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Виходить з 1939 року

Посівна-2015

Під такою назвою 
наступної п’ятниці, 
24 квітня, біля 
пам’ятника жерт-
вам Чорнобиль-
ської катастрофи у 
Чорткові (територія 
пожежної частини) 
відбудеться мітинг-
реквієм, приуро-
чений 29-й річниці 
аварії на ЧАЕС. 
Початок о 12-й год. 

Оргкомітет

Анонс

«Полин-сльозою 
омивається душа»

Екскурсію приватним аграрним підприємством 
кореспондентам районки проводив молодий по-
мічник директора Олег Іванович Войцишин, син 
господаря. Він хоч і працював останні роки в сто-
лиці, та каже, що відчуття хліборобські у нього в 
крові, він тим жив від малечку, коли приїжджав у 
гості до батьків, теж не проминав нагоди оглянути 
поля і взагалі любить відчувати землю під ногами. 
«Я родом з села і серцем завжди був в селі», – каже 
пан Олег.

Щонайперше заїхали на огляд одного із найо-
станніших нововведень в господарстві – пташника. 
Порівняно із попереднім роком (а саме у такій квіт-
невій порі кореспонденти «Голосу народу» побува-
ли тут вперше) кількість пташників, а відповідно – і 
його мешканців-курчат збільшилася вдвічі. 

(Закінчення на 4-й стор.)

Якщо добре посіяти, то й добре зібрати

Той квітневий день видався напрочуд погідним і сонячним, на відміну від інших весняних днів, які цьогоріч поки 
що не особливо тішили нас весняним теплом. Чисте голубе небо із де-не-де білими прозорими хмаринками, яких 

підганяв до швидшого танку розгонистий вітер, розніжені теплими яскравими сонячними проміннями яскраво-зелені 
паростки озимої пшениці, що виблискували шовком, та вражаючі широчінню лани чорнозему, який спрагло приймав 

у своє лоно насіння, висіяне щедрою рукою хлібороба, – таким бачився нам день сівби буряків в Шульганівському 
відділку ПАП «Довіра».
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На часі2
Точка зору

У райдержадміністрації

8 квітня у Верховній Раді депутати 
«Свободи» (обрані у мажоритарних 
округах, партійний список «Сво-
боди» не пройшов) і «Батьківщи-
ни» блокували трибуну і не давали 
працювати парламенту. У них було 
дві вимоги: 1) негайне створення 
парламентської комісії для розслі-
дування можливої корупції членів 
уряду; 2) негайне відсторонення від 
роботи на час розслідування глави 
уряду Арсенія Яценюка.

За роки незалежності України ми 
бачили чимало публічних сварок се-
ред влади. Блокуванням парламен-
ту нас не здивуєш. І те, що одні полі-
тики звинувачують інших у корупції 
– теж не особлива новина. І все-таки 
8 квітня сварка була особливою, що 
робить її дуже небезпечною для 
країни.

З чого виник конфлікт? Є у складі 
уряду Державна фінансова інспек-
ція. Її завдання – стежити, щоб ніхто 
з чиновників не крав державні гроші. 
До 4 квітня інспекцію очолював Ми-
кола Гордієнко. Уряд вирішив, що він 
працює погано, і звільнив його. Гор-
дієнко у відповідь заявив, що його 
звільнили не за погану, а, навпаки, 
за хорошу роботу, бо він, мовляв, 
знайшов зловживання урядових чи-
новників, яких покривав сам глава 
уряду, на 7,5 млрд. грн. Правда, 
дуже скоро виявилося, що майже 
всі ті мільярди стосуються періоду, 
коли урядом керували Юлія Тимо-
шенко та Азаров. Зрештою, розби-
ратися в цьому мають фахівці, а ми 
тут, у газетній статті, повернемося 
до вимог блокувальників.

Щодо комісії, то є законний по-
рядок її створення. І він досить лі-
беральний. Достатньо згоди всьо-
го 150 депутатів – і комісія може 
працювати. Так, на всю процедуру 
мало піти кілька днів, але хіба це 
принципово? Очевидно, що голо-
вним було усунути Яценюка. Але 
нема в Україні такого закону – про 
тимчасове відсторонення голови 
уряду. Бо що це таке «тимчасове 
усунення»? Нема прем’єра – нема 
повноцінного уряду, бо без прем’єра 
(а не в. о.) жодних важливих рішень 
ніхто приймати не буде. Міністри за-
йматимуться дрібними поточними 
справами і чекатимуть, чим все за-
кінчиться. 

Фактично йдеться про таку собі 
«тимчасову відставку» уряду. А вона 
означає затримки з виплатами зарп-
лат і пенсій, заморожування реформ, 

збої у роботі всієї виконавчої гілки 
влади. До того ж сьогодні, при всіх 
критичних зауваженнях до діяль-
ності уряду Яценюка, більшість де-
путатів не хоче його зміни. Тобто, ті 
політичні сили, які хотіли б змістити 
уряд, зробити це законно не мо-
жуть. Якщо нема законного способу, 
то, може, вдасться незаконний?

Там, де уряд обирається парла-
ментом, як в Україні, зміна уряду 
– це завжди політична криза. Якщо 
про таку зміну заздалегідь домови-
лися депутати, то криза долається 
за п’ять хвилин. Якщо ж уряд змісти-
ти, а новий не призначати, то це вже 
повномасштабна політична криза.

І що б там не казали собі і лю-
дям «Свобода» і «Батьківщина» 
(може, вони вирішили, що сьогодні, 
коли в країні така складна ситуація, 
жорстка критика уряду – це най-
легший спосіб підвищити власний 
рейтинг?), але об’єктивно вони про-
вокують глибоку політичну кризу в 
Україні. І тут вже нікуди дітися від 
очевидного питання: кому найбіль-
ше вигідна така криза? Відповідь 
теж очевидна: 1) «регіоналам» з 
Опозиційного блоку, які дуже хочуть 
повернутися у владу хоча б тому, що 
інакше їх раніше чи пізніше, з доброї 
волі чинної влади чи під тиском на-
роду, але змусять відповісти за всі 
злочини. Крім того, уряд послідовно 
тіснить бізнес олігархів Фірташа-
Льовочкіна. ВР прийняла урядовий 
законопроект, який позбавляє Фір-
таша контролю за облгазами, а це 

– мільярди і мільярди доларів втрат. 
Між тим, Фірташ є основним фінан-
систом Опозиційного блоку; 2) Пу-
тіну, який без паралічу української 
влади не може досягти своїх цілей 
в Україні – реваншу проросійських 
сил. Між тим, доводиться згада-
ти, що у Юлії Тимошенко є досвід 
домовленостей як з Путіним (сум-
нозвісні «газові контракти» 2009 
року, які досі висмоктують україн-
ський бюджет), так і з Януковичем 
(«широка коаліція», яку в 2010 році 
мало не уклали Юлія Володими-
рівна і Віктор Федорович).

8 квітня блокування трибуни за-
кінчилося нічим, якщо не зважати на 
те, що не були ухвалені кілька дуже 
важливих законів. Комісія створю-
ється, як належить за законом, Яце-
нюк не відсторонений. На спільному 
засіданні двох парламентських комі-
тетів депутати констатували: немає 
жодних доказів причетності Арсенія 
Яценюка до корупційних схем, на-
віть жодного підпису на документах. 
Це мусив крізь зуби визнати навіть 
звільнений з посади Гордієнко. Зате 
проти самого екс-фінінспектора 
МВС відкрило кримінальну справу 
за вимагання хабарів на суму 600 
тис. доларів.

От тільки навряд чи спроб спрово-
кувати владну кризу в Україні біль-
ше не буде. Надто муляє уряд Ар-
сенія Яценюка Путіну і його «п’ятій 
колоні» в Україні.

Олександр КРАВЧУК

Кому вигідно «надкусити» 
український уряд

Стурбовано

Як лише став на посаду міського голови п. Вербіцький, 
взявся наводити порядок. Полатав деякі вулиці, інші зробив 
наново, облаштував зупинки транспорту так, щоб дощ чи 
сніг не падали на голови пасажирів, з`явились лавочки, де 
можна присісти, якщо виникає потреба. Тротуари впорядко-
вані по-європейськи, крамниці поміняли вікна, двері за най-
новішими зразками. Стіни будинків – де зроблено набризк, а 
де – поштукатурено, дахи полатано. На перехрестях вулиць 
появились світлофори. 

Шановні краяни, чи знаєте ви, скільки п. Вербіцький затра-
тив часу та енергії, щоб привести місто до належного стану? 
Міська рада спокою не мала, поки не добилася хоч віднос-
ного порядку в місті. А ми, його мешканці, хіба цінуємо ці 
зусилля, допомагаємо утримувати чистоту вулиць, скверів, 
майданчиків тощо?

Ми засипали ті ж вулиці, сквери папірцями й паперами, 
пакетами, тарою так, що перетворили їх на смітники. Зверні-
мо увагу: на зупинках автобусів теж повно сміття, хоч вранці 

там прибирають. Біля пожежної частини зазвичай повно лю-
дей, що чекать автобусів до села. Там же є урна для сміття. 
Однак не всі кидають відходи й непотріб до урни, а просто 
під ноги, там, де стоять. Та ще й налузують соняшникового 
насіння – від 10-ї до 12-ї години вже смітник.

