рядочки декоративних саджанців, які, коли підростуть, за років десять-п`ятнадцять 
стануть справжньою окрасою не тільки селища, а й усієї Чортківщини.

Дерева Пам’яті героїв віднині ростимуть 
у Чорткові, росохачі та Джурині

напередодні великодня за ініціативи «Зеленого Світу» відбулися урочисті заходи з увічнення пам’яті 
земляків, котрі загинули минулого року під Іловайськом, захищаючи свободу та незалежність нашої країни. 

Для них було обрано форму створення своєрідного «живого пам’ятника» – висадження символічних 
Дерев пам’яті Героїв.



Учні та вчителі Милівецької ЗОШ і – іі ст. взя-
ли активну участь у вшануванні пам’яті найве-
личнішої постаті в історії УГКЦ – митрополита 
Андрея Шептицького. Організатори свята – пе-
дагог В.В.Пасечка та вчитель основ християн-
ської етики О.М.Пасечка підготували з учнями 
справжнє свято духовності, на якому прагнули 
згадати всі важливі моменти з життя і діяльнос-

ті митрополита.
Щоб надати заходу справжньої атмосфери 

святості,  директор школи Б.Л.Скриник запро-
сив поважних гостей. Вшанувати разом з учня-
ми пам’ять про Андрея Шептицького до шко-
ли завітали: релігійний діяч, священик ЧСВВ, 
ігумен монастиря Божої Матері в Улашківцях 
Теодозій Крецул; о. Михайло Ковальчук, на-

стоятель церкви Воскресіння Христового УГКЦ 
с. Милівці; о. Богдан Когут, настоятель церкви 
Воскресіння Христового УПЦ КП с. Милівці; ви-
пускник нашої школи, релігієзнавець, доктор 
теології Микола Крокош.

Весь захід був пройнятий атмосферою по-
божності. До глибини душі зворушили присутніх 
пісні у виконанні шкільного хору під керівни-
цтвом вчителя музики В.В.Пасечки «Христос – 
життя» (слова і.Загорулько, музика В.Пасечки), 
«О Діво Маріє!» (слова Р.Обшарської, музика 
В.Пасечки), «Боже великий, єдиний» (слова 

О.Кониського, музика М.Лисенка).
Учениці 9 класу інна Левчук, Оксана Окулян-

ка, Вікторія Поживотенко розповіли присутнім 
про життя і діяльність Андрея Шептицького, ак-
центуючи увагу глядачів на всіх його ділах для 
блага і розбудови України та єдності української 
Церкви. Дівчата також прочитали молитву Ан-

дрея Шептицького за Україну та її нарід.
Все свято супроводжувалося відеопрезента-

цією, яку підготувала педагог-організатор школи 
Н.В.Гут. Присутні мали змогу переглянути фільм 
про митрополита А.Шептицького, щоб поглиби-
ти свої знання про цього визначного релігійного 
діяча, який завжди мріяв про єдину незалежну 
суверенну державу Україну, з єдиною церквою, 
єдиною думкою.

Саме через відданість А.Шептицького Украї-
ні організатори заходу не могли залишити поза 
увагою життя в нашій державі на сучасному 
етапі. Сьогодні як ніколи боляче дивитися на 
те, що справа багатьох людей, які боролися за 
утвердження України, нищиться в ХХі столітті. 
Боляче за державу, за людей, які, як і багато по-
колінь поспіль, кладуть на вівтар жертовності 
найдорожче, що є в людини, – життя! До глибини 
душі зворушило всіх «Заспіваймо пісню за Укра-
їну» у виконанні солістки – учениці 9 класу Ві-
кторії Поживотенко та шкільного хору (керівник 
В.В.Пасечка). 

Неможливо було не згадати героїв Небесної 
сотні, всіх загиблих воїнів АТО, які віддали своє 
життя за Україну, за кожного з нас. Зі сльозами 
на очах слухали пісню «Мамо, не плач» у ви-
конанні учениці 8 класу Марії Балянт. Під час 
виконання ученицею 9 класу Вікторією Поживо-
тенко пісні «А я живий, матусенько, живий» учні 
школи запалили свічечки у пам`ять про загиблих 
героїв. Хвилиною мовчання вшанували присут-
ні пам’ять наших захисників, що відійшли у ві-
чність.

На завершення урочистостей поважні отці, 
гості свята відмітили плідну працю школи щодо 
прищеплення підростаючому поколінню духо-
вних та моральних цінностей. Отець Теодозій 
Крецул детальніше розповів про А.Шептицького 
та звернув увагу на вдале поєднання минулого і 
сучасності. Отець Михайло Ковальчук пояснив, 
наскільки важливим є вклад митрополита в роз-
виток УГКЦ. Теолог Микола Крокош зазначив, 
що А.Шептицький бував і у наших землях, зокре-
ма проїжджав через сусіднє село Лисівці.

Фінальним акордом заходу став флеш-моб за 
Єдину Україну під мелодію пісні «Боже, Україну 
збережи!», до якого були залучені всі учні нашої 
школи.

і на завершення хочеться сказати: в такий 
важкий час маємо вірити, що слуга Божий Ан-
дрей Шептицький продовжує молитися за кож-
ного з нас перед Небесним Отцем і допоможе 
нам вистояти та зберегти Єдину Україну для 
майбутніх поколінь.

Марія РиСАК, 
старший вчитель, 

завуч Милівецької ЗОШ І – ІІ ст.

13 квітня. Тривалість дня – 13.39. Схід – 6.10. Захід – 19.49. Іменини святкують Іпатій, Аполлон. Світлий понеділок
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Хліб душі

Постаті

«Не потоком шумних і галасливих фраз,
а тихою, невтомною працею любіть Україну!».

Андрей шептицький
   Саме ці слова видатного релігійного діяча ХХ століття стали епіграфом 

до урочистостей, що відбулися в Милівецькій Зош І – ІІ ст. з нагоди 150-річчя 
від дня народження митрополита Андрея шептицького. Ініціаторами святкування 

в районі такої важливої дати були відділ освіти Чортківської РДА 
та районний методичний кабінет.

У фойє бажаючі та учасники зустрічі мали 
можливість переглянути виставку копій робіт 
Якова Гніздовського.

У школі с. Пилипче, на батьківщині Якова 
Яковича працює музей. Про життєвий і твор-
чий шлях художника, роботу музею розповів 
директор Пилипчанської школи іван Франкович 
Пенькало.

Спогадами про вуйка поділився племінник, 
художник з м. Чернівці, Яків іванович Гніздов-
ський – розповів про вплив творчості Гніздов-
ського-старшого на його власну творчість, на 
вибір життєвого шляху.

Своїми враженнями про творчість обидвох 
художників, дядька і племінника, про популяри-
зацію їхньої творчості в м. Чернівці, поділився 
уродженець с. Біла, директор Чернівецької ди-
рекції «Укрпошти» Ярослав Цюпак.

Організатор зустрічі – авторка цих рядків –
запропонувала присутнім переглянути фільм 
«Мої вівці», у якому відтворено процес роботи 
над дереворитом Якова Яковича Гніздовського. 

Усіх зачарували кадри фільму, на яких худож-
ник демонструє порядок виготовлення картини 
від ескіза до готової роботи. 

У вступному слові до каталога «Графіка 
Якова Гніздовського у збірках музеїв Терно-
пільщини» мистецтвознавець Наталія Собко-
вич пише: «В есе «Пробуджена царівна» Яків 
Гніздовський писав: «Я ніколи не почував себе 
емігрантом. Я вважав себе туристом, що не за-
вжди з власної волі переїжджає з країни в кра-
їну і не завжди має для цього бодай мінімум 
засобів». У цих словах – сум за рідною землею 
і батьківським домом, а також надія на повер-
нення з подорожі тривалістю в ціле життя».

У 1990 році гравюри Якова Гніздовського по-
чали експонуватися в Україні і з тих пір впев-
нено мандрують рідним краєм, чаруючи своєю 
витонченістю, загадковістю, неповторністю.

наталія ГоРЯЧА, 
заступник директора 

з виховної роботи гімназії ім. М.Шашкевича 

Про трагічні сторінки свого роду Орест дізна-
вся в зрілому віці, тата вже не було на цьому 
світі. Переповіла страждання, що їх довелося 
перенести Орестовому батькові, старенька тіт-
ка, нині так само покійна. 

Журналістам редакції, а через нас – і усім 
нашим читачам, пан Ковтун змалював картину 
давно минулого, того, що діялося на наших те-
ренах і зачепило в тій чи іншій мірі кожну тутеш-
ню родину: 

– А було все так. То діялося в 50-х роках 
минулого століття. Татові моєму Василеві Ми-
колайовичу Ковтуну тоді було тридцять шість. 
Працював у фінвідділі в Білобожниці (тоді вона 
була райцентром) і водночас перебував в ОУН, 
провадив активну діяльність як підпільник. 
Того разу, коли перебував зі своєю десяткою, 
трапилася облава і їх заарештували. Було то в 
Звинячі. Хлопців половили зі зброєю, а він був 
безоружний. Забрали в тюрму до Білобожниці. 

Лейтенант Гриша Ліференко 
зробив очну ставку з Йосипом 
Хитрим з Палашівки, але він 
не видав мого тата, що той 
оунівець. 

Знущалися сильно. Ноги 
лебідкою до стелі, а руки – в 
дверях і все всередині від-
били. Під кінець кинули із за-
катованими в став, що якраз 
навпроти тюрми, у центрі Бі-
лобожниці.

Вночі якісь чоловік і жінка 
шукали свого родича між тру-
пами біля водойми і натрапи-
ли на мого тата, що ще дихав. 
Взяли, виходили і відвезли в 
Палашівку, біля млина скину-
ли.

Почувши давню історію, 
чоловік запалився бажанням 
будь-що знайти рятівників 

свого тата. Шукав хоча б якихось відомостей в 
архівах в Білобожниці, розпитував старожилів, 
але марно. Ні мами, ні тата на той час вже не 
було в живих, а старша сестра нічого про те 
не знала. Звернувся Орест Ковтун в редакцію, 
може, хтось прочитає і згадає такий епізод зі 
свого життя.  «Ось так добрі люди дарували 
життя моєму батькові і мені, бо я народився вже 
після розказаних подій. Тому хочу подякувати 
рятівникам, якщо ще живі, або хоч могилкам 
їхнім поклонюся», – ділиться своїми пережи-
ваннями чоловік, просить допомоги в жителів 
Чортківщини. Якщо хтось пригадав таку історію 
чи може поділитися інформацією про добродіїв, 
що врятували Василя Ковтуна в далеких 50-х, 
звертайтеся в редакцію або телефонуйте до 
пана Ореста з Палашівки – 097-856-13-61.

оксана СвиСТУн
на знімку: Василь Ковтун із сім`єю.

Задля Єдиної україни

«Пробуджена царівна якова гніздовського»
2015 рік на Тернопільщині оголошено роком Якова Гніздовського, всесвітньо 

відомого художника. 2 квітня у РКБК ім. К.Рубчакової за участю педагогічних та 
учнівських колективів навчальних закладів міста пройшли педагогічні читання на 

тему: «Пробуджена царівна Якова Гніздовського» з нагоди 100-річчя з дня народження 
художника. Яків Гніздовський, випускник Чортківської гімназії 1933 року, народився в 

с. Пилипче Борщівського району 27 січня 1915 року.