Чому не видно патрулів – охоронців порядку? Ми вже за-
були, як вони виглядають. Порушників порядку треба штра-
фувати, а ті кошти нехай поповнюють міський бюджет. Хоча 
б 1-2 рази побував страж порядку на своїй ділянці і просте-
жив, що діється. Скільки б уникли порушень!

На порі весна, вже й відсвяткували Великдень. Підтри-
муймо порядок біля своїх осель, на своїй вулиці, щоб наше 
місто знову було чистеньке й охайне. Намагаймося всі боро-
тися за чистоту в домі, де живемо. Адже хочемо до Європи. 
А там панують культура і порядок.

Ольга ДЖУМАГА, 
пенсіонерка

м. Чортків

Чорткову – європейський вигляд
Ще недавно наше місто Чортків мало такий жалюгідний вигляд, що його не можна було назвати містом – дуже 

запущений населений пункт. Дороги, вулиці – в ямах, повні багнюки, хідники розбиті, відкриті люки, стіни будинків 
забруднені, дахи багатоповерхівок течуть, а біля них – розкішні бур̀ яни. На стоянках автобусів – ніякого затишку, 

світлофори не діють. Одне слово, запущеність крайня.

Міграційна служба інформує

У березні на Тернопіллі, як і по всій території України, 
проводилися цільові профілактичні заходи з нагляду та 
контролю за виконанням законодавства в міграційній сфе-
рі під умовною назвою «Мігрант». Мета спільної операції 
працівників міграційної служби, міліціонерів та співробіт-
ників СБУ – запобігання та протидія нелегальній міграції.

Протягом двох тижнів, з 10 по 24 березня, працівники 
міграційної служби разом зі співробітниками правоохо-
ронних відомств області та представниками місцевого 
самоврядування перевіряли місця можливого перебу-
вання порушників міграційного законодавства. Так, було 
виявлено 21 нелегального мігранта, більшість з яких – ко-
лишні студенти тернопільських вишів. Щодо 19 осіб при-
йнято рішення про примусове повернення, щодо 2 – про 
примусове видворення, 2 іноземцям заборонили в’їзд на 
територію України. Також щодо 47 порушників законодав-
ства про правовий статус іноземців складено адмінпрото-
коли. Найбільше, 36, за статтею 203 КУпАП – порушення 
іноземцями та особами без громадянства правил пере-
бування в Україні і транзитного проїзду через територію 
України. Також понесли адміністративну відповідальність 
громадяни України, які запрошували іноземців, але не по-
дбали про законність їхнього перебування на території 
нашої держави.

У Чортківському районі виявлено та притягнуто до ад-
міністративної відповідальності за порушення іноземця-
ми та особами без громадянства правил перебування в 
Україні і транзитного проїзду через територію України од-
ного порушника за ст. 203 КУпАП, громадянина республі-
ки Молдова, котрий перебував на території України неле-
гально. За допущене порушення відносно нього прийнято 
рішення про примусове повернення з України.

За невжиття заходів до забезпечення реєстрації іно-
земців і осіб без громадянства до адміністративної відпо-
відальності за ст. 205 КУпАП притягнуто одну громадянку 
України.

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського районного сектора 

УДМС України 
у Тернопільській області

Коли іноземцями 
порушується закон

Впродовж двох тижнів на Тернопільщині виявили
 21 нелегального мігранта.

Відповідно до розпо-
рядження голови Чорт-
ківської райдержадміні-
страції «Про закінчення 
опалювального сезону 
2014-2015 років у Чорт-
ківському районі» від 
14 квітня 2015 року за 
№ 96-од, у зв’язку з під-
вищенням середньо-
добової температури 
зовнішнього повітря 
для споживачів Чорт-
ківського району з 15 
квітня завершено опа-
лювальний сезон.

Завершено 
опалювальний сезон
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18 квітня. Тривалість дня – 13.58. Схід – 5.594. Захід – 19.57. День пам`яток історії та культури 

Громадська організація «Громадський Майдан» висловлює щиру вдячність від імені бійців 
ДУК «Правий сектор», 93-ї бригади, «Правого сектора» з с. Піски, 81-ї бригади, 122-го десант-
но-штурмового батальйону, батальйону «Тернопіль», батальйону «Луганськ-1», батальйону 
територіальної оборони «Львів», 24-ї бригади, 80-ї бригади та інших підрозділів, 29-го, 25-го 
та інших блокпостів, які були на маршруті пересування колони, за щедрі великодні гостинці. До-
ставили усе, що необхідно для того, аби наші воїни відчули тепло Великодніх свят, відчули, що 
ми про них пам’ятаємо та за них вболіваємо. Борці за волю України щиро дякують ініціаторам 
благодійної акції: П.Гадзу, І.Нетреб’яку, всім аграріям Бучаччини за їхню допомогу бійцям, які на 
передовій. Також висловлюють слова дяки водіям Д.Виннику, Р.Дутчаку, І.Ніколишину, Б.Ваську, 
Б.Морозко, О.Степовому, приватним підприємцям Я.Садівському, М.Михальчуку, П.Громосяку. 

Воїни, що стоять на сторожі миру, телефонують до волонтерів з ГО «Громадський Майдан» та 
передають слова щирої дяки усім, хто приклався до створення великоднього настрою солдатів 
та можливості поласувати домашніми «пасками і ковбасками». Тож нехай Божа милість та бла-
гословення оросять життя благодійників, а мир, любов та злагода запанують у нашій оселі та в 
Україні!  Хай воскресне Україна, як воскрес Ісус! 

Слава Україні! Героям Слава!  

Заступник голови ГО «Громадський Майдан» Орест МУРАВА

Минулого тижня депутат Верховної Ради 
від Чортківського, Борщівського та Заліщиць-
кого районів Олег Барна з нами – побрати-
мами та соратниками – приїхав з АТО, де ми 
перебували протягом 4 діб. Маршрут прохо-
див з Дніпропетровська, через базу ДУКу, Во-
дяне, біля Пісків та далі на північ вздовж лінії 
фронту до самої Станиці Луганської. Більше 
30 тонн продуктів були організовані аграрія-
ми Бучацького, Монастириського районів за 
сприяння аграрія П.Гадза, депутата Верхо-
вної Ради М.Люшняка та нашою громадською 

організацією «Громадський Майдан». Перед 
цим були у Чабанці під Одесою в 4-му окре-
мому танковому батальйоні, куди відвезли 
продукти та різні речі нашим мобілізованим 
бійцям. 

Військовослужбовці, які несуть службу в 
зоні проведення антитерористичної операції, 
готувалися до Великодніх свят. Найбільш на-
пружено свята, звичайно, пройшли у безпо-
середній близькості до лінії розмежування з 
територіями, підконтрольними терористам. 
Але й тут наші воїни, не послаблюючи пиль-
ності, знаходять можливість створити собі 
святковий настрій, внести святкове розмаїття 
у напружені бойові будні. Оптимізму нашим 
бійцям додають віра у справедливість своєї 
справи і бойове братерство, численні при-
вітання та передачі гостинців від рідних, а 
також величезна кількість листів від діточок 
з усієї України з побажаннями миру, життя і 
перемоги. 

Наша колона на чолі з Олегом Барною 
свідомо обрала для відвідин добровольчі 
батальйони, бо вони – на самозабезпеченні, 
не отримують фінансову винагороду від дер-
жави за участь в АТО і свідомо, без повісток і 
мобілізаційних процесів, ідуть захищати нашу 
країну від ворогів. Під час поїздки на Схід ми 
побачили належний вишкіл, серйозну дис-
ципліну та порядок в ДУКу – патріоти щодня, 
щогодини готуються на високому рівні до за-
хисту Вкраїни.

Гордимося і своїм побратимом з Чорткова – 
Василем Слободяном, котрий полишив нас та 
вступив до добровольчого війська, щоб не на 
словах, а на ділі боронити рідну землю.

Народний депутат, зовсім не боячись пере-
дової, де, як правило, не ступає нога чинов-
ника, від Донецька і до Станиці Луганської, 

не минаючи комбатів і рядових солдатів, вів 
розмови про їхні військові будні та тривоги, 
проблеми та клопоти. Олег Степанович ціка-
вився і наявністю озброєння, готовністю тех-
ніки, якістю харчування, побуту, оскільки всю 
отриману інформацію він направить Прези-
денту України для опрацювання та сприяння 
у вирішенні проблемних питань. 

ГО «Громадський Майдан» звертається до 
земляків: не можна у всьому покладатися 
лише на владу, а потрібно брати ініціативу в 
свої руки і з молитвою братися до захисту кра-
їни – хто зі зброєю, хто волонтерством, а  хто 

– доброю і справедливою працею на місцях. 
Впевнений, що тільки Бог подарує нам впев-
неність у нашій завтрашній благодаті, адже 
лише через призму християнської віри ми 
можемо не лякатись за прийдешнє, бо, якщо 
з нами Бог, то хто проти нас?.. Треба просто 
діяти, і діяти з Богом у серці. Бо кожна спра-
ва, яка без Його участі, приречена на провал. 
Тому, в такий неспокійний час, маємо одне 
безпрограшне знаряддя: це сила молитви і 
допомога тим, хто на полі бою захищає нас з 
вами.