Життєві історії

«Хто врятував мого тата?»
орест Ковтун із Палашівки у нас в редакції буває частенько. То про переживання 

й клопоти щодо земельних паїв розкаже, то патріотичністю своїх односельчан 
похвалиться. цього разу чоловік поділився особистим. 
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Обрус

Він проводився останньої неділі березня теж за традиці-
єю у «Лемківській світлиці». Учасниками конкурсу стали учні 
загальноосвітніх шкіл міста й району, члени творчих гуртків і 
загалом всі бажаючі. Чільне місце в конкурсі було присвяче-
но лемківській писанці, що вирізняється світлою, сонячною 
кольоровою гамою. Адже основний елемент лемківської пи-
санки – сонце, яке напередодні Великодня сповнює наші душі 
символічним змістом очищення, народження, зародження 
нового життя.

У конкурсі взяли участь діти різного віку, різного рівня знань 
та вміння. Багато дорослих гостей також вперше взяли до рук 
писачок, щоб мати у великодньому кошичку справжню писан-
ку, а не наклеєну підробку. Саме створення національного 
свята, залучення краян до прадавнього українського мисте-
цтва – писанкарства і є найважливішим завданням районної 
організації Товариства «Лемківщина». Задля вивчення лем-
ківського писанкарства демонструвалися слайди.

У конкурсі взяло участь 27 учасників, серед них – учні зі 
сіл Пастуше, Нагірянка, Ягільниця, смт Заводське, м. Чортків, 
гуртківці із РКБК ім. К.Рубчакової під керівництвом Л.Б.Зайло, 
члени гуртка технічної естетики та дизайну ЦНТТДУМ (ке-
рівник Я.В.Дудяк). Дітьми, які опановували ази писанкар-
ства, опікувалися досвідчені майстри-писанкарі Г.Д.Грицьків, 
В.М.Криницький, Л.Б.Зайло, Я.В.Дудяк, Г.М.Галайда. Визна-
чало переможців конкурсу поважне журі у складі Й.Й.Овод, 
Г.Д.Грицьків, В.М.Криницького, М.М.Ябчанки.

Конкурсантами створено прекрасні розписи великодніх 
яєць у лемківських традиціях та традиціях інших регіонів 
України. Захоплення гостей викликали писанки, виготов-
лені в техніці декупажу та аплікації (члени гуртка РКБК ім. 
К.Рубчакової), техніці квілінгу (сестри Оксана й Анастасія 
Прокопик зі с. Ягільниця). 

А переможцями конкурсу стали: Зоряна Геравс, студентка-

першокурсниця Чортківського державного медичного коле-
джу, що навчається сестринській справі, – у неї перше місце; 
Тетяна Нагірна із Ягільницької ЗОШ, зусилля якої поціновано 
як другий результат; Тетяна Дептух із Заводської ЗОШ.

Свято вдалося. Діти, які тримали писачок вперше в руках, 
творили, можливо, й не такі майстерні, але ж свої, щирі узори 
на писанках. 

А вже через тиждень наші переможці – найталановитіші 
юні писанкарі Чортківщини у супроводі голови районної орга-
нізації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» М.Т.Бабічук 
взяли участь в обласному конкурсі лемківської писанки, що 
відбувався у м. Монастириська. і там наша Зоряна Геравс 
стала другою.

леся КоЖУшинА,
член правління Чортківської районної громадської 

організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина»
Фото віктора ДУДЯКА

Кожен рід славний своєю історією і майбутнім. 
А у писанкарстві якраз і переплелося таке поєднання.

Засновник і керівник музею нашого села Г.М.Галайда вирі-
шила організувати майстер-клас для всіх, хто хоче навчитися 
розмальовувати писанки. Тому й провела у бібліотеці свято 
великодньої писанки. Малювати їх вчилися Таня Грушевська, 

Андрій та іванка Тихолази, Володя Стухляк, Максим Ман-
дрик, Катя і Настя Пригар, Сашко Галайда, Максим Музичка, 
Сашко Павшок, Дмитрик Яремчук, Марійка Замкова, Катруся 
Римарчук. Загостили до Пастушого, щоби отримати майстер-
клас і собі повчитися, діти зі с. Швайківці Таня Сорока та Ар-
тем Арутюнян разом із тамтешнім завклубом Г.Я.Шлапак. 

Лягали узори на яєчну шкаралупу, та то не просто узори, 
а невидима нитка, що міцно пов`язує плин поколінь україн-
ського народу.

Батьки дітей с. Пастуше

Ридодуби – село невелике, попри те, тут існує три доволі 
чисельні громади – православна, греко-католицька і римсько-
католицька. «і це велике чудо, що сьогодні всі ми тут спільно 
об`єдналися», – мовить згодом у подячному слові отець Мар`ян. 

Дійство, яке поблагословив місцевий парох о. Михайло, роз-
почалося на подвір`ї будинку культури. На заваді не стала на-
віть негода, що з самого ранку розгулялася в небі, яка десь на-
впаки – тільки доповнила увесь трагізм тих подій сивої давнини. 

Від стації до стації, за які служили місцеві храми та подвір`я 
побіля них, йшли учасники ходи тернистим шляхом Господнім: 
ось судять Христа, бичують, Він падає перший раз під хрестом, 
над Ним схиляється Вероніка, аби дати напитися води… і ось 
Голгофа. ісуса прибивають до хреста… Кульмінація дійства.

Було вкраплення в сценарії й з трагічний подій сучасності:
Страждав невинно Божий Син,
Подібно, як і Він, страждає теж невинно Україна.
Несе свого Хреста крізь плин віків
Й сьогодні нависа над нею зла година.
Земля від жаху аж тремтить,
Бо є «свої» й «чужі» «пилати»
І юди-срібломани, й воїни-кати,
Що вже готові Україну розіп’яти…
Організатор і головний натхненник цієї непересічної для ві-

руючих усіх конфесій села події – директор будинку культури 

Оксана Деренюк просила висловити вдячність учасникам-ді-
йовим особам Хресної дороги, добродіям Михайлу Демковичу 
і Петру Бровку та іншим, хто своєю працею долучився до того, 
щоб відобразити історичну реальність на належному рівні, а 
також всечесним отцям: о. Мар`яну (УГКЦ), о. Михайлу (УПЦ 
КП) і о. Роману (РКЦ), всім присутнім, що зуміли власними зу-
силлями протистояти негожій погоді, таким чином жертвуючи 
час для свого духовного збагачення в ім`я Христа.

любомир ГАБРУСьКий

Саме під такою назвою підготували учні 5-го класу Угрин-
ської загальноосвітньої школи і – іі ст. Хресну дорогу. Під 
керівництвом Ольги Багрій діти змогли відтворити фрагмен-
ти доленосного дійства, що змінило історію людства. Проте 
цей захід не зміг би бути настільки духовно натхненним без 
присутності настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці 
отця Миколи Ференца. Таких духовних наставників залишив 
після Свого воскресіння Христос проповідувати слово Боже. 
Його розповідь про Хресну дорогу торкнула не лише дитячі 
душі, а вміло підібрані слова проникли до глибин душі часто 
заклопотаних дорослих сердець.

Хресна дорога ісуса, Його нестерпні муки – це своєрідне 
джерело, з якого людина може почерпнути силу, снагу до 
життя, можливість творити, переносити усі випробування, 
нести світло для світу.

Саме таке світло стараються нести учні Угринської школи. 
Боже слово звучить з їхніх уст золотим зерном і проростає 

сторицею у буденному світі, роблячи його барвистим.
ольга БАГРІй, 

вчитель християнської етики Угринської 
загальноосвітньої школи І – ІІ ст.

Коли починали танути сніги й наступала тепла 
пора, наші предки святкували прихід весни. 

Дівчата співали пісень, що називалися веснянками. 
За допомогою веснянок люди передавали свою енергію 

природі, щоб усе живе навколо прокинулось 
і знову ожило.

До такої традиції вдалися і в нас. Наприкінці березня на 
подвір’ї Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу сту-
дентство зібралося на свято зустрічі весни під гаслом «Прийди, 
весно, прийди, красна!». Організаторами свята стали викладачі 
музики з методикою навчання О.Соловей, А.Герчак та студенти 
груп ПО 24, ПО 34, ПО 44, які в майбутньому виховуватимуть у 
своїх учнів любов до звичаїв і традицій нашого народу. 

ніна шУРиГАйло, 
голова методоб’єднання

кураторів академічних груп 
Чортківського гуманітарно-педагогічного

колежу ім. О.Барвінського
Фото ореста лиЖеЧКи

Берім в руки писачок

Люстерко

«Благослови, мати,
весну закликати!»

скриня
котилася писаночка з гори на долину

За доброю багаторічною традицією районна організація всеукраїнського товариства «лемківщина» 
напередодні великодня провела дитячий конкурс «лемківська писанка».

Покуття

Любов воскресла! Божий син воскрес!
Яскраве театралізоване дійство відбулося у Ридодубах позаминулої неділі у часі великого посту. 

Місцеві аматори сцени, серед яких були учні 8-9 класів сільської школи, молодь села, настільки реалістично 
відобразили шлях Господній на Голгофу, настільки чудово зіграли свої ролі, що викликали хвилю неприхованих 

емоцій в учасників ходи.

а Божий син йшов урочисто: на муки, смерть і на ганьбу
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Шуфляда

весна – пора засіву, кожна погожа днина цілий 
рік годує. Тож і в селян, і у містян, котрі теж 

«опікуються» городами та присадибними ділянками, 
часу на відпочинок чи то дозвілля обмаль. однак 
в часі великодніх свят, попри гостини й розваги, 

віднайдеться хвилинка, аби присісти у нашій 
віртуальній «Світлиці» на бамбетель та й собі 

дізнатися цікавинки.
«увійду в дім твій, поклонюсь 

храмові святому твоєму...»
Ось така листівка нещодавно побачила світ в одному з 

тернопільських видавництв. Автори світлин, вміщених на 
ній, – фотохудожники Василь Балюх (Тернопіль) та Орест 

Лижечка (фотокор «Голосу народу»). Митці угледіли в хра-
мі Воздвиження Чесного Хреста у с. Ромашівка поєднання 
особливої духовності та архітектурної вишуканості. Насам-
перед – будівлі дзвіниці, що водночас слугує й за вхідну бра-
му, опоряджену на це з трьох сторін. Передає листівка і й 
багате, сповите духовною любов`ю прихожан під проводом 
настоятеля парафії о. Богдана Єдинака, внутрішнє убран-
ство церкви. 