Слава Україні – Героям Слава!
   Орест МУРАВА, 

заступник голови 
ГО «Громадський Майдан»

Волонтерство

У війни немає свята чи вихідного

Вдячність

Нехай Божа милість та благословення 
оросять життя благодійників!

Призов

Випровадження до війська юних мешканців Чортківського 
району відбувалося урочисто. Два з половиною року таких за-
ходів уже не здійснювалося і ось тепер, цьогоріч, довіра до ар-
мії відновилася, постала нагальною потреба в її боєздатності, 
збільшилася чисельність Збройних сил України в кількості до 
250 тис. осіб, зріс престиж служіння в ЗСУ. Вчора було відправ-
лено 8 юнаків навчатися обороняти країну, за попередніми да-

ними, у військові частини Харкова та Києва. Це хлопці з 1991-
го по 1995-й роки народження. Рік служитимуть ті, хто здобув 
вищу освіту, інші – півтора року. Полковник Леонід Підручний, 
військовий комісар об’єднаного міського військового комісаріа-
ту, настановляючи молодь на добре навчання й служіння Бать-
ківщині, вкотре запевнив, що в зону АТО їх ніхто забирати не 
буде.  Побажав добре відслужити, як справжні українці, голова 

призовної комісії району Іван Віват. Разом з матерями та рідни-
ми проводжала юнаків зі сльозами на очах керуючий справами 
райради Тетяна Яблонь. Поблагословили на щасливу дорогу й 
подальшу службу призовників священики – отець-декан Михаїл 
Левкович та отець-доктор Мирослав Думич.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Святий обов`язок чоловіка – захищати Батьківщину

Вчора, 16 квітня, відбулася перша відправка наших хлопців на строкову військову службу у часі весняного призову до лав Збройних сил України та Національної Гвардії. 

Війна на сході України нікого не залишає байдужим. Особливу благодійність 
та милосердя ми проявляємо напередодні християнських свят. Бо, на жаль, не усі 

люди цього року мають можливість святкувати Великдень у сімейному колі. 
Адже у війни нема свята чи вихідного.   
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№ 14 (8511), 17 квітня 2015 року

Соціум4

запитуєте – відповідаємо

Чи виплачуватимуть 
дивіденди акціонерам 

Чортківського цукрового?
Ця тема хвилювала і досі непокоїть багатьох 

мешканців району, хто свого часу «збагатився» 
акціями Чортківського цукрового заводу. 
Нині він діючий, а отже, напевно, приносить 

якісь прибутки. Чому ж акціонери не отримують 
призначених їм дивідендів? Нещодавно на адресу 

редакції «Голосу народу» надійшло звернення-
запит від жительки Білобожниці пані Олександри 

Гайдуцької-Толуб`як такого змісту.

Звернення-запит
Прошу вас зробити запит до колишнього керівни-

цтва Чортківського цукрового заводу (напевно, і тепе-
рішнього) про виплату за дивіденди по акціях як власни-
ків-акціонерів цукрового заводу.

Я, Олександра Іванівна Гайдуцька, власниця акцій в 
кількості 63 штуки, номінальна вартість акцій 25000 
на загальну суму 1575000 крб., сертифікат акції № 
12291, виданий за № 80875000000 (статутного фонду) 
10 листопада 1995 року.

Прошу допомогти нам в одержанні дивідендів і ді-
знатись, хто керує і хто має хоч якусь маленьку лю-
дяність та несе відповідальність, бо тільки ваш го-
лос зможе зробити поштовх на кращі справи. А таких 
людей, напевно, є ще багато. Наперед будемо вдячні 
за вашу турботу. Бажаємо плідної праці, а головне – 
міцного здоров̀ я і успіхів в щоденній клопіткій праці та 
миру і спокою в нашій Україні.

З повагою, Олександра Гайдуцька-Толуб`як.

Редакція у свою чергу направила відповідний запит 
ТзОВ «Радехівський цукор», у власності якого наразі пе-
ребуває Чортківський цукровий завод. Зміст листа-від-
повіді керівництва Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Радехівський цукор» за підписом генерального 
директора В.П.Сікорського доводимо до відома пані Гай-
дуцькій та усім, хто також є володарем акцій цукроварні.

Редактору газети «Голос народу» 
п. Л.Габруському

ТзОВ «Радехівський цукор» уважно розглянуло Ваш за-
пит за № 21 від 2 березня 2015 року (вхідний № 117 від 4 
березня 2015 року) з приводу звернення гр. Гайдуцької-
Толуб’як щодо виплати дивідендів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що ТзОВ «Радехівський 
цукор» є юридичною особою, що здійснює свою діяль-
ність у суворій відповідальності до вимог чинного за-
конодавства України. Також ТзОВ «Радехівський цукор» 
при здійсненні своєї діяльності прикладає зусиль до 
утвердження та зміцнення принципу законності госпо-
дарської діяльності, утвердження України як правової 
держави, вживає заходів щодо недопущення порушення 
будь-якими особами прав та свобод фізичних і юридич-
них осіб. При цьому ТзОВ «Радехівський цукор» завжди і 
у всьому прикладає зусиль до сприяння контролюючим, 
правоохоронним органам України, а також засобам масо-
вої інформації у здійсненні ними їх діяльності, надає на 
їх обґрунтовані вимоги усю необхідну інформацію тощо.

Повідомляємо Вас, що Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Радехівський цукор» є підприємством із 
100 відсотків іноземними інвестиціями. Таким чином, гро-
мадянка України п. О.Гайдуцька-Толуб’як не є учасником 
Товариства, а тому, у відповідності до Закону, не може 
отримувати дивідендів за результатами господарської 
діяльності Товариства.

В доповнення до вищеописаного повідомляємо, що 
ТзОВ «Радехівський цукор» здійснює господарську ді-
яльність за рахунок виробничих потужностей двох ви-
робництв – Радехівського виробництва, розміщеного за 
адресою: Львівська обл., Радехівський р-н., с. Павлів, 
пр-т Юності, 39, та Чортківського виробництва, розміще-
ного за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, 
смт Заводське, вул. І.Франка, 1.

Цілісні майнові комплекси вказаних виробництв ТзОВ 
«Радехівський цукор» були придбані у власність відпо-
відно до вимог чинного законодавства України.

В свою чергу, ТзОВ «Радехівський цукор» відповідно 
до власної статутної діяльності ніколи не виступав пра-
вонаступником жодної юридичної особи-резидента, а 
тому не може нести обов’язків в частині виплати дивіден-
дів іншим юридичним чи фізичним особам, які володіють 
акціями чи частками у статутних фондах таких юридич-
них осіб-резидентів.

З повагою, Генеральний директор ТзОВ 
«Радехівський цукор» В.П.Сікорський

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

За 2014-й фермерам вдалося відремонтувати ще одне 
приміщення – корівник, реорганізувати його під пташник і 
вже з нового року заселити пернатими. Тепер здійснюють 
реконструкцію вже третьої ферми. Пташниця Галина Голо-
дрига із двома своїми колегами обслуговують обидва пташ-
ники. Адже обладнання усе імпортне, все автоматизовано, 
тому й слідкує жінка за монітором, на якому висвітлюються 
показники температури приміщення (бо і тут потрібно до-
тримуватися прописаних норм – для маленьких курчат 
вона має бути 37 градусів, а для вже доросліших – 21), а 
також регулює подачу корму й води, які надходять у поїлки 
й кормушки механізовано, по трубах, одночасно по всьому 
пташнику. Корми концентровані, власного виробництва (що 
на полі зросло – те й для курчат пригодилося), збагачені ві-
тамінами й мінералами.  

«З часом, можливо, налагодимо повний цикл птахофер-

ми – буде й інкубатор, і забійний цех, – ділиться планами 
на майбутнє Олег Іванович. – Та поки що закуповуємо кур-
чат, співпрацюючи із вінницькою фірмою. Ми й так немало 
вклали, щоб налагодити вирощування курей: провели газ, 
закупили обладнання, відремонтували приміщення, поста-
вили огорожу. Як Бог дасть, то тепер от запустимо ще один 
пташник, а згодом думатимемо й про інкубатор». 

Залишаємо повні пташиного щебету пташники, їдемо в 
поля. «Ось там закінчуємо сіяти соняшник, – показує рукою 

ген за обрій, де ледь видніється трактор, молодий госпо-
дар. – Цього року під нього відвели 450 га. Під кукурудзою 
– 1300-1400 га. Ці культури вирощуємо на насіння, для цього 
співпрацюємо з Київським науковим інститутом. Соняшник 
переважно весь йде на експорт».