«Хтось молиться за мир, 
а я – за швидшу перемогу»

Ось такий історичний довід-
ник «Не Конотопом єдиним», де 
подано оповіді про переможні 
битви козаків з московитами 
упродовж ХVі-ХVіі ст., врівень 
із віршем на тему війни сього-
дення (уривок з нього – в цьому 
заголовку), не так давно, у плині 
тривання міжобласної літера-
турної зустрічі з нагоди Міжна-
родного дня поезії, представив 
на людність історик і поет, а 
також наш позаштатний автор, 
член НСЖУ Ярослав Дзісяк. Як 
зазначає автор в анотації, мета 
цієї лаконічної, однак силь-
ної змістом книжечки – нині, 
в час, коли, попри оманливі 
«перемир`я», триває російсько-
українська війна і гине наш цвіт, засвідчити чимало історич-
них перемог українців у московських землях.

Жмуток народного спадку
То – означення дарунка, спрезентованого «Голосу наро-

ду» з оказії нашого 75-ліття, борщів`янами, уродженцями с. 
Великі Чорнокінці, подружжям журналістів і громадських ді-

ячів Марії та Петра 
Довгошиїв. Видання 
направду унікальні: 
історико-публіцис -
тичний нарис «Магія 
Чорних Кінців», що 
є присвятою автора 
вітцівщині, життє-
пису її роду; поема 
«Бандера. Чужи-
на»; прозова збірка 
«Сльози на бузку». 
А ще – два видання, 

просякнуті історіографією і дослідженням борщівської со-
рочки, в котрій закодовано невмирущий ген українства, що 
передається від роду до роду.

Анна БлАЖенКо
Фото ореста лиЖеЧКи

З усіх великих празників церковного року найбільш давній, 
урочистий і радісний – Світлий Празник Христового Воскре-
сіння. «Пасха в нас – це празників празник і торжество тор-
жеств, яке настільки перевищує всі інші торжества, не тільки 
людські, але й Христові, що в його честь відбуваються, на-
стільки сонце перевищує звізди». Так характеризував це свя-
то в своєму пасхальному слові Григорій Богослов.

Христове воскресіння – диво з див. Знаєш про нього, чека-
єш, готуєш себе постом, а все приходить щораз як вперше.

Свято починалось з того, коли в урочистій тиші велико-
дньої ночі в різних сторонах від церкви розпалювали багат-
тя. Говорили, що колись біля них грілись Христові учні, очіку-
ючи на рішення первосвящеників. Починає світати і люди від 
багать підходять ближче до церкви. Хисткі вогники свічок на-
вколо висвічують рушники, крашанки, паски – усе розмаїття 
святкового столу. Тишу розірвали радісні дзвони: «Христос 
Воскрес! Христос Воскрес!». Починається освячення пасок. 
Кажуть, у цю хвилину стає цілющою вся вода у річках, озе-
рах, і хто скупається в ній, уже ніколи не хворітиме. «Христос 
Воскрес!» – значить, смерть тепер попрано і можна радіти, 
вітати одне одного з воскресінням Христа та оновленням 
природи.

Господарі зі свяченим поспішають додому – хто прийде 
перший, матиме найкращий врожай. А вдома чекає родина, 
щоб почати свято. За святковим столом спершу пробували 
хрону – натщесерце, для здоров`я. Освяченим ножем госпо-
дар розрізував паску і кожен їв свій шматок, пильнуючи, щоб 
жодна крихта не впала додолу. Тоді цокались крашанками 
і пробували потроху кожної страви. Господиня освяченим 
окрайцем житнього хліба пригощала й корову. Після сніданку 
всі молились і, якщо це було дуже рано, лягали ще трохи спо-
чити. Попереду був довгий святковий день, де на кожного, 
залежно від віку, чекала якась радість. А найголовніше було 
те, що на Великдень одкривається небо і Бог виконує будь-
яке бажання людини, чистої серцем.

З особливим нетерпінням чекали Великодня діти. За тра-
дицією вони зустрічали свята в обновках. Пам`ятаю, як радів, 
коли матір пошила костюмчик з цайгового матеріалу, що при-
везла баба Ганька з Проскурова, а ще, на додачу, – гумові 
чоботи. З нетерпінням чекав дощу, щоб похизуватись цим 
дивом «техніки» і «поміряти» воду в калабанях. 

До цього часу запам`ятався якийсь особливий запах свят-
кової домашньої ковбаси. Мабуть, тому, що цим продуктом в 
ті часи ласували принаймні двічі на рік – на Рідзво і Велик-
день. Чекали діти й того часу, коли можна потягти за шнурок 
церковний дзвін і відголосок від нього, здається, чути над 

всенькою землею.
Незабаром, після обідньої пори, можна було почути:
Десь тут була подоляночка,
Десь тут була подоляночка,
Тут вона сіла,
Тут вона впала,
До землі припала...
Це молодь, та й люди літнього віку, збирались на святкову 

гаївку, яка тривала до пізньої ночі. і так кожного дня свят.
Правда, не завжди свята були такими щасливими і ра-

дісними. По-іншому святкували Великдень, коли панувала 
комуністична ідеологія, коли вважали, що «релігія – опіум 
народу», коли була «без Бога в космос дорога». У радянські 
часи більшовицькі правителі робили все, щоб перешкодити 
людям відзначати релігійні свята і обряди. Напередодні рай-
ком компартії скликав спеціальні наради керівників установ 
району, на котрих намічались відповідні заходи агітаційної 
роботи під час релігійних свят. У колгоспах організовувались 
різні сільгоспроботи, у школах – спортивні змагання, впоряд-
ковувались майданчики, влаштовувався збір металолому, 
макулатури. Одне слово, щоб відволікти дітей від церкви, 
робилось все. Райком партії направляв своїх представників, 
щоб слідкували за релігійною обстановкою на селі.

Запам`ятався такий випадок. Пізно ввечері у передвелико-
дню суботу хтось постукав у двері. То був кочегар, що пра-
цював у шкільній котельні. Він привів гостя  – перевіряючого, 
направленого райкомом партії. «Вибачте, – сказав той, – я не 
хотів їхати сьогодні, але сестра порадила, що краще так, бо 
вранці не буде чим добратися і в мене можуть виникнути не-
приємності». Ми, звичайно, порушуючи всі традиції, відміти-
ли свято напередодні, поділились думками про ці непотрібні 
заходи боротьби з релігією.  «Вдома теж відзначаємо релігій-
ні свята, дотримуємось християнських традицій», – потайки 
ділився перевіряючий.

Тепер, Богу дякувати, ми, як і в добрі часи, святкуємо 
Великдень не ховаючись, дотримуємось християнських 
традицій. Без перешкод відвідуємо Христову Церкву, не 
крадячись хрестимо своїх дітей, йдемо до св. Сповіді, при-
ймаємо св. Причастя. Можемо вільно й радісно привітати 
по-християнськи одне одного «Христос Воскрес!» і почути у 
відповідь «Воістину Воскрес»!

Павло шМАТА, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

с. Кривеньке

Радість великодня запановує в наших душах ще 
завчасу – тоді, як готуємось до нього. особливо 

це стосується наших дітей, 
які вчаться розмальовувати яєчка як символи 

зародження життя.

А коли вже на порі Вербна неділя, від якої за тиждень 
– Великдень, то радість від очікування свята виплес-
кується з душі назовні. Тому ми й зібралися дружною 
родиною в сільській бібліотеці, щоб розфарбовувати 
яєчка і цим висловлювати своє бачення символів укра-
їнського роду. 

А тиждень перед тим побували у с. Пастуше, де тро-
хи вчилися писанкарству. Тож наша творча «делегація» 
– Таня Сорока і Артем Арутюнян передавала набуті у 
друзів знання і вміння молодшим читачикам бібліоте-
ки. А серед них були Емма і Віка Арутюнян, Назарко та 
Дмитрик Мудрі разом з мамою п. Ольгою, Наталя Со-
рока, Степанко Ковалишин, завітала, щоб повчитися, і 
п`ятирічна тернополянка Софійка Рибун, яка приїхала 
в гості до бабусі.

Ми розмальовували яєчка воском і фарбами, виго-
товили великоднє деревце, на якому – писанки й кра-
шанки, а ще горобчики, квітки яблуневого цвіту. А під 
деревцем «проросли» весняні блакитноокі фіалки. Ди-
тячій радості не було меж – адже вони творили велико-
днє диво своїми руками.

Галина шлАПАК, 
бібліотекар бібліотеки-філалу с. Швайківці

великдень
Десь зі сховку літ видобуто цей спомин – близький та дорогий серцю. Звичаєвий, незабутній.

Куферок

Ой ти диво-деревце!

Бамбетель

Новинки – 
великодні цікавинки



ут-1
09.00 Вiчне 
09.25 Про головне 
10.20 Д/ф «Будинки Субiза 
й Рогана» 
10.50 Д/ф «Амазонки версаля» 
12.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 
12.45 Мультфiльм 
13.20 Вiкно в Америку 
13.45 Х/ф «Марiя Магдалина» 
15.45 Книга ua 
16.20 Д/ф «Марiя Левитська. 
Театральний роман» 
16.50 Концертна програма 
О.Винника «Щастя» 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
19.55 Д/ф «Ангкор» 
21.00 Новини 
21.45 Д/ф «Putin’s way» 
23.00 День Янгола 
00.05 Концертна програма 
«Приречений на любов» 

1+1
09.10 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» (1) 
11.00 «Лiга смiху. Чемпiонат 
України з гумору» 
14.05 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
15.05 «Сказочная Русь» 
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Пограбування 
по-жiночому» (2) 
00.15 Х/ф «Доросла дочка, 
або Тест на...» (2) 

ІНтЕр
07.20 Х/ф «Iгри дорослих дiвчат» 
09.45 Х/ф «Джентльмени удачi» 
11.25, 12.15 «Ювiлейний 
концерт Iнтера» 
12.00, 14.00, 16.00, 17.55 Новини 
13.40, 14.10 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» 
15.40, 16.10 «Жди меня» 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Красиве життя» 
22.40 Т/с «Безсоння» (2) 
00.30 Х/ф «Кращий захист» 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «Буковинська писанка» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Христос воскрес - 
радiє свiт!» 
22.00 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 
22.30 «Iгор Павлюк: 
мiж Бугом i Богом» 

TV-4
06.00, 10.00 Т/с «Моє 
серце наполягає» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.30, 19.20 Мiська рада 
iнформує 
07.40 Програма «Слiдства. Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
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06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини 
07.25, 23.40 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
10.10 Д/ф «Putin’s way» 
11.30 Д/ф «Паперове 
мiсто» 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.35 Казки Лiрника Сашка 
14.50 Мультфiльм 
15.20 Нотатки на глобусi 
15.55 Як ваше здоров’я? 
16.35 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
17.00 Д/ф «Ангкор» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.30 Тепло.ua 

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

ІНтЕр
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20, 21.00 Т/с «Красиве 
життя» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25, 14.20 Т/с «Земський 
лiкар 4. Повернення» 
14.50 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.40 Т/с «Безсоння» (2) 
00.35 Х/ф «Ревнощi» 

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

TV-4
06.00, 10.00 Т/с «Моє 
серце наполягає» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 

12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Таємний хiд» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
18.00 Т/с «Чужi грiхи» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Коли мене 
покохають» (2) 

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон 
05.05 Факти 
05.35 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 
11.30, 13.20, 16.35 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «11 друзiв 
Оушена» 
01.35 Х/ф «Цiль номер 
один» (2) 

стБ
06.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.10, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.05 «МастерШеф - 2» 
18.55 «Моя правда. Ольга 
Сумська. Без права на 
сльози» 
20.55 Т/с «Пiзнє каяття»(1) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «Служили два 
товаришi» (1) 
03.10 Х/ф «Кiнець 
«Сатурна» (1) 
04.40 Нiчний ефiр 

НОвИЙ каНаЛ
06.05, 07.25, 07.35, 07.55, 
08.05 Єралаш 
06.10 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 03.15 
Репортер 
12.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 02.30 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Серця трьох-2 
23.10 Х/ф «Володар кiлець: 
Двi фортецi» (2) 
03.20 Служба розшуку 
дiтей 
03.25 ППШ-2 
04.35 Зона ночi 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40, 00.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.25 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-6» 
13.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
15.50 Д/п «Стрiлецька 
зброя Другої свiтової» 
16.40 «6 кадрiв» 
21.30 «Хоробрi 
серця» 
00.20 «Секретнi 
матерiали» 
00.35 Х/ф «Тонка червона 
лiнiя» 
03.20 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

ут-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.25 Перша студiя 
10.50 Д/ф «Квант Iндiї» 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.00 Мультфiльм 
14.30 Надвечiр`я 
15.40 Свiтло 
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.30 Чоловiчий клуб 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Д/ф «Сага 
старовинної пущi» 
20.00 Про головне 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

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

ІНтЕр
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20, 21.00 Т/с «Красиве 
життя» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25, 14.20 Т/с «Земський 
лiкар 4. Повернення» 
14.50 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.40 Т/с «Безсоння» (2) 
00.40 Х/ф «Шепоти в ночi» (3) 
02.20 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Повiтрянi пiрати» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.30 Нашi вiтання 
20.00 Україна. 
Перезавантаження 
22.35, 04.00 Х/ф «Святий 
Марадона» (2) 

11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Волинський Великдень 
15.10 Етнографiя i 
фольклор. Писанки 
17.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.00 Музична iмпреза 
«Великдень - свiтло життя» 
00.30 Дует «Писанка», 
«Христос Воскрес» 
01.00 Х/ф «Сотник» 

ICTV
07.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
08.10 Х/ф «Iндiана Джонс у 
пошуках втраченого ковчега» 
10.35, 13.20 Х/ф «Iндiана 
Джонс i Храм Долi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд» 
16.10 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого 
черепа» 
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.10 Х/ф «Тринадцятий 
воїн» (2) 
23.10 Х/ф «Центурiон» (2) 
01.05 Х/ф «Вiкiнги проти 
пробульцiв» (2) 

стБ
06.00, 16.00 «Все буде добре!» 
07.45 Х/ф «Привiт, кiндер!» 
09.55 Х/ф «Будинок маляти»(1) 
13.40, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
14.35 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.50 «Iсторiя українського 
шоу-бiзнесу. Iрина Бiлик i Таїсiя 
Повалiй - рабинi кохання» 
20.50 Т/с «Пiзнє каяття»(1) 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.30 «Один за всiх» 

НОвИЙ каНаЛ
08.50 М/ф «Смурфiки» 
11.00 Х/ф «Йоко» 
13.10 Х/ф «Коти проти собак» 
15.00 Х/ф «Коти проти 
собак: Помста Кiтi Галлор» 
16.50 Х/ф «Вибух з минулого» 
19.00 Ревiзор 
21.25 Страстi за Ревiзором 
23.30 Аферисти в мережах 
00.25 Х/ф «Легiон» (3) 

2+2
07.00 Х/ф «Перстень 
Нiбелунгiв» 
10.45 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Эпiзод-6. Повернення Джедая» 
13.50 19 Тур ЧУ. Карпати - 
Ворскла 
16.00 Х/ф «Люди X-3. 
Остання битва» 
18.00 «Секретнi матерiали» 
19.00 Т/с «Ментiвськi вiйни-3» 
21.00 «Люстратор 7.62» 
22.00 Х/ф «Втеча з Нью-
Йорка» 
00.00 Х/ф «Швидкий вогонь» 
01.50 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 

ут-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.25 Х/ф «Далеко по сусiдству» 
11.10 Д/ф «Марiя Левитська. 
Театральний роман» 
11.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.05 Мультфiльм 
14.25 Нотатки на глобусi 
14.45 Фольк-music 
16.10 Х/ф «Брат i сестра» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/ф «Квант Iндiї» 
20.00 Про головне 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

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

ІНтЕр
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20, 21.00 Т/с «Красиве життя» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25, 14.20 Т/с «Земський 
лiкар 4. Повернення» 
14.50 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.40 Т/с «Безсоння» (2) 
00.35 Х/ф «Коефiцiєнт 
iнтелекту» 
02.15 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Моє серце наполягає» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Дует «Писанка», 
«Христос Воскрес» 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Усiма 
широтами» 
11.00 Дитяча година 

11.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.00 Музична iмпреза 
«Великдень - свiтло життя» 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Повернення у таємничий 
сад» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
16.10 Музична казка 
«Якось на Великдень» 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35, 04.00 Х/ф «Крижана 
пам’ять» (2) 
02.30 Хiт-парад 

ICTV
05.05 Факти 
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 02.45 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.» 
11.35, 13.20, 16.35 Т/с 
«Морський патруль» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Перший лицар» 
03.25 Т/с «Одруженi з 
футболом» 

стБ
05.40 «У пошуках iстини. 
Андропов. Смертник на 
престолi» 
06.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 Х/ф «Любов i 
голуби» (1) 
10.55, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.50 «МастерШеф - 2» 
18.50 «Iсторiя українського 
шоу-бiзнесу. Iрина Бiлик 
i Таїсiя Повалiй. У лiжку з 
ворогом» 
20.55 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
01.10 «Один за всiх» 
02.15 Х/ф «Золото» (1) 
03.45 Х/ф «Шлях в 
«Сатурн» (1) 

НОвИЙ каНаЛ
06.05, 07.25, 07.35, 07.55, 
08.05 Єралаш 
06.10 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 03.20 
Репортер 
11.55 Teen Time 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
17.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 02.35 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Серця трьох-2 
23.15 Х/ф «Володар 
перснiв: Братерство 
персня» 
03.25 ППШ-2 
04.25 Зона ночi 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-6» 
13.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
15.40 «ДжеДАI» 
16.40 «6 кадрiв» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
21.25 Лiга Чемпiонiв. 
«Атлетiко» - «Реал» Мадрид 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
01.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
«Ювентус» - «Монако» 
02.40 Х/ф «Чорна Рада» 
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ут-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.40 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.20, 20.00 Про головне 
10.15 Х/ф «Брат i сестра» 
12.20 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.00 Мультфiльм 
14.25 Вiра. Надiя. Любов 
15.40 Театральнi сезони 
16.10, 01.20 Музичне турне 
17.20 Д/ф «Кланова 
Шотландiя» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Вiкендовi 
iсторiї» 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 
02.55 Т/с «Роксолана» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.45 «Чотири весiлля - 3» 
11.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.45 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.20 «Мультибарбара» 
21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.55 «Свiтське життя» 
00.00 Х/ф «Казино» (2) 
03.30 Х/ф «Я теж хочу» (3) 
 

ІНтЕр
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20 Т/с «Красиве життя» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25, 14.20 Т/с «Земський 
лiкар 4. Повернення» 
14.50 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Т/с «Картковий 
будиночок» (2) 
02.55 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Україна. 
Перезавантаження 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Bon appetit» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Один у лiсi» 
17.30 Програма «Гаджет Time» 
17.40, 02.30 Програма 
«Модна правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Золоте 
стремено» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Рятувальний 
модуль» (2) 

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон 
05.05 Факти 
05.35 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 03.20 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.» 
11.50, 13.20, 16.50 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с «Опери» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «13 друзiв 
Оушена» 
01.45 Х/ф «Зло» (2) 

стБ
05.35 Х/ф «Старомодна 
комедiя» (1) 
07.00 Х/ф «Жiноча логiка» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.50 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.40 Х/ф «Катала» (2) 
02.05 Х/ф «Бiй пiсля 
перемоги» (1) 
03.20 Нiчний ефiр 

НОвИЙ каНаЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 
Єралаш 
06.12 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 01.55 
Репортер 
08.05, 21.00 Серця трьох-2 
17.20, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.15 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
23.05 Х/ф «На вiдстанi 
кохання» (2) 

2+2
08.40 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-6» 
10.50 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-7» 
13.50 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
15.50 «Вiдеобiмба» 
16.40 «6 кадрiв» 
19.00 Х/ф «Бiла стрiла» 
21.30 «Буде бiй». WSB. 
Всесвiтня серiя Боксу: 
Ukraine Otamans (Україна) 
- Russian BT (Росiя) 
00.10 Х/ф 
«Професiонал» 
02.05 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

ут-1
06.00 Пiдсумки 
06.20 На слуху. Пiдсумки 
07.35 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.15 Перша студiя 
10.00 Зроблено в Європi 
10.10 Нотатки на глобусi 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф «Кланова 
Шотландiя» 
12.30 Д/ф «Дорогами Саксонiї» 
13.00 Свiтло 
13.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
15.00 Д/ф «Паперове 
мiсто» 
16.05 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.00 Чоловiчий клуб 
17.35 Музичнi салони 
ARTE 
19.05 Х/ф «Остання iскра 
життя» 
21.00, 05.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.00 «Шiсть кадрiв» 
07.10, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
08.00, 08.30 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.00 «Свiтське життя» 
10.05, 19.30 ТСН
11.00, 01.50 Х/ф «Надiя як 
доказ життя» (1) 
14.40 «Вечiрнiй Київ» 
16.35 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
21.20 «Вечiрнiй квартал у 
Туреччинi» 
23.15 «Що? Де? Коли?» 
00.25 Х/ф «Фантом» (2) 

ІНтЕр
08.45 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 «Новини» 
10.00 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 
11.50 Т/с «Легковажна жiнка» 
15.40 Т/с «Каяття» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Великий бокс на 
Iнтерi. Олександр Усик - 
Андрiй Князев» 
00.00 Х/ф «Стерво для 
чемпiона» (2) 
01.55 Х/ф «Самогубцi» (2) 

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

TV-4
06.00 Унiкальна Україна 
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Москаль-чарiвник» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна. 
Перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 
00.05 Тернопiльська 
погода 
12.00 Європа у фокусi 

12.30, 00.30 Х/ф «Ключ вiд 
дому» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Непереможна команда» 
16.20 Програма «Гаджет 
Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина 
країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10, 04.00 ТНЕУ вiтає з 
Великоднем 
22.00, 02.30 Х/ф 
«Мiжсезоння» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
05.30 Факти 
06.00 М/ф «Том i Джерi» 
06.45 Х/ф «Лунi Тюнз знову 
у дiї» 
08.15 Антизомбi 
09.15 Дiстало! 
10.15 Громадянська 
оборона 
11.20 Iнсайдер 
12.20, 13.00, 20.05 Т/с 
«Вiдрив» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.05 Х/ф «Глибоке синє 
море» (2) 
00.05 Х/ф «Химера» (2) 

стБ
06.20 Х/ф «Цiлком 
пропащий»(1) 
08.00 «Караоке 
на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.45 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв 
в Росiї» (1) 
12.50 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра»(1) 
14.45 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
16.05 «Холостяк - 5» 
19.00 «Україна має талант!-7» 
21.15 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика» (1) 
23.00 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
01.00 Х/ф 
«Царевбивець» (2) 

НОвИЙ каНаЛ
06.00, 07.50 Єралаш 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.55 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.25 Страстi за Ревiзором 
14.30 Т/с «СашаТаня» 
18.45 Х/ф «Мiй хлопець з 
зоопарку» 
21.00 Х/ф «Поганi 
хлопцi» (2) 
23.40 Х/ф 
«Розплата» (2) 
01.45 Х/ф «На вiдстанi 
кохання» (2) 
03.25 Абзац 
04.05 Зона ночi 
05.45 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.20 Новини 
«Спецкор» 
08.50 «Люстратор 7.62» 
09.00 Х/ф 
«Шпигуни» 
22.00 Х/ф 
«Люди X: Початок. 
Росомаха» 
00.10 Х/ф «Помста» 
02.20 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!» 