Зліва попри дорогу – якийсь створений руками людей 
горб – то, як виявилося, овочесховище. Тут у ПАП «Довіра» 
зберігають картоплю. У такий сонячний день, яким виявився 
минулий четвер, його засіки відкриті – працівники перебира-

ють картоплю. Планують засадити нею 30 га цьогоріч. 
Тягнеться до сонця густими кущиками зелені озимий рі-

пак – ним в господарстві засіяно більш як півтисячі гекта-
рів полів. Хоч яка була важка для озимих ця зима, та по-
сіви ріпаку витримали випробування, гарно перезимували. 
Шовковисто виблискує на сонці озима пшениця. Всього нею 
засіяно більше 1600 га чорнозему. «У планах – зібрати до 
100 ц з га, бо для цього є всі передумови (урожайні сорти, 
піджива, обробіток землі і т. ін.)», – розказує Олег Іванович.

На час візиту кореспондентів в ПАП «Довіра» на Шуль-
ганівському відділку якраз йшла повним ходом посівна. 
Директор тутешнього відділку Павло Пахолок розказує, що 

зараз працюють на полі площею 103,5 га. Сіють цукрові бу-
ряки. На момент нашого приїзду вже оброблено 70 га лану. 
Хоча минулого року була проблема зі здачею солодких ко-
ренеплодів на завод, та все ж невеличку ділянку за буряка-
ми зберегли (колись його сіяли до 1000 га). 

Передпосівний обробіток грунту проводив агрегатом ком-
пактор фірми John Deere молодий працівник Ігор Сенів. Два-
дцятиоднорічний хлопець перший рік працює в приватному 
агропідприємстві. Прийшов набиратися практики, досвіду 
роботи з новітньою технікою. Ігор закінчив Борщівський аг-
ротехнічний коледж, зараз вчиться заочно у Львівському 

національному аграрному університеті, спеціальність «тех-
ніка аграрного виробництва». Тому теоретично зі складни-
ми в користуванні агромашинами знайомий, та й зрештою, 
не тільки теоретично, бо, як запевняє, водити різноманітні 
трактори, комбайни, сівалки і т. д. його навчив тато. Ще зма-
лечку він допомагав батькові на роботі в полі, тепер от цього 
року сам керує технікою. В перспективі мріє Ігор своє поле 
обробляти, сам на себе працювати. А зараз входить в ритм 
життя хлібороба, для якого навесні робочі години не обмеж-
уються певним часовим відрізком, а тривають цілодобово. 
«Нема коли навесні спати», – водночас пояснюють і поміч-
ник директора ПАП «Довіра» Олег Войцишин, і тракторист зі 
стажем Ігор Сенів. Останній працює на сівалці «Monosem», 

саме з його легкої руки лягає зерно у землю ось уже 17 ро-
ків. Вправний тракторист працює не лише на сівалці, а й на 
комбайні, інших видах техніки. Робочі руки до всього звиклі. 

Багато з хліборобами у гарячу пору посівної не розго-
воришся. Не встигли ми розпитати як слід сіячів, як тут же 
під`їхала машина із доставкою чергової партії насіння і міндо-
брива. На підвозі – тракторист Степан Багрій. Обидва тезки 
кинулися допомагати розвантажити автомобіль, заповнити 
привезеним добром контейнери – не до перепочинку тепер, 
навесні. Кажуть-бо:  якщо добре посіяти, то й добре зібрати.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

На  знімках: 
1. У пташнику № 2.
2. Механізатор Ігор Сенів.
3. Пташниця Галина Голодрига з підопічними.
4. Сівалка «Monosem» в ділі.
5. Директор Шульганівського відділку Павло Пахолок  

та молодий керівник Олег Войцишин.
6. Сіяч Ігор Вітів.

Якщо добре посіяти, то й добре зібрати
Посівна-2015
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Наше

Практика

Враження

На практиці відкривається інший погляд на 
професію вчителя. Ця професія хоч і складна, 
потребує значних сил, енергії, але водночас за-
хоплююча, цікава, творча, потребує щоденних 
пошуків чогось нового, пізнавального. Сучасних 
дітей важко чимось здивувати чи зацікавити, 
тому було дуже приємно дивитись в очі учнів, які 
споглядають тебе із зацікавленням, вивчають, 
ніби запитуючи «чим здивуєш?». Але без теорії, 
ґрунтовних знань та без знань відповідних мето-
дик викладання предметів вчителю не обійтись.

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж 
ім. О.Барвінського надав чудові знання, уміння та 
навички, необхідні для освоєння вчительської 
професії. Впродовж перших двох років навчання 
в коледжі я все ще сумнівався, чи буду вчителем. 
Педагогічний коледж створив можливість на-
вчитися працювати з дітьми на пробних уроках 
та виховних годинах, які проводять студенти за-
кладу в міських школах.  Безперервна практика 
виявилась рушійним фактором для формування 
остаточної думки – хочу бути вчителем! 

Чортківська ЗОШ № 6 стала місцем формування мене як 
майбутнього вчителя. В будь-яких труднощах, які виникали, 
допомагав колектив школи, зокрема керівник класу Ірина 
Романівна Бурдяк, котра завжди ставилася з розумінням і 
допомагала в різних ситуаціях. Також хочу наголосити, що в 
школі створені всі умови для навчання, розвитку та вихован-

ня дітей відповідно до методичних вимог, а постійний доступ 
до Інтернету в класі значно спростив сам процес проведення 
уроку. 

Аналізуючи все, що відбувалося зі мною протягом шести 
тижнів педагогічної практики, я з впевненістю можу сказати, 
що вчительство – це не просто професія, а справжнє мис-
тецтво. Недаремно В.Сухомлинський сказав: «Наша робота 
– це робота серця й нервів, це буквально щоденна й щого-

динна витрата величезних сил. Наша праця – це повсякчасна 
зміна ситуацій, що виникають, то посилення збудження, то 
гальмування. Тому вміння володіти собою, тримати себе в 
руках – одне з найбільших необхідних умінь».

Володимир КРИЖАНОВСЬКИЙ, 
студент IV курсу Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. О.Барвінського  

Сучасна вища освіта дає можливість магістрам – випус-
кникам університетів бути конкурентоспроможними на ринку 
праці, займатись науковими дослідженнями, реалізовувати 
авторські методики навчання і наукові проекти. Багатогран-
ною за змістом є навчально-наукова і педагогічна практика 
студентів-магістрантів. Складовою є практика на робочому 
місці викладача коледжу, яку група студентів п’ятого курсу 
Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В.Гнатюка проходила у Чортківському гуманітарно-педа-
гогічному коледжі ім. О.Барвінського. Це і навчальні заняття з 
педагогіки, і позааудиторні заходи, і участь в роботі циклової 
комісії психолого-педагогічних дисциплін, і цікаве спілкуван-
ня зі студентами і викладачами.

Враження – чудові! У коледжі панує хороша атмосфера 
колективної співпраці. Тут педагог стає справжнім митцем – 
творцем навчально-виховного середовища для вихованців. 
Коледж є справжньою вищою школою, в якій впроваджу-
ються нові методики викладання та створена сучасна на-
вчально-матеріальна база, що, на нашу думку, є результа-
том злагодженої праці великого колективу під керівництвом 
директора Романа Пахолка.

Фахова практика в гуманітарно-педагогічному коледжі 
ім. О.Барвінського дала для нас, майбутніх магістрів, добрі 
професійні уміння та впевнила, що цей навчальний заклад є 
справді лідером у підготовці молодших спеціалістів на Тер-
нопільщині.

Віра ОБІЗЮК,
магістрант Інституту педагогіки і психології

ТНПУ ім. В.Гнатюка

Мене, як і більшість істориків, краєзнавців, хвилює тема 
написання, а відтак проникнення через кордони Австро-Угор-
ської та Російської імперій пісні у серця і розум трудових укра-
їнських громад.

На мою думку, пісня «Ще не вмерла Україна» поширювала-
ся через те, що її авторами були наддніпрянець Павло Чубин-
ський і галичанин Михайло Вербицький. Адже це підкреслюва-
ло соборність українських земель.

Текст пісні, написаної у 1862 році, належить визначному 
українському етнографу, фольклористу, громадському діячу 
Павлу Платоновичу Чубинському. А музику до його вірша «Ще 
не вмерла Україна» створив у 1863 році священик Михайло 
Вербицький, відомий український композитор, диригент, автор 
симфоній, солоспівів та хорових пісень.

А тепер повернемося до історії проникнення цієї пісні, що 
сполошила усю імперію царських і післяцарських часів, в міс-
течко Ягільниця.

У Ягільниці на той час діяли три релігійні громади: польська, 
єврейська й українська. Парохом української греко-католиць-
кої громади з 1912-й по 1926 рік був о. Володимир Антонович 
– високоосвічена, культурна людина, яка жила у вирі україн-
ської національної ідеї та патріотизму, живих національно-
культурних, політичних і соціальних зацікавлень. Він знався і 
підтримував зв’язки з активними учасниками українського на-
ціонального життя Галичини: Павлом Глодзінським – одним із 
засновників українських господарських установ, Ярославом 
Весоловським – послом до Віденського парламенту, а осо-
бливо теплі, щирі стосунки були у нього з греко-католицьким 
священиком Андрієм Бандерою. Ці взаємини скріплювалися 
родинними узами: адже його дружина була рідною сестрою 
дружини Бандери. Ймовірно, що в його домашній бібліотеці 
серед духовних і світських книжок були і пісенники, серед яких 
– збірник пісень «Кобзар» із нотами, виданий у Львові 1885 
року, де була надрукована пісня «Ще не вмерла Україна» для 
хорового співу.