ут-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
09.55 Мультфiльми 
10.15 Школа Мерi Поппiнс 
10.35 Хочу бути 
11.15 Музична академiя 
Junior 
12.30 Х/ф «Остання iскра 
життя» 
14.35 Фольк-music 
15.55 Д/ф «Дальнi 
барикади» 
17.00 Д/ф «Палiтри» 
17.45 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 
18.45 Театральнi сезони 
19.25 Х/ф «Закоханi 
невротики» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Музична весна на 
Першому. Гурт «Гайдамаки» 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 
01.20 Музичне турне 

1+1
07.35 Мультфiльм 
08.00, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi» (1) 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.10 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.35 «Чотири весiлля 4» 
14.55 Т/с «Останнiй 
москаль» (1) 
17.50 Х/ф «Кавказька 
полонянка» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 5» 
23.15 Х/ф «Механiк» (3) 
01.00 Д/ф «Iван 
Миколайчук. Посвята» 

ІНтЕр
07.35 «Удалий проект» 
08.40 «Готуємо разом» 
09.30 Новини 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 «Орел i Решка» 
12.00 Т/с «Легковажна 
жiнка» 
15.50 Т/с «Каяття» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Т/с «Слiпий 
розрахунок» (2) 
02.00 Х/ф «Сiм днiв до 
весiлля» 

ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «Актуально» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Назбиране» 
22.15 «Нацiональний 
художнiй музей» 
22.30 «Перемога, свята 
Перемога!» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Непереможна команда» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Золоте 
стремено» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.30, 00.30 Мiська рада 
iнформує 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Музична iмпреза 
«Великдень - свiтло життя» 
23.45 Час-тайм 
00.40 Х/ф «Ключ вiд дому» 

ICTV
07.05 Зiрка YouTube 
09.00 Дивитись усiм! 
10.00 Х/ф «Грейсток. 
Легенда про Тарзана, 
повелителя мавп» 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «Шеф-2» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Геракл. 
Початок легенди» 
22.15 Х/ф «Помпеї» 
00.15 Х/ф «Глибоке синє 
море» (2) 

стБ
07.55 «Холостяк - 5» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.35 «Караоке на Майданi» 
12.35 Х/ф «Пiзнє каяття»(1) 
16.40 «Україна має талант!-7» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi 7» 
22.50 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.50 Х/ф «Мiй любимий 
клоун» (1) 
02.20 Х/ф «Галасливий 
день» (1) 

НОвИЙ каНаЛ
06.05, 13.05 Єралаш 
06.10 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
09.20 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
11.10 М/ф «Лови хвилю» 
16.50 Х/ф «Мiй хлопець з 
зоопарку» 
19.05 Х/ф «Тварина» 
21.00 Х/ф «Поганi хлопцi 2» 
00.00 Х/ф «Теорiя змови» (2) 
03.20 Х/ф «Розплата» (2) 

2+2
07.00 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
08.45 «Хоробрi серця» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «ДжеДАI» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Бушидо» 
14.45 Х/ф «Люди X: 
Початок. Росомаха» 
16.50 Футбол. 20 Тур. ЧУ. 
«Чорноморець» - «Говерла» 
19.15 Футбол. 20 Тур. ЧУ. 
«Волинь» - «Динамо» 
21.30 «Профутбол» 
23.10 «Гра без правил» 
23.25 Х/ф «Бiла стрiла» 
01.30 Х/ф «Професiонал» 
03.10 Х/ф «Вiдьма» 

ОвЕН (21.03-20.04)
Не бажано обговорювати 

своє особисте життя навіть 
з близькими друзями. Ні з 
ким не потрібно сваритися, 
не пливіть проти плину. 

тЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам доведеться сумлінно 

потрудитися, виконуючи по-
ставлені вами ж перед собою 
завдання. Ви зможете домог-
тися прихильності начальства.

БЛИЗНЮкИ (22.05-21.06)
імовірні труднощі в 

спілкуванні з родичами 
або колегами. Ваші ідеї 
знайдуть підтримку в на-
чальства. 

рак (22.06-23.07)
Життя битиме ключем. 

Ваше завдання – опинитися 
на гребені хвилі, для цього 
не варто лякатися змін, ви 
зможете перевернути гори. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Довіряй, але перевіряй. 

Ви зможете досягти майже 
всіх вершин, але тільки за 
критичного ставлення до 
себе і ще більше критично-
го – до оточуючих. 

ДІва (24.08-23.09)
Дивитися на життя потрібно 

максимально прагматично. По-
старайтеся завершити всі сер-
йозні та невідкладні справи. 

тЕрЕЗИ (24.09-23.10)
Цінуйте те, що вже маєте. 

Постарайтеся максимально 
зосередитися на тому, чим за-
ймаєтеся в цей момент, краще 
робити одну справу, але добре. 
скОрПІОН (24.10-22.11)

На роботі виявіть перед-
бачливість, не варто хвали-
тися своїми успіхами перед 
товаришами по службі. імо-
вірні непередбачені зміни в 

планах, раптові зустрічі та 
переговори.

стрІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Розслабтеся і прийміть всі 

події такими, якими вони є. Ви 
навряд чи можете щось змі-
нити зараз. Що відбувається, 
випробовуватиме ваші сили, 
можливості та терпіння. 

кОЗЕрІг (22.12-20.01)
Бажано присвятити до-

сить часу встановленню 

стосунків із впливовими 
людьми. Постарайтеся пе-
реглянути сформовану сис-
тему цінностей. 

вОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Нова інформація може 

бути неточною і перекру-
ченою, тому постарай-
теся не рубати з плеча. 
Можливі цікаві перспек-
тивні пропозиції, реалі-
зацію яких необхідно ре-

тельно продумати. 
рИБИ (20.02-20.03)

Будьте обережні з до-
кументацією, не рекомен-
дується укладати важливі 
угоди. Ваша робота може 
виявитися пов’язаною з 
відрядженнями, це добрий 
період, щоб просунутися в 
особистих справах і на ро-
боті. У вихідні влаштуйте 
романтичне побачення. 

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон 
05.05 Факти 
05.35 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.» 
11.40, 13.20 Т/с «Морський 
патруль» 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
14.20, 16.20 Т/с «Опери» 
16.40 Т/с «Дiзнавач-2» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «12 друзiв 
Оушена» 
01.40 Х/ф «Лавина 
столiття» (2) 

стБ
06.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.20 «Зiркове життя. Кого 
хочуть холостяки?» 
09.15 «Моя правда. 
Орнелла Мутi. 
Приборкання норовливої» 
11.00, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.00 «МастерШеф - 2» 
18.50 «Моя правда. 
Невiдомi чоловiки Наталi 
Могилевської» 
20.55 Т/с «Пiзнє 
каяття» (1) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.45 Х/ф «Прощавай, 
шпана Замоскворецька» (1) 

НОвИЙ каНаЛ
06.05, 07.25, 07.35, 07.55, 
08.05 Єралаш 
06.10 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.38 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 02.15 
Репортер 
12.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 
15.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.30 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Серця трьох-2 
23.25 Х/ф «Вибух з 
минулого» 
02.20 Служба розшуку 
дiтей 
02.25 ППШ-2 
03.25 Зона ночi 
05.05 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-6» 
13.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
15.50 Д/п «Стрiлецька 
зброя Другої свiтової» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
«Брюгге» - «Днiпро». 
Пряма трансляцiя 
00.05 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 
01.20 Х/ф 
«Дiвчина №1» 
02.40 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
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Документ соцзахист інформує

Футзал

Міграційна служба інформує

Головним святом християнського світу є 
Великдень – Світле свято Воскресіння Гос-
поднього, яке є святом єдності родини, часом, 
коли рідні та друзі ходять одне до одного на 
гостини, збираються за урочистим столом, з 
добрими думками після тривалого посту роз-
говляються великодніми стравами, діляться 
радістю та достатком.

У Чортківському районі дбайливо дотри-
муються, бережуть і відроджують українські 
звичаї. Вже стало доброю традицією напе-
редодні Великодня проводити зустріч з ді-
тьми-сиротами, дітьми, позбавленими бать-
ківського піклування, дітьми, які опинились у 
складних життєвих обставинах. Ця найбільш 
незахищена категорія потребує постійної на-
шої уваги, допомоги і підтримки, бо волею 
долі ці діти позбавлені неоціненної батьків-
ської турботи і любові, теплом і добром з ними 
діляться небайдужі люди.

Цьогоріч зустріч відбулась у районному бу-

динку культури ім. К.Рубчакової. З теплими 
словами привітань і настанов до дітей зверну-
лись священнослужителі.

Службою у справах дітей райдержадміні-
страції відповідно до заходів районної про-
грами запобігання дитячій безпритульності та 
бездоглядності на 2013-2015 роки придбано 
продуктові набори до свята, які вручило дітям 
керівництво району.

Святий Великдень несе усім нам довгоочі-
кувану радість перемоги Сина Божого, дарує 
надію та впевненість у завтрашньому дні, по-
селяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить 
душу. Тож нехай Божа милість та благосло-
вення оросять наше життя, а мир, любов та 
злагода запанують у наших оселях.

любов ПРоКоП,
начальник відділу опіки та піклування

служби у справах дітей 
райдержадміністрації

Минулої суботи відбувся фінальний турнір ві-
сімки кращих, яка визначилася за підсумками ігор 
у групах дещо раніше. За підсумками його півфі-
нальні пари (ігри відбувалися у неділю) склали: 
чортківський «Майдан» – Нагірянка і «Калічівка» 

Чортків – Горішня Вигнанка.
На думку присутніх глядачів, перша гра за на-

пругою була варта фіналу. Мінімальна перевага 
чортківчан зберігалася практично до фінального 
свистка, аж поки, захопившись атакою, нагірянські 

футзалісти не пропустили вирішальний м’яч – 3:1.
У другій грі уболівальники стали свідками диво-

вижної метаморфози горішньовигнанців, коли, зда-
валося, безнадійно поступаючись з рахунком 3:0 
до половини першого тайму, вони проявили справ-
жній бійцівський характер і зуміли до кінця зустрічі 
«розписатися» вісім разів у ворота суперників (3:8).