У отця Володимира Антоновича було п`ятеро дітей – троє 
синів і дві доньки.

У сім’ї панував культ музики. Любов до пісні увійшла в життя 
дітей з раннього дитинства, з молоком матері, яка теж любила 
співати. Але серед дітей отця Антоновича своїм природним 
даром виділявся Антін, старший із синів. Він мав чудовий го-
лос і неабиякий хист організатора хорового співу.

«Ягільницький дяк не вчив прихожан церковного співу, – 
пригадувала Іванна Мартиновська, 1904 р. н., – та і не було це 
заведено. Хор зорганізовував і навчав сам священик».

Навчаючись у Львівській політехніці, Антін з нетерпінням 
чекав вакацій. Удома він поринав в царство музики і співу, до-
помагаючи батькові у керівництві хором.

«Ми дуже любили співати. І у святкові та вихідні дні, – вела 
далі розмову п. Іванна, – збиралися біля церкви. Молодий Ан-
тонович був нашим ровесником, він учив нас церковного співу, 
а також українських народних пісень. Ось тоді ми вперше по-
чули пісню «Ще не вмерла Україна». Антін не відразу запропо-
нував нам її розучити. Спершу він просто декламував окремі 
строфи так, просто, для себе, і це декламування було не з 
участю всіх, а окремих юнаків та дівчат, у яких він вірив і яким 

довіряв. А слова пісні нас бентежили і хвилювали».
Так що ж хвилювало ягільницьку молодь? Мажорні закличні 

інтонації музики? А може, слова?
Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Напевно, у словах відбувся природний сплав тексту з му-

зичним супроводом, що значно посилило емоційний вплив на 
сільську українську молодь.

А Надія Іванівна Війтик, 1927 р. н., у розмові зі мною при-
гадала: «Щонеділі, після відправи в церкві, сходилися сусіди-
господарі до нашого обійстя. Мій тато, Іван Мартиновський, 
був серед них шанованим господарем, умів читати й писати, 
бо скінчив три класи Ягільницької школи. Чоловіки розмовля-
ли на історичні та господарські теми, а ще тато читав їм но-
вини із газет «Діло», «Господарський голос», які одержувала 
«Просвіта». Я була дуже слухняною і цікавою дівчинкою. Мене 
цікавило все: могла годинами слухати те, про що говорили до-
рослі. І сьогодні відтворюю життєві картини. Ось тоді я вперше 
почула пісню «Ще не вмерла Україна». Але мені не було зрозу-
мілим, чому чоловіки цю пісню співали дуже тихо...».

«Ягільницька «Просвіта» мала чудовий духовий оркестр. 
Його першим керівником був Михайло Зварич. Оркестр знав 
грати пісню «Ще не вмерла Україна», але за часів Польщі її ви-
конання було суворо заборонено. Про це мені розповів батько, 
– повідомила Марія Романівна Пшибила, 1945 р. н. А ще вона 
сказала: – Я й сама навчилася цієї пісні, яку співали тато з 
мамою, бо на той час вже була ученицею 6-го класу. Та про те, 
що я знаю співати Гімн України, нікому не признавалася, бо 
боялася, щоб більшовицька влада знову не кинула батька у 
тюрму за національну ідею».

Уперше за часів радянської влади пісня «Ще не вмерла 
Україна» велелюдно, з великим натхненням, зі сльозами на 
очах, прозвучала у жовтні 1990 року, в день підняття на майда-
ні села синьо-жовтого прапора, у виконанні світсько-церков-
ного хору.

Слова палкі:
Мелодія врочиста.
Державний Гімн 
Ми знаємо усі.
Для кожного села,
Містечка, міста – 
Це клич один 
З мільйонів голосів.
Це наша клятва,
Заповідь священна.
Хай чують друзі й вороги,
Що Україна вічна, незнищенна,
Від неї ясне світло навкруги.

Степан БУБЕРНАК,
директор Ягільницького народного музею історії села, 
історик, член Національної спілки краєзнавців України, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Ми щасливі, що самі вже немолоді, а наші вчителі ще 
живі: наш класний керівник, вчителька математики 

Іванна Миколаївна Коломия, вчителька фізики 
Марія Никифорівна Шмата, вчителька співів 

Ганна Мирославівна Залубник.
Той весняний день видався напрочуд погожим. На мою 

пропозицію відвідати Іванну Миколаївну погодились її ко-
лишні учні – Ганна Мирославівна Залубник і Лариса Дмитрів-
на Мушій. Вчителька була дуже рада нашому приходові, але 
зустріла нас зі сльозами на очах. 

Народилась вона у с. Малі Чорнокінці в 1932 р. Вчилася у 
Чортківському педучилищі. Закінчила учительський інститут 
в Коломиї та фізико-математичний факультет педінституту. 
У Кривенькому почала вчителювати в 1954 році. Виклада-
ла математику. Багато розповідала Іванна Миколаївна про 
себе. Не тільки у вчительки, а й у нас на очах були сльози. 
Жаль за дитинством, котре так швидко промайнуло, стискав 
серце. Не одне покоління учнів за плечима Іванни Микола-
ївни. Розглядали фотографії шкільних років. «Я щаслива, – 
каже Ганна Мирославівна, – що мені вже сімдесят два, а я 
ще маю класного керівника. – А чи пам`ятаєте учнів нашого 
класу?» – запитала у Іванни Миколаївни.

І вчителька перелічила всіх двадцять трьох учнів. Потім 
перелічила всіх із мого класу. Мало того – вона пам`ятає, хто 
з ким сидів і за котрою партою.

– Так, учні мого першого випуску вже мають сімдесят два 
роки, – зітхає Іванна Миколаївна. – Як швидко летить час!.. 
Вже й здоров`я немає, – продовжує вчителька. – Мучить біль 
в ногах, два роки як не виходжу з дому...

В Іванни Миколаївни четверо дітей, та живе вона одна. 
Доньки далеко від дому: Віра – на Уралі, Марія в Італії. Сини 
Ярослав та Ігор в Україні, але не вдома. Вчителька зізнаєть-
ся, що до неї часто навідується її товаришка, вчителька-пен-
сіонерка Марія Павлівна Козлюк, навідуються й сусіди, ро-
блять покупки. Найбільша радість для неї – читання газет і 
телефонні дзвінки від дітей та онуків.

Щирою була наша розмова із вчителькою. Її перша випус-
книця Ганна Мирославівна відправила хресну дорогу. Пані 
Ганя – дяк-регент у с. Васильків. Талановита співачка, в мину-
лому – вчителька співів. Якби вона жила в іншому середовищі 
та інших умовах, була б на великій сцені. Спів Ганни Мирос-
лавівни неодноразово радував односельчан на концертах в 
місцевому будинку культури та сусідніх селах. «Церква мене 
тримає, – каже п. Ганя. – Сьогодні перед тим, як прийти до вчи-
тельки, я вже провела у церкві с. Васильків з дошкільнятами та 
школярами Шевченківське свято. Я цим живу».

На прощання заспівали ми пісню «Така її доля», а також 
«Мамина молитва», читали вірші. Попрощались із вчитель-
кою, побажали їй ще багато років життя: «Живіть ще і будьте 
щасливі. Бо якщо живете ви, то ми, ваші учні, ще молоді», – 
це були прощальні слова.

День хилився до вечора, коли повертались додому. Лари-
са Дмитрівна, активний громадський діяч у селі, пішла ще 
відвідати свою вчительку початкових класів Марію Павлівну 
Козлюк. На душі в нас було тривожно й водночас радісно. Ми, 
котрі відвідали Іванну Миколаївну, теж вчителі: а може, в цьо-
му є і якась заслуга нашої вчительки?

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке

Славень, приречений на безсмертя
Сторінки історії виконання національного Гімну «Ще не вмерла Україна» громадою с. Ягільниця

До найбільших святинь будь-якого народу належить Гімн. Це ті слова, та музика, які змушують кожного з нас 
підніматися при перших же акордах, з трепетом в душі слухати ту мелодію, яка віднаходить найпотаємніші 

струни, кличе до високого, світлого. Є такий символ і в українців – це Гімн «Ще не вмерла Україна».

Хочу бути вчителем!
Багато людей вважає, що теорія не виправдовує 

себе без практики. І це дійсно так. Я переконався 
в цьому під час переддипломної педагогічної 

практики у 1-Б класі Чортківської ЗОШ № 6. 

Побувавши у ролі 
викладача коледжу

Поруч з нами

Допоки наші вчителі на світі, 
ми молоді й щасливі цим
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Патріотичне виховання

Завдяки патріотичному настрою на-
передодні світлого свята Воскресіння 
Христового директор нашої школи Ан-
дрій Зайло зумів зорганізувати купівлю 
автомобіля в зону АТО. Напередодні дня 
відправлення автомобіля вчителі та учні 
школи дружно ліпили та варили вареники 
для воїнів АТО. Учні школи писали лис-
ти, складали вірші, малювали малюнки, 
щоб підтримати наших мужніх захисників. 
Адже усім їм, як ніколи, потрібна увага, до-
бре слово, повага та любов небайдужих 
людей та наша з вами молитва.