Доля матчу за бронзові нагороди вирішувала-
ся у додаткових екстра-таймах. Зумівши віднови-
ти рівновагу на останніх долях секунди – 6:6, на-
гірянцям, маючи коротку лаву запасних, мабуть, 

забракло сил дотиснути суперника, натомість 
пропустили контрвипад у свої ворота – 7:6. А ось 
нав’язати боротьбу у фіналі Горішній Вигнанці теж 
забракло фізичних кондицій. Крапку у цій зустрічі 
в оригінальному стилі поставив воротар «Майда-
ну» Андрій Побуринний – 10:2.

Церемонію нагородження медалями та грамо-
тами провели представники організаторів тур-
ніру – РЦФЗН «Спорт для всіх» і відділу молоді 
та спорту РДА, котрі висловлюють глибоку вдяч-
ність директору Чортківського навчально-на-
укового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ 
Віталію Буратинському за наданий для ігор чудо-
вий спорткомплекс.

*    *    *
Відкритий чемпіонат Чортківщини з футзалу 

дещо затьмарив собою швидкоплинний тради-
ційний щорічний турнір з цієї популярної гри у 
залі між установами, підприємствами і заклада-
ми, який завершився тижнем раніше. Перемогу у 
ньому вдруге поспіль святкували футзалісти Бу-
чацької єпархії УГКЦ (і хто тепер скаже, що спорт і 
релігія – поняття несумісні?). Друге місце виборо-
ли номінальні господарі змагань – команда інсти-
туту підприємництва і бізнесу. Бронзові нагороди 
дісталися держслужбовцям.

любомир ГАБРУСьКий
Фото автора

У квітні підрозділи міграційної служби розпо-
чали оформлення закордонних паспортів для 
дітей. Новий дитячий документ зовні нічим не 
відрізнятиметься від дорослого закордонного 
паспорта.

Документи, оформлені до 1 квітня, залиша-
ються чинними до закінчення терміну їх дії.

Виготовити дитячий закордонний паспорт 
можна у тих самих підрозділах міграційної служ-
би, де здійснюється прийом заяв на оформлен-
ня паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон. Оформлення дитячого закордонного 
паспорта здійснюватиметься на підставі заяви 
батьків (законних представників) або дитини, 
якщо їй виповнилося 16 років.

З 12 років біометричні дані дитини (відциф-
ровані відбитки пальців рук), за згодою батьків, 
вносять на електронний носій інформації, вмон-
тований у паспорт.

Необхідні документи: заява батьків або ди-
тини, якщо їй виповнилося 16 років; свідоцтво 
про народження (для дітей до 16 років) або пас-

порт громадянина України (для дітей від 16 ро-
ків); два фото 3,5 на 4,5 см та одне фото 10 на 
15 см (для дітей до 12 років); ідентифікаційний 
номер; квитанції про оплату, визначені законо-
давством.

Важливо! Державне мито при виготовленні 
закордонного паспорта для дітей не стягується.

Вартість (без урахування держмита): у регла-
ментному порядку (20 робочих днів) – 348,15 грн. 
(паспорт, який містить безконтактний електро-
нний носій інформації), 291,15 грн. (паспорт, який 
не містить безконтактного електронного носія 
інформації); у терміновому порядку (до 7 ро-
бочих днів) – 435,30 грн. (паспорт, який містить 
безконтактний електронний носій інформації), 
378,30 грн. (паспорт, який не містить безконтак-
тного електронного носія інформації).

Термін дії: 4 роки (до 16 років); 10 років (з 16 
років).

Ілір̀ ян СвАРиЧевСьКий, 
завідувач районного сектора УДМС України 

в Тернопільській області

У газеті «Голос народу» від 20 лютого 2015 р. 
за № 6 на 10-й стор. була поміщена публікація 
щодо виплат та гарантій, які передбачені вій-
ськовослужбовцям, військовозобов’язаним, 
резервістам та працівникам, котрі проходять 
військову службу за призовом під час мобілі-
зації на особливий період.

Порядок виплати компенсації підприєм-
ствам, установам, організаціям у межах се-
реднього заробітку працівників, призваних 
на військову службу за призовом під час мо-
білізації, на особливий період, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 
березня 2015 р. за № 105, на день публікації 
був відсутній. Проте він визначає механізм 
виплати за рахунок коштів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою 2501350 
«Компенсація підприємствам, установам, 
організаціям у межах середнього заробітку 
працівників, призваних на військову службу 
за призовом під час мобілізації, на особливий 
період» (далі – бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних ко-
штів та відповідальним виконавцем бюджет-
ної програми є Мінсоцполітики, а управління 
соціального захисту населення райдержадмі-
ністрації є розпорядником бюджетних коштів 
нижчого рівня.

Бюджетні кошти спрямовуються підприєм-
ствам, установам, організаціям на компенса-
цію витрат на виплату середнього заробітку 
працівникам, які працювали на таких підпри-
ємствах, в установах, організаціях на час при-
зову на військову службу, не більше одного 
року.

Для виплати компенсації підприємство, 

установа або організація подає щомісяця до 
15 числа в управління соціального захисту на-
селення звіт про фактичні витрати на виплату 
середнього заробітку працівникам, погодже-
ний районним військовим комісаріатом, який 
здійснював призов працівника на військову 
службу, в частині підтвердження призову та 
проходження військової служби, для подання 
до 19 числа їх копій, а також зведених звітів 
про фактичні витрати на виплату середнього 
заробітку працівникам управлінню соціально-
го захисту населення.

Відповідно до Порядку обчислення серед-
ньої заробітної плати, затвердженого Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 
1995 р. за № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 
111), здійснюється обчислення середнього за-
робітку працівників.

Статтею 115 Кодексу законів про працю 
України визначено строки виплати компенса-
ції підприємствами, установами, організація-
ми.

Відповідно до Податкового кодексу України 
і Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування» проводиться оподатку-
вання, нарахування і сплата єдиного соціаль-
ного внеску на компенсацію.

Відкриття рахунків, реєстрація, облік бю-
джетних зобов’язань в органах казначейства 
та операції, пов’язані з використанням бю-
джетних коштів, здійснюються в установлено-
му законодавством порядку.

володимир цвЄТКов, 
начальник управління соціального 

захисту населення райдержадімністрації

Грицак Ігор Володимирович, 1965 р. н., 
виконроб ДП «Чортківське лісове господар-
ство».

МаркІтан Ігор Володимирович, 1960 р. 
н., провідний інженер ДП «Чортківське лісове 
господарство».

СаВарин Галина Володимирівна, 1973 р. 
н., провідний бухгалтер ДП «Чортківське лісо-
ве господарство».

ХВала Галина Володимирівна, 1961 р. н., 
інженер-технолог ДП «Чортківський комбінат 
хлібопродуктів».

табачак Михайло богданович, 1974 р. н., 
головний інженер ДП «Чортківський комбінат 
хлібопродуктів».

ОрОбчук Галина Йосипівна, 1964 р. н., го-
ловний економіст ДП «Чортківський комбінат 
хлібопродуктів».

бала алла богданівна, 1973 р. н., викла-
дач суспільних дисциплін Чортківського дер-
жавного медичного коледжу.

ХОМа Степан Михайлович, 1978 р. н., ви-
кладач клінічних дисциплін Чортківського 
державного медичного коледжу.

СлОбОдян наталія Євгенівна, 1978 р. н., 
викладач клінічних дисциплін Чортківського 
державного медичного коледжу.

ПОдОлянСькиЙ Володимир Євстахійо-
вич, 1956 р. н., ЦПЗ № 6 м. Чортків.

СирОтюк наталія Євстахіївна, 1978 р. н., 
ЦПЗ № 6 м. Чортків.

ВОЙчишин Іван Степанович, 1980 р. н., 
ЦПЗ № 6 м. Чортків.

СОбкІВ лілія Степанівна, 1976 р. н., Чорт-

ківська міська рада. 
Гладчук Олена Олександрівна, 1973 р. 

н., державний економіко-технологічний уні-
верситет транспорту, м. Київ.

Гаджала Марія карлівна, 1974 р. н., те-
риторіальний центр м. Чортків.

ПОХОдня Михайло Миколайович, 1952 р. 
н., пенсіонер.

кОЗлОВ Володимир леонідович, 1952 р. 
н., пенсіонер.

ВаСилик ярослав Григорович, 1953 р. 
н., Чортківський навчально-науковий інститут 
підприємництва і бізнесу ТНЕУ.

ГнатуСькО Галина дмитрівна, 1970 р. н., 
Чортківський навчально-науковий інститут 
підприємництва і бізнесу ТНЕУ.

СтаВнича уляна Володимирівна, 1978 
р. н., Чортківський навчально-науковий інсти-
тут підприємництва і бізнесу ТНЕУ.

нефьОдОВа Ольга Петрівна, 1973 р. н., 
ДНЗ «Чортківське ВПУ».

ПанькІВ Марія дмитрівна, 1964 р. н., ДНЗ 
«Чортківське ВПУ».

шаМрилО юрій Іванович, 1971 р. н., ДНЗ 
«Чортківське ВПУ».

Керуючий справами 
районної ради                              Т.ЯБлонь

(З повними даними народних засідателів 
Чортківського районного суду можна озна-
йомитися на веб-сайті Чортківської район-
ної ради: www.chortkivrr.te.ua)

Додаток
до рішення районної ради № 540

від 23 березня 2015 року

список народних засідателів
Чортківського районного суду 

тернопільської області

«майдан» переміг!
обравши таку претензійну назву, та ще й маючи у своєму складі чинних чемпіонів 

області з футболу-2013, ця команда просто не мала права мати на думці 
будь-яке інше місце, окрім першого. Що й підтвердила своєю яскравою грою упродовж 

усього турніру, який щонеділі упродовж двох місяців збирав чималу армію уболівальників
 у спорткомплексі «економіст».

Про Порядок виплати компенсації підприємствам, 
установам, організаціям у межах середнього заробітку 

працівників, призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на особливий період

Дітям оформляють «дорослі» 
закордонні паспорти

Милосердя

Навчи своє серце добру!
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земельні ділянки

ПрОДаЮтЬся

Управління економіки інформує

техніка
міні-агротехніка до Пасхальних свят за свят-

ковими цінами та можливість придбання шляхом 
відтермінування. 

Тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

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

Тел.: 096-988-36-78, 050-244-91-03.

послуги

квартира

Вважати недійсними

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

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

дача в районі Синякового по вул. Полубот-
ка, площею 7 сотих, є будинок 56 кв. м. Про-
ведена електрика, посаджені дерева і кущі. 
З Чорткова можна доїхати автобусом за № 5.

Тел. 096-393-70-18. 

дача

У зв’язку зі зміною розміру бази нарахуван-
ня єдиного внеску виникають особливості при 
відображенні у звіті сум нарахованої заро-
бітної плати для зазначених платників, якщо 
база нарахування єдиного внеску не переви-
щує розміру мінімальної заробітної плати.