Шкільний колектив разом із громад-
ськістю села та іншими школами району, 
а саме: Залісянською, Білобожницькою, 
Милівецькою, Білівською, Нагірянською, 
Базарською, Колиндянською, Угринською, 
Свидівською, Палашівською, Бичківською, 

Шманьківською наповнили автомобіль 
різноманітними продуктами харчування.

Також до відправлення автомобіля 
долучилися В.Запухляк, С.Запухляк, 
В.Юсипчук, І.Кіндрат, Ю.Слома, парох на-
шого села отець Олег, отець Володимир із 
смт Заводське, волонтери собору Петра і 
Павла.

Кращі учні школи мали честь розфар-
бувати автомобіль у камуфляжний колір.

У Чистий четвер, 9 квітня, вся шкільна 
родина вишикувалась на урочисту лінійку, 
присвячену посвяті та відправленню авто-
мобіля у зону АТО. На лінійці були присут-
ні почесні гості: перший заступник голови 
РДА Валерій Запухляк, начальник район-
ного відділу освіти Ірина Гулька та насто-
ятель місцевої церкви Вознесіння Гос-
поднього отець Олег Ольховецький, який 

освятив автомобіль та поблагословив у 
щасливу дорогу. Зі словами вдячності до 
учнів школи звернулася Ірина Гулька.

Устами дітей звучали слова молитви 
до Пречистої Богородиці, аби наші славні 
земляки живими і здоровими якнайшвид-
ше повернулися додому, до своїх рідних.

На знак вшанування світлої пам’яті тих, 
хто загинув у зоні АТО, схиливши голови, 
присутні пом’янули їх хвилиною мовчання.

Під оплески та вигуки «Слава Україні! 
Героям слава!» автомобіль, за кермом 
якого був директор школи Андрій Зайло, 
зробив почесне коло навколо школи та ви-
рушив у далеку дорогу на Схід.

Інформація із сайту  http://
vochortkiv.at.ua

Фото Оксани СВИСТУН

У Заводській  загальноосвітній школі  І – ІІІ ст. існує  добра 
традиція. На початку весни, а саме березневої пори, у школі – 
«Тиждень дитячої книги».  Книгу вшановують  і дорослі, і діти, 
бо заходи, що відбуваються  згідно з наказом дирекції школи, 
передбачають активну участь вчителів, учнів, батьків та гро-
мадськості селища.                                                             

Тиждень  насичений  виставками  кращих  дитячих книг,  кон-
курсами,  рейдом «У кого краще живеться  підручникам?», бесі-
дами про  значення  книги в житті людини, благодійною акцією 
«Подаруй бібліотеці книгу», завдяки  якій книжковий  фонд  по-
повнився  67 примірниками  на суму 587 грн.

Серед усього розмаїття  заходів  година поетичних розду-
мів «Нас об’єднує слово, поезія, праця», підгрунтям для якої 
стала тріада святкових дат календаря. Проходила година з 
нагоди Всесвітнього дня поезії. Друга, не менш важлива, – 19 
березня виповнилося 85 років видатній українській поетесі 
Ліні Костенко. Наприкінці 50-х рр. минулого століття на по-
етичному небосхилі засяяла нова зоря. Дивно, що й досі астро-
номи не назвали одну із зірок її ім’ям. Талант цієї жінки неза-
перечний. Саме тому її твори вражають кожного, в тому числі й 
учнів нашої школи.

І ще одна не менш важлива причина нашого зібрання: бере-
зень – час, коли вшановуємо Кобзаря. Серед людей небагато та-
ких, про яких знає, говорить і пам’ятає весь світ. Шевченко із тієї 
когорти відомих людей. Ці три значимі події і стали центром ува-
ги під час години поетичних роздумів. Діти залюбки читали вірші 
Кобзаря. Особливо проникливо доносили слово поета Христина 
Дявіл, Марія Іванська, Анастасія Огаль, а Юля Федоришин чита-
ла вірш і співала пісню на слова Т.Шевченка, сестри Христина та 
Сабіна Шпаковські, сестри Вероніка та Юля Скарлош. Вероніка 
не тільки читала вірш, а й виконала пісню на слова Шевченка, 
акомпонуючи собі на бандурі, а учениця 5-го класу Софія Чекур-
лан зачитала власного вірша, присвяченого Кобзареві.

Зворушили всіх своїм натхненним поетичним словом Вікто-
рія Дмитрик, Марія Богуславець, Наталя Новак , Софія Ободяк, 
Олександр Клим, Софія Голованова. Учні 5-го класу читали 
вірші великого поета російською, польською, німецькою, біло-
руською мовами.

На нашому поетичному шкільному небосхилі засяяла зіроч-
ка – Таня Винничин, яка всім присутнім презентувала власний 
доробок – вірші, присвячені Великому Кобзарю.

Завершальним акордом були слова про те, що поезія допо-
магає нам побачити світ у його різнобарв’ї, ближче розуміти 
зв’язок між людиною і природою, висвітлює події, що відбува-
ються, кличе до боротьби, вселяє віру в день прийдешній!       

 Люба КУБАСОВА,
 завідувач шкільної бібліотеки

Заводської ЗОШ І – ІІІ ст.
 Фото Вікторії ГИКАВОї

Шкільний меридіан

Тріада святкових дат 
календаря

Автомобіль у зону АТО
Виховання патріотизму особистості, національної свідомості та духовності серед учнівського колективу 

стало одним із основних орієнтирів в Ягільницькій ЗОШ І – ІІІ ст. Ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, 
є дуже складною. І саме сьогодні ми повинні проявляти 

свою національну свідомість та патріотизм.

Вже стало доброю традицією для працівників 
усіх владних структур району повсякчас і нео-
дмінно напередодні великих празників Господніх 

допомагати, приділяти максимальну 
увагу, даруючи тепло душі людської ді-
тям-сиротам, дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, та тим, хто, не до-
сягши повноліття, опинився в складних 
життєвих обставинах. 

Так у переддвер’ї свята Пасхи пред-
ставники служби у справах дітей Чорт-
ківської РДА в рамках районної програ-
ми подолання дитячої безпритульності 
та бездоглядності на 2012-2015 рр. ор-
ганізували та провели благодійну акцію 
«Подаруй дитині радість Великодня», до 
якої, варто зазначити, долучилися пра-
цівники відділу культури, туризму, на-
ціональностей та релігій; представники 
відділу освіти райдержадміністрації. 

Святкове зібрання відбулося в район-
ному будинку культури ім. К.Рубчакової. 
Заклад культури, гостинно відчинивши 
двері, зустрів дітвору (а її, на жаль, аж 

100 осіб вказаних пільгових категорій у нашому 
районі) різнобарвною виставкою дивотворінь 

великодньої тематики, над якими залюбки при-
смаковували своєю обдарованістю вихованці 
позашкільного навчального закладу «Центр на-
уково-технічної творчості й дозвілля учнівської 
молоді». 

Із вітальним словом до усіх присутніх звернула-
ся очільниця культури району Галина Чайківська, 
а відтак канву привітань і щирих зичень продо-
вжив заступник голови райдержадміністрації Іван 
Віват. Боже благословення та доброзичливі світлі 
настанови линули з уст священнослужителів – 
митрофорного протоієрея, отця-декана Чортків-
ського деканату УПЦ КП Михаїла Левковича та 
протосинкела Бучацької єпархії УГКЦ о. Володи-

мира Заболотного. 
Того дня дітвора отримала подарункові про-

дуктові набори – усяку смакоту до пасхального 
кошика; насолодилася й музичними привітаннями 
своїх ровесників – аматорів художньої творчості. 

Святий Великдень завше несе людству довгоо-
чікувану радість, підсилює впевненість у завтраш-
ньому дні, кріпить віру, що з поміччю Господа запа-
нує мир і спокій на землі, аби лише серця наші не 
черствіли, а множилися й збагачувалися любов’ю 
до всіх і всього – дару Божого на землі.  

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
Тетяна ЛЯКУШ 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

благодійність

Здійснюйте добро, допоки існуєте
Одним із християнських свят найвеличнішим є Великдень. Воскресіння Господнє – 

це віра у возвеличення добра, непереможність любові, надія в те, що життя 
зміниться на краще, що наші серця сповняться щирістю до ближнього, якою кожен 

із нас безумовно поділиться з тими, хто так потребує опіки, ласки та уваги.
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Саме під таким гаслом відбувалася зустріч 
у літературній вітальні Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. О.Барвінського, приурочена 85-річному ювілею 
геніальної поетеси, нашої сучасниці Ліни Костенко.

 
Безсмертний дотик слова торкнувся душі кожного при-

сутнього в залі. Разом із авторкою поезій роздумували 
над одвічними питаннями життя, над швидкоплинністю 
часу, над коханням і ненавистю, добром і злом учасники 
літературної вітальні. 