Відтак під час формування показників зві-
ту в таблиці 6 додатку 4 у відповідному про-
грамному забезпеченні обов’язково необхідно 
відключити функцію «автоматичний розраху-
нок».

Наприклад, особа перебувала у трудових 
відносинах повний календарний місяць, але 
працювала на умовах неповного робочого 
часу і в результаті їй нарахували заробітну 
плату у розмірі 609 грн., тобто менше міні-
мального розміру. В такому випадку сума, на 
яку платник нараховує єдиний внесок, стано-
вить 1218 гривень. При цьому таблицю 6 до-
датку 4 заповнюємо таким чином:

– реквізит 17 «Загальна сума нарахованої 
заробітної плати/доходу (усього з початку 
звітного місяця)» – 609,00 грн.;

– реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної 
плати/доходу у межах максимальної величи-
ни, на яку нараховується єдиний внесок» – 
609,00 грн.;

– реквізит 19 «Сума єдиного внеску за звіт-
ний місяць (із заробітної плати/доходу)» – 
21,92 грн.

Усі інші реквізити заповнюються відповід-
но до Порядку формування та подання стра-
хувальниками звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, затвердженого 

наказом Міндоходів від 9.09.2013 р. за № 454 
(далі – Порядок № 454).

Якщо особа у звітному місяці пропрацю-
вала два тижні, а решту часу перебувала на 
лікарняному, то в таблиці 6 додатку 4 відобра-
жаємо фактично нараховану заробітну плату 
за відпрацьований час. Питання необхідності 
донарахування сум єдиного внеску має роз-
глядатися одночасно з нарахуванням допо-
моги з тимчасової втрати працездатності.

У разі прийняття особи на роботу протягом 
звітного місяця, заробітна плата якої стано-
вить менше розміру мінімальної, єдиний вне-
сок нараховується і утримується з фактичної 
суми заробітної плати.

 Відповідно суми про нараховану заробіт-
ну плату та нарахований і утриманий єдиний 
внесок повинні бути відображені в таблиці 1 
додатка 4 Порядку № 454, а саме:

– у рядку 1.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 
454 зазначаємо фактичну суму нарахованої 
заробітної плати – 609,00 грн.;

– у рядку 2.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 
454 зазначаємо 1218,00 грн., тобто суму, яка 
відповідає мінімальному розміру заробітної 
плати;

– у рядку 3.1.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку 
№ 454 зазначаємо 447,74 грн. (1218,00*36,76 
%);

– у рядку 4.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 
454 зазначаємо 609,00 грн.;

– у рядку 5.1 таблиці 1 додатка 4 Порядку № 
454 зазначаємо 21,92 грн. (609,00*3,6 %).

Сектор комунікацій
Чортківської оДПІ

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

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

терміново потрібен на роботу прода-
вець-консультант. Зарплата 3000 грн.

Тел. 097-862-11-14.

потрібен на постійну роботу промоу-
тер. Зарплата 100 грн. в день.

Тел. 097-862-11-14.

3-кімнатна квартира у м. Чортків на 3-му 
поверсі новозбудованого сучасного 5-повер-
хового будинку по вул. Шухевича, 2 А. Площа 
– 95,3 кв. м. Є два балкони, лоджія, підвал, 
пластикові вікна. Ціна договірна.

Тел. 095-779-60-77.

тЕрЕБОвЛяНсЬкЕ вИЩЕ уЧИЛИЩЕ куЛЬтурИ ЗаПрОШуЄ
на ДЕНЬ вІДкрИтИХ ДвЕрЕЙ – 24 квітня

та рЕгІОНаЛЬНИЙ ФЕстИваЛЬ-кОНкурс «НаДІя-2015» – 15 травня
нАшА АДРеСА: 48100 м. Теребовля, вул. шевченка, 1.

Тел: (03551) 2-15-48; 2-13-41. www.tvuk.at.ua

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯА за № 389313, виданий 
10 січня 2006 р. Чортківським райвідділом зе-
мельних ресурсів на підставі рішення Білів-
ської сільської ради від 24 червня 2003 р. на 
ім`я: суХа галина степанівна.

диплом спеціаліста серії ВА за № 23301020, 
виданий 30 червня 2003 р. Прикарпатським 
університетом ім. В.Стефаника за спеціальніс-
тю «Музична педагогіка та виховання» на ім`я: 
скрЕНткОвИЧ галина степанівна.

втрачений єдиний квиток дитини, позбав-
леної батьківського піклування, за № 003099, 
виданий службою у справах дітей Чортківської 
РДА 1 липня 2008 р. на ім`я: ДЖумага Олег 
Богданович.

У зв’язку із численними зверненнями грома-
дян щодо підвищення цін на основні продукти 
харчування на споживчому ринку району про-
симо звернути особливу увагу на дотримання 
граничних торговельних надбавок на окремі 
продовольчі товари, що встановлені згідно з 
розпорядженням голови Тернопільської об-

ласної державної адміністрації від 3 червня 
2008 р. за № 392 «Про регулювання цін на 
виробництво окремих продовольчих товарів 
та внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 6 лютого 2008 р. за 
№ 72 «Про граничні торговельні надбавки на 
окремі продовольчі товари».

На підставі наказів Чортківського районно-
го управління юстиції за № 6/8 та № 7/8 від 27 
березня 2015 р. реєстраційною службою Чорт-
ківського РУЮ зареєстровано Чортківську ра-
йонну організацію Політичної партії «Народ-
ний фронт» та Чортківську міську організацію 
Політичної партії «Народний фронт».

начальник реєстраційної служби район-
ного управління юстиції М.КРАСношТАн

Оголошення
Чортківське міжрайонне управління вод-

ного господарства доводить до відома жи-
телів Чортківського району про можливість 
взяття в оренду водних об’єктів (ставків), які 
знаходяться на території району, придат-
ні для риборозведення та облаштування 
місць відпочинку, а саме:

Білобожницька с/р – ставок площею 4 
га; Великочорнокінецька с/р – ставок 17 га; 
Чорнокінецьковолянська с/р – ставок 3,5 га; 
Коцюбинчицька с/р – 2 ставки 6,2 га; Кри-
веньківська с/р – 2 ставки 17,6 га; Мухавська 
с/р – ставок 5 га; Свидівська с/р (Антонів) – 
ставок  2 га; Полівецька с/р – ставок 2,3 га; 
Ромашівська с/р – 2 ставки 6 га; Тарнавська 
с/р – ставок 1,4 га; Угринська с/р (Синякове) 
– ставок 3,9 га; Шманьківська с/р – 2 ставки 
6,3 га.

За довідками щодо оформлення на-
лежної документації та роз’ясненнями 
звертатися в Чортківське МУВГ за адре-
сою: м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 12. 
Тел. 3-17-76.

Нагадуємо, що водойми, якими користу-
ються сільські громади, зобов’язані мати 
правоустановлюючі документи на користу-
вання ними.

ОДПІ інформує
Формуємо звітність з Єсв

До уваги суб’єктів господарювання
галузі торгівлі!

граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника 
(митної вартості) на окремі продовольчі товари для всіх 

суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, 
підпорядкованості і методів організації праці та виробництва 
(крім продовольчих товарів із Державного матеріального та 

Державного продовольчого резервів)

в. о. начальника управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 
о.СТАХІв

Так, протягом останніх років в Тернопіль-
ській області виникло чотири пожежі у церк-
вах. 11 лютого 2012 р. – в допоміжній будівлі 
храму Святого Архангела Михаїла в с. Мирове 
Шумського району. Церква належить до УПЦ 
МП, збудована у 1770 р. і є пам’яткою архітек-
тури обласного значення. Причиною пожежі 
стало порушення правил пожежної безпеки 
при експлуатації теплогенеруючого приладу. 
Того ж року горіла капличка на території гре-
ко-католицької церкви Успіння Пресвятої Бо-
городиці у Борщеві. Причиною пожежі стало 
необережне поводження з вогнем при корис-
туванні свічкою. Минулоріч, 31 січня, від ко-
роткого замикання електромережі спалахнув 
вогонь в будівлі церкви Київського патріарха-
ту Св. Трійці в с. Пишківці Бучацького  району. 
Внаслідок пожежі матеріальних збитків завда-
но орієнтовно на суму 25 000 грн. 

На території району понад 90 культових 
споруд: храми, костели, церкви, каплиці, дзві-
ниці. Вони належать до пожежонебезпечних 
будівель і є об’єктами з масовим перебуван-
ням людей. Ці споруди зазвичай становлять 
історичну, культурну, архітектурну та духовну 
цінність.

Особливостями пожежної небезпеки куль-
тових споруд є те, що в них використовується 

відкритий вогонь: свічки, світильники, а також 
є підземні приміщення зі складним плануван-
ням, без систем вентиляції. Крім цього, старо-
давні культові споруди переважно зведені з 
використанням дерев’яних матеріалів.

Чортківський районний відділ Управління 
ДСНС України в Тернопільській області закли-
кає громадян бути уважними при використан-
ні відкритого вогню на Великдень і дотримува-
тися елементарних правил пожежної безпеки. 
Керівникам релігійних конфесій, настоятелям 
храмів слід звернути увагу на справність 
систем зовнішнього та внутрішнього проти-
пожежного водопостачання, забезпеченість 
культових споруд вогнегасниками, утримання 
в робочому стані систем автоматичного про-
типожежного захисту, обладнання будівель 
храмів блискавкозахистом, утримання віль-
ними шляхів евакуації, повного виконання 
приписів з пожежної і техногенної безпеки та 
ін. Щоб гарний настрій супроводжував вас усі 
святкові дні, не забувайте про заходи безпеки 
та будьте уважними й обережними.

Чортківський районний відділ 
Управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій 
у Тернопільській області

МНс застерігає
від вогню не застраховані і храми господні

вогонь – це стихія, яка не терпить зневажливого до себе ставлення. 
від його згубної сили не застраховані навіть культові споруди. основними 

причинами виникнення пожеж є недбале ставлення до виконання правил пожежної 
безпеки при влаштуванні й експлуатації електроустановок, пічного опалення 

та необережне поводження з вогнем.