Зустріч відбулася з ініціативи викладача філологічних 
дисциплін Н.Волощук за підтримки викладачів коледжу, 
які декламували вірші поетеси: Н.Шуригайло, О.Безпалько, 
Г.Обліжок, Н.Волощук, О.Помозибіда, О.Жара, В.Ковальчук, 
Л.Герчак, Н.Карач, Н.Клим, У.Бутриновська, Г.Корецька, 
Х.Яремчук, І.Клим, О.Мандзій, О.Федоришин. 

Надзвичайною прикрасою зустрічі були романси на сло-
ва Л.Костенко, їх виконували Н.Русінко, Т.Байдак, Н.Іванків, 
О.Соловей, В.Яковлєва, О.Слободян під майстерний акомпо-
немент С.Камаш, М.Кікис, І.Остапчук, О.Фучило, Г.Торончук.  

Підсумком зустрічі стало заключне слово директора 
коледжу Р.Пахолка, який, як ніхто інший, залюблений у 
поезію. 

Багато хто погодиться з думкою, що поезія Ліни Костен-
ко – немовби ковток свіжого повітря, як друге дихання. Це 
геніальна поетеса, яка ввійде на віки не лише в історію 
української поезії, а й в історію України. За рівнем гені-
альності вона – поетеса століття, поетеса всієї людської 
цивілізації. 

Її доля прозирає крізь вірші, поезія є долею, тут уже 
важко щось одне виокремити. Вкрай малослівна щодо 
себе самої, Ліна Костенко залишає нам право побачити 
у віршах відблиск свого життя, високих почуттів, тяжкої 
письменницької праці. І ніякі ідеологічні віяння та впливи 
не руйнують її внутрішній стрижень. Тобто, це дійсно над-
звичайний людський характер. Це те, чого, власне, не ви-
стачає як всій Україні як державі, так і багатьом українцям.

Ліна Костенко – це Ліна Костенко. 
Чистота їх поезії і чистота її духу вражає. 
Це поет на всі часи. 

Ніна ШУРИГАЙЛО, 
викладач філологічних дисциплін

Чортківського гуманітарно-педагогічного
колежу ім. О.Барвінського

У Чортківському економічному коледжі підприємництва і бізнесу 
ТНЕУ за ініціативи студентів і керівництва навчального закладу від-
бувся літературно-мистецький, освітньо-виховний захід, присвяче-
ний 201-й річниці з дня народження Великого Кобзаря «Літературні 
читання творів Т.Шевченка». 

Мистецький захід складався з кількох частин і мав на меті, за 
словами організатора – викладача коледжу Х.С.Ходоровської, ві-
добразити різні грані генія Шевченка. Захід проходив під гаслом  
«Борітеся – поборете, вам Бог помагає», «щоб із сили промовлених 
слів постала сила національних ідеалів, принципів та інтересів». Це 
і було властиво Шевченкові у найприродніший спосіб: велика лю-
дина завжди національна, як і її народ, бо вона тому й велика, що 
представляє собою свій народ! Чи був би такий великий Шевченко, 
якби написав «Кобзаря»  не українською мовою? Чи були б зараз ми, 
українці? Як жилося б нашій мові без ТАРАСА, без цього Генія, який  
через філософську інтуїцію пізнав глибини буття?

 Директор коледжу, доцент Т.Т.Жовковська, відкривши захід, на-
голосила на тому, що літературні Шевченківські читання проходять 
по всій Україні: «Нині для нашої держави є неймовірно важкі часи 
випробувань. Наша співпраця з освітніми організаціями, органами 
волонтерського руху має бути плідною, тому як живемо у тривож-
ний  для країни час. Гасла, під якими відбуваються читання не лише 
на Чортківщині, а й на теренах України, – є віддання шани Таланту, 
під духом якого ми повинні проваджувати своє життя». 

Ведучі Остап Месаксуді, Інна Матковська зупинилися на окремих 
фактах  непростого життя поета, зосередили увагу на тонкій музич-
ності художнього слова і художнього пензля Тараса Шевченка, що 
утворює певну життєву філософську палітру його творчості, його 
особистості загалом: «Боже Слово через Шевченка утверджувало 
нашу країну і почало творити окрему державу в історично межовій 
ситуації. Тоді хіба тільки Слово могло дати максимальний ефект 
у боротьбі за Україну! Опинившись із 15 років в абсолютно чужо-
мовному середовищі, він вилелеював мову у своєму серці, і «кожен 
його вірш стає мов би дослідницьким екскурсом у глибини слово-
значень». Художнє прочитання поезій великого «Кобзаря», акту-
ального й так потрібного нині для сучасних українців, по-новому 
відкрили талановиті студенти першого, другого і третього курсів. 
Особливо емоційно це вдалося Роману Залубнику, Ірині Кілімнік, 
Арсену Шумці, Надії Бабин, учениці школи-гімназії Олесі Миронюк. 
Безумовно, найяскравішими дійствами заходу стали інсценізова-
ні уривки творів Тараса Шевченка: «Катерина», «Тополя», «Лілея», 
«Сон» у виконанні обдарованих акторським мистецтвом студен-
тів – Тетяни Середи, Марії Чупик, Вікторії Регейло, Оксани Явної,  
Катерини Гучок, Андрія Остапіва, Вадима Лук’яніхіна. Так схвильо-
вано дружно «Реве та стогне Дніпр широкий» у стінах економічно-
го коледжу ще не звучав! (Музичний супровід І.В.Лоїка.) Гучними 
оплесками аудиторія вітала найочікуваніших гостей заходу – ви-
хованців дошкільного закладу № 1 «Золота рибка», які виконали 
пісенні  композиції «Ми роду козацького діти», «Зацвіла в долині» 
(музичний керівник О.В.Яковенко).  

«Для нас Тарас Григорович Шевченко – величина, за життєви-
ми принципами й філософськими постулатами якого має жити і 
навчатися  молодь України в нелегкий для держави час. Цей  за-
хід – наша емоційна сповідь самим собі для самоусвідомлення і 
самовизначення. Такі вечори не влаштовуються, вони виникають 
за покликом серця», – зауважила гостя заходу, поетеса, завідувач 
дошкільного закладу № 1 Р.В.Обшарська.

Після Переяславської ради українська мова підпадає під чужий 
лінґвомосковський шлях розвитку. Якщо у золотій добі нашої куль-
тури, себто у ХVІІ ст., «красне письменство дихає словенороською 
мовою – церковнослов’янською української адаптації з елементами 
живої розмовної стихії», то вже 1690 року на всі українські церковні 
книги накладено анафему. Від цього часу і до виходу «Кобзаря» 
1840 р. вийшло із двадцять (!) указів, які прямо чи опосередковано 

стосувалися функціювання нашої мови. Як наслідок, у ХVІІІ ст. по-
ширюється явище українсько-російської двомовності, за яким укра-
їнську загнано лише у селянський побут та до жменьки інтеліґенції, 
– російська натомість запановує абсолютно у всіх царинах. Відтак 
українську мову офіційно проголошено діалектом російської. При-
чиною цієї варварської русифікації була не тільки виняткова агре-
сивність, ворожість російської великодержавної доктрини, а й наша 
дивовижна поступливість і терпимість! Своєю чергою це спинило 
формування української літературної мови як чинника об’єднання 
нації. 

 Уся сила мови перелилася в український фольклор, який і став 
тим живлющим причастям для романтиків, що, зрештою, зберегло 
мові її володіння. Саме в цей час народжується Тарас – її містик і 
визволитель. Своєю мовою Т.Шевченко об’єднав усі частини укра-
їнської етнографічної території, адже Звенигородщина – це те міс-
це, де перехрещуються східні, західні та північні говори. Шевченко-
ва мова, скупана у фольклорі і піснях, – це найширша аура нашої 
нації.  

За рік до смерті поета журнал «Отечественные записки» вмістив 
анонімну рецензію на видання «Кобзаря» 1860 року, де зазначено, 
що «поява Шевченка переможно завдає поразки старим забобо-
нам про зручність і незручність писання тією чи тією мовою; знищує 
перевагу, що надається панівним народностям. Мова малоросій-
ська, яка до того часу була об’єктом насмішок або впадала у манір-
ну книжність, у Шевченка набула такого напряму, який – природно 
– не відходить від засвоєного народом способу, але разом з тим не 
чужий сучасним ідеям освіченої людини». А у «Московському вісни-
ку» зазначено: «Твори Шевченка служать яскравим запереченням 
панівній ще років десять чи двадцять тому думці, що малоросійська 
мова нездатна до дальшого розвитку… Тепер ви на кожному кроці 
зустрінете в нас людей, що захоплюються Шевченком, вивчають 
навіть малоросійську мову для того, щоб прочитати його вірші». За 
традиційними теоріями, літературна мова розвивається разом із 
політичними рухами. Українська літературна мова є «чудом» лінґ-
вістичного розвитку, бо сама підштовхнула політичний рух і стала 
в центрі всіх політичних проблем ХІХ-ХХ, а ХХІ століття і поготів.   