Реєстраційна служба інформує

Найменування 
продовольчих товарів

Граничний розмір торговельної надбавки до оптової 
ціни виробника (митної вартості) незалежно від кіль-
кості перепродажу (без урахування ПДВ) у відсотках

Місто, селище міського типу Село

Борошно пшеничне та житнє
Крупи:
манна,
пшенична,
перлова,
ячмінна,
горох шліфований,
гречана
Хліб і хлібобулочні вироби (крім 

хліба житньо-пшеничного, здобних, 
бубличних хлібобулочних виробів, 
сухарів панірувальних та сухариків)

Xліб житньо-пшеничний
Макаронні вироби (крім швидкого 

приготування)
Яловичина та свинина
М’ясо птиці
Ковбасні вироби варені
Молоко (з терміном зберігання до 

5 днів включно)
Сметана
Сир (кисломолочний)
Масло вершкове
Олія соняшникова рафінована
Цукор
Яйця курячі

10

10
10
10
10
10
10

10
10

10
15
10
13

10
10
10
15
10
10
10

10

13
10
13
10
13
10

13
10

13
15
13
15

10
13
13
15
13
10
10
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Вітання, спорт12

+5 ... +17

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

суБОта
11 квітня

+5 ... +18

НЕДІЛя
12 квітня

+7 ... +15

ПОНЕДІЛОк
13 квітня

+5 ... +7

вІвтОрОк
14 квітня

+5 ... +11

сЕрЕДа
15 квітня

+6 ... +14

ЧЕтвЕр
16 квітня

+8 ... +14

П`ятНИЦя
17 квітня

Волейбол

У ці квітучі весняні дні, 12 квітня, 
у день Христового Воскресіння, 
відзначатиме прекрасний ювілей
наталія Михайлівна ПоБУРиннА

зі с. Шульганівка.
Найдорожча, найрідніша в світі, 
Сьогодні Вас вітають Ваші діти
і чоловік, і внуки, і родина, 
Кохана, люба наша та єдина.
У кожного з нас своя стежка і доля, 
Але щохвилини, кожнісінький день 
Над мамою тільки опіка Господня, 
Бо не для себе живе – для дітей. 
Нехай Ваша доля квітує як літо, 
Дарує здоров’я, щедроти земні, 
Хай дні Ваші будуть ясні та привітні, 
Збуваються мрії, минуться жалі. 
Хай тішать онуки і радують діти, 
Щоб сонечком усмішка рідна цвіла. 
Бо доти нам легко живеться на світі, 
Допоки нам мамина світить зоря. 
Хай щастя вікує у Вашому домі 
і радість хай буде завжди. 
Здоров’я міцного і щедрої долі 
Хай Бог посилає на довгі роки.

З любов̀ ю 
та найкращими 

побажаннями – чоловік 
Стефан, діти та онуки.

12 квітня свій 60-річний ювілей свят-
кує чудова, щира, порядна людина

Степан васильович ЯнЧишин.
Свого дорогого ювіляра щиросердечно 
вітають – дружина Стефанія, донька 
наталія з чоловіком володимиром, 

внучка Юля, син василь з нареченою 
Мар̀ янкою.

 імениннику ба-
жають, щоб міцним 
було Ваше здоров’я, 
щоб у родині пану-
вали злагода, доста-
ток та любов. Нехай 
Всевишній оберігає 
від усяких негараз-
дів, натомість дарує 
багато щасливих літ! 
Ми безмежно вдячні 

за постійну допомогу та підтримку, без-
цінні батьківські поради, за безмежно до-
бре серце, в якому вистачає любові для 
всіх.

Рідний татусю, любий дідусю,
Наш милий і щирий, найкращий у світі!
Ви – мудра людина і батько чудовий,
Хороший дідусь і господар зразковий.
Спасибі за Ваші натруджені руки,

Хай радість дарують і діти, і внуки. 
Живіть нам на радість 
                   у щасті та мирі
Ще довгії роки у нашій родині!

Від імені колективу «Ринку» вітаємо 
Степана васильовича ЯнЧишинА 

з ювілеєм!
Дозвольте в цей 

прекрасний день по-
бажати Вам міцного 
здоров’я і життєвих 
сил, радісних подій і 
звершень, бадьорості 
духу й краси! Нехай 
на Вашому життєвому 
шляху будуть тільки 
приємні події.

Вже 60 років Вам 
                                          зозуля накувала.
Біжать, біжать невпинно так роки.
і в цю чудову днину 
Зі святом Вас вітаєм залюбки.
Хай доля Вам насипле ще сповна 
Радості, наснаги і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна 
і серце зігрівається любов’ю.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом 
і буде в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти
і смутку у душі ніколи не було.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не зміліла,
Життя нехай дарує щедро многа літ 
У мирі, спокої, у радості, надії.

З повагою – колектив 
госпрозрахункового 

«Ринку» 
Чортківського райСТ.

Щиро вітаємо з 30-річним ювілеєм 
коханого чоловіка, найкращого зятя

Михайла володимировича 
ПоДольЧУКА.

На килимі життя,
Немов пахуча 
                  м`ята,
Розквітає Твоя 
  ювілейна дата.
Нехай вона повік 
      не одцвітає,
Хай сонце Твою 
    хату не минає,
Здоров`я зичим 
          не на рік –

На все життя його бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Твій вік –
З добром, достатком, 
                             вдячністю і миром.
Нехай Пречиста Матінка Марія
Тебе візьме під Свій Покров
і хай завжди у серці будуть 
Надія, Віра і Любов.

З любов̀ ю – дружина 
Марійка, Тетянка, мама 

Таня і тато Ярослав.

Вітаємо з ювілеєм водія 
ПСК «Маркет-Теко»

Михайла Степановича 
неДЗельСьКоГо.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –

Любов, здоров`я, 
                щастя, дружба
Та вічно не старіюча душа.

З повагою – колектив 
ПСК «Маркет-Теко».

60-літній ювілей завітає 12 квітня 
на гостину до 

Івана володимировича 
ЗАБІЯКи

із с. Колиндяни.
Хай буде цей день незабутньо 
                                        прекрасним,
А небо завжди буде чистим і ясним.
Хай щасливою буде життєва дорога,
Опіка і Ласка від Господа Бога,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа.

З повагою – Хлопецькі 
із с. Колиндяни.

Найщиріші вітання з Днем народження 
дорогій хрещеній мамі

Руслані Богданівні 
ГоРБовІй 

із с. Колиндяни.
О Діво Маріє, в цей день, у цю мить
Молитву почуй, що від серця летить.
Зішли Свою Ласку, багато дай сили
Рукам, що мене до Христа підносили.
Стаю на коліна і руки здіймаю,
Для хрещеної мами здоров`я благаю,
Щоб завжди щаслива й весела була,
Бо матінка хрещена на весь вік одна.

З повагою і любов̀ ю – 
похресник олесь, до привітань 

приєднується 
родина Хлопецьких.

Правління Чортківського районного 
споживчого товариства та 

профорганізація працівників споживчої 
кооперації щиро вітають 

директора ГР «Ринок» 
Степана васильовича ЯнЧишинА 

із хвилюючим ювілеєм!
В цей урочистий день 

прийміть наші найщирі-
ші вітання і побажання. 
Нехай завжди Вас ото-
чує людська теплота, 
прихильність друзів та 
радість успіхів у житті, а 
доля хай дарує Вам ба-
гато світлих літ у мирі, 
здоров`ї, щасті і любові.

Хай доля пошле 
                                      Вам довгого віку,
Радості, щастя, достатку без ліку.
Хай люди повагу і ласку дарують,
Хай в домі любов і добробут панують.
Нехай обминають незгоди і грози,
Лиш тільки від сміху з’являються сльози.

Міцного здоров`я 
                 з води і роси,
Бадьорість і настрій 
           хай будуть завжди.

Сьогодні святкує свій 10-й 
День народження донечка, 

внучечка, правнучка
Алінка ПІДСАДнА

із м. Чортків.
Донечко люба, 
  внученько мила,
Тебе ми вітаєм 
      цієї днини
і дякуєм Богу 
       за все, що дає,
Ну, а найперше, 
   що Ти у нас є.
Хай Пречиста 
        Діва Мати
Береже Тебе

                                            в житті,
А ісусик міцне здоров`я посилає
На многії і благії літа.

Тато, мама, дід йосип, дід 
Іван, бабка Галя, бабка надя, 

вся родина.

Щиросердечно вітаємо з 30-річчям 
дорогого сина, брата, люблячого тата

Михайла володимировича 
ПоДольЧУКА
із с. Білобожниця.

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

А щастя приходить
                      і ллється рікою!
Бажаєм тепла і добра, і любові.
А в серці до віку живе 

               доброта.
З любов̀ ю і повагою – мама, 

тато, донечка Софійка, 
сестра Інна 

з сім`єю і вся родина.

12 квітня святкує свій ювілей 
викладач Чортківського державного 

медичного коледжу 
Зеновія Іванівна ГРАБовецьКА, 

яка ніколи не зраджує принципам 
людяності, порядності, чесності 

та толерантності. 
З нагоди цієї по-

дії прийміть від нас, 
колективу медичного 
коледжу, найщиріші 
побажання. Нехай ко-
жен новий день буде 
щедрим на успіхи, 
багатим на радісні 
звістки і благородні 
справи! Нехай Ваша 
життєва дорога на-

городжує здоров’ям, щастям, радістю 
та всіма земними благами. Нехай при-
таманні Вам мудрість, інтелігентність, 
порядність та професіоналізм ще довго 

слугують людям. Божої Вам 
благодаті та всіляких гараздів 
на многії роки!

У час, коли природа розцвітає, 
щедро дарує своє тепло весна, святкує 

сонячний молодий ювілей заступник 
начальника відділу організаційної 

роботи виконавчого апарату 
Чортківської районної ради
наталія орестівна Сов`ЯК.

Ми вітаєм Тебе, 
      як весна сипле щедро квітками,
Як гаївка весняна 
                   від хати до хати пливе.
Ми вітаємо в радості й щасті між нами,
Хай Господь до 100 літ Тобі 
                                   доброї долі дає.
і бажаємо ми: хай Бог щедрою 
                                             нині рукою
Обдарує достатком, здоров`ям,  
                                          добром,
Нехай повниться серце теплом, 
                  розумінням, любов`ю,
Ну а келих по вінця наповнений 
                                   буде вином.
і нехай у душі тільки весни 
                             цвітуть синьоокі,
Нехай щедрої осені будуть багаті дари,
Тепле літо приносить добробут 
                              у хату і спокій,
А на серці ніколи не буде зими.

З повагою – працівники 
виконавчого апарату 

Чортківської районної ради.

Стартували XXV cільські спортивні ігри Тер-
нопільщини. Дуже приємною новиною є те, що 
вже третій рік поспіль волейбольні команди 
Чортківщини доводять, що по праву є одни-
ми з лідерів волейбольної першості області. 
Окремо варто відмітити збірну команду дівчат, 
вихованців Чортківської ДЮСШ, 
яка втретє підряд є фіналістом 
цих змагань. З кожним роком 
наші спортсменки підіймаються 
на одну сходинку вище у фіналь-
ній частині, доводячи клас та 
майстерність своєї гри і роботи 
в цілому. Так і цього року за під-
тримки районного центру фізич-
ного здоров`я населення «Спорт 
для всіх», відділу у справах мо-
лоді та спорту РДА, спонсорів, 
зокрема П.М.Сандуляка, наші 
дівчата не підвели. 

4 квітня у м. Борщів проходи-
ли зональні змагання цьогоріч-
них ігор, де переконливу пере-
могу здобула команда нашого 
району під керівництвом тре-
нера В.Є.Шевчука. Перемігши 
суперниць з Борщева і Заліщи-

ків, чортківські дівчата вибороли собі місце у 
фінальній частині змагань, які відбудуться в 
червні у м. Скалат. Такого ж успіху добилась і 
чоловіча команда Чорткова. 

Бажаємо успіху нашим волейболістам, 
здоров`я і щасливого майбутнього.  

Хет-трик чортківських дівчат