Наприкінці свята слово взяв викладач ЧННІПІБ доцент Я.І.Дзісяк: 
«Я дуже вдячний студентам економічного коледжу, що мають такі 
щирі українські серця… На думку сучасних дослідників, Шевчен-
кова внутрішня двомовність зумовлена і тим, що в тодішній мові 
йому для відображення всієї складності своїх думок і вражень не 
вистачало відповідної лексики. А не вистачало через політику шо-
віністичного російщення, що фактично на два століття призупинила 
розвиток української літературної мови, створивши її функційну не-
повноту. Себто творячи літературну мову, Шевченко ще й сам не 
міг почуватися вільно у всіх її проявах, попри те, що «найглибше 
всю повноту слова розкриває поезія», і той, «хто поетизує, є стра-
жем мовного дому».

«Шевченкові  геніальні твори – це поезія, яка «заступила со-
бою всі інші, заборонені прояви свободи духа», – зазначила якось 
О.Забужко. – Успадкуймо ж цю любов генія, і разом із Шевченком 
– плекаймо мову, бо мова – це дім нашого особистого і державного 
життя!».  Отож, поки існує поезія – буде й мова, і навпаки. Читання 
Шевченка-поета – це шанс пізнати свою мову, шанс осягнути у собі 
підсвідоме, змога стати сильним, бо у руці великої людини перо 
сильніше за меч (Рішельє):

Ми не суєта!
І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…
Та й де той пан, що нам закаже
І думать так, і говорить? 

Світлана СНІГУР, 
доцент, канд. філос. наук, викладач економічного  коледжу 

підприємництва і  бізнесу

Шевченкіана

Присвята стражеві мовного дому
Присвята

«Я вибрала долю 
собі сама…»

Великдень довгоочікувано увій-
шов у наші спраглі до оновлення 
душі. Важливий акцент такої підго-
товки – щира молитва і скріплення 
у вірі додався ще й культивуванням 
наших давніх традицій як елементу 
виховання молодого покоління. Так,  
у передвеликодній Чистий четвер 
за українськими християнськими 
традиціями жінки, дівчата бралися 
до розфарбування одного із важли-
вих атрибутів великодньої октави – 
яєць-крашанок, до якого необхідно 
підходити з добрими намірами, чис-
тим серцем. «Кожне яйце-крашанка 

має свою історію, написану давніми символа-
ми. Кожен регіон України різниться власними 
особливостями написання писанок», –  розпо-
відає знана на наших теренах мисткиня Іри-
на Вербіцька дівчатам, якими заопіковується 
Благодійний Фонд «Світ Дітей» та канадська 
спонсорська програма Chalice, які зібралися 
для важливої передвеликодньої місії –  участі 
у майстер-класі з писання писанок. Для на-
вчання такої важливої для українок справи 
дівчата одягнули вишиванки. Така сорочка і 
душу гріє, і налаштовує на чуття єдності поко-
лінь, що дуже важливо для писання писанок, 
як писали багато поколінь назад наші пред-
течі.

Майстер-клас з написання писанки від 
Ірини Вербіцької – це цікава і неординарна 
подія. Юні писанкарки підійшли до цього з 

великим натхненням і захопилися так, що 
кілька годин, проведені в такому товаристві, 
промайнули дуже швидко. Цього разу дівча-
та під дбайливими порадами та скеруванням 
пані Ірини узялися до виконання одного із 
найскладніших елементів виконання писанок 
– «сорокаклинку», що потребує й геометрич-
ний умінь. Іноді тільки диву даєшся, як наші 
предки без відповідної освіти зналися на за-
конах точних наук… То ж цього разу на основі 
«сорокаклинки» кожна з дівчат відтворювала 
власний візерунок, бо писанка – це творчість, 
яка тримає на нерозривній нитці усі покоління 
українського народу.

Олександра ІВАНЦІВ, 
соціальний працівник БФ «Світ Дітей»

Традиції

Великодні акорди БФ «Світ Дітей»



УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.20 Д/ф «Дорогами Саксонiї» 
11.15 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
11.55 Д/ф «Палiтри» 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 Вiкно в Америку 
14.15 Мультфiльми 
14.40 Хочу бути 
15.15 Як це? 
15.55 Д/ф «Шiсть ярдiв грацiї» 
16.25 Книга ua 
16.50 Д/ф «Дальнi барикади» 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
08.45, 10.30 «Снiданок з 1+1» 
09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.15 ТСН
09.10 «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 «Грошi» 
23.35 Т/с «Величний Джо» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2» 
11.05 Д/с «Склад злочину» 
12.25 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.15, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Ленiнград 46» (2) 
23.00 Т/с «Безсоння» (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.30, 18.40 Мiська рада 
iнформує 
07.40 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
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23 квітня. Тривалість дня – 14.16. Схід – 5.49. Захід – 20.05. Іменини святкують Максим, Терентій

21 квітня, вівторок 22 квітня, середа 23 квітня, 20 квітня, понеділок
УТ-1

06.00, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Ера будiвництва 
07.25, 23.35 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.15 Про головне 
10.10 Д/ф «Свiт пiсля 
Фукусiми» 
11.20 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.30 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.35 Казки Лiрника Сашка 
14.50 Мультфiльми 
15.20 Нотатки на глобусi 
15.55 Як ваше здоров’я? 
16.30 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.55 Д/ф «Мрналiнi 
Сарабхаї. Мистецтво танцю» 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло.ua 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
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» 
11.10 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 «Величний 
Джо» (2) 
00.30 Х/ф 
«Конформiст» (2) 

ІНТЕР
06.10, 20.00 «Подробицi» 
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 «Легковажна 
жiнка» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини» 
14.50 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград 46» (2) 
23.00 Т/с «Безсоння» (2) 
01.00 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 

«Щоденник для батькiв» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «8 жiнок» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40, 04.00 Х/ф «Бек - 
нiчне бачення» (2) 

ICTV
05.00 Факти 
05.35 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 03.45 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.» 
11.50, 13.20, 16.50 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Т/с «Вiдрив» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «Втiкач» (2) 
01.55 Х/ф 
«Несамовитий» (2) 

СТБ
05.00 «У пошуках iстини» 
06.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55, 18.25 «За живе!» 
10.05 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
12.10, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
13.05 «МастерШеф - 2» 
20.55 Т/с «Пiзнє 
каяття» (1) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.45 Х/ф «Застава у 
горах» (1) 
03.20 Х/ф «Щит i меч» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.10 М/c «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/c 
«Барбоскiни» 
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 03.00 
Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/c «Моя прекрасна 
нянька» 
17.00, 19.00 Т/c «Воронiни» 
18.20, 02.20 Абзац! 
20.00 Т/c «СашаТаня» 
21.00 Серця трьох 2 
23.30 Х/ф «Поганi хлопцi 
2» (3) 
03.05 Служба розшуку 
дiтей 
03.10 Рудi 
03.55 Зона ночi 
05.35 25-й кадр 

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-7» 
12.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
15.00 Д/п «Вiтчизнянi 
гранатомети. Iсторiя та 
сучаснiсть» 
15.50 Д/п «Таємниця 
освоєння Мiсяця» 
16.40 «6 кадрiв» 
21.30 «Хоробрi 
серця» 
00.20 «Секретнi 
матерiали» 
00.35 Х/ф «Я поховав своє 
серце» 
02.30 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.25 Перша студiя 
11.05 Д/ф «Мрналiнi 
Сарабхаї. Мистецтво 
танцю» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.00 Мультфiльми 
14.35 Надвечiр`я 
15.45 Свiтло 
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.25 Чоловiчий клуб 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
20.00 Про головне 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.45 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» 
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) 
23.00 «Право на владу - 2» 
01.05 Х/ф «Пожежi» (2) 

ІНТЕР
06.10, 20.00 «Подробицi» 
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 «Легковажна 
жiнка» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини» 
14.50 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с 
«Ленiнград 46» (2) 
23.00 Т/с «Безсоння» (2) 
00.55 Т/с «Сусiди» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Гидке 
каченя» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Унiкальна Україна 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Москаль-чарiвник» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Усiма 
широтами» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Колiр грошей» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05, 13.20 Х/ф «Грейсток. 
Легенда про Тарзана, 
повелителя мавп» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Опери» 
14.20, 14.25 Х/ф «Помпеї» 
16.50 Х/ф «Геракл. 
Початок легенди» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.30 Х/ф «Химера» (2) 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Зiркове життя» 
10.05 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика» (1) 
11.45 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра» (1) 
13.40, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 «За живе!» 
21.00 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Лови хвилю» 
09.40 Х/ф «Тварина» 
11.10 Т/c «Моя прекрасна 
нянька» 
16.55 Т/c «Воронiни» 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.40 Страстi за Ревiзором 
23.30 Аферисти в мережах 

2+2
06.00 Х/ф «Шпигуни» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
21.30 «ДжеДАI» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
23.00 Х/ф «Рептiзавр» 

УТ-1
08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.20 Перша студiя 
11.20 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.05 Мультфiльми 
14.25 Школа Мерi Поппiнс 
14.45 Хто в домi хазяїн? 
15.30 Фольк-music 
16.35 Х/ф «Закоханi 
невротики» (1) 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Д/ф «Свiт пiсля 
Фукусiми» 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Вертикаль влади 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
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 «Величний 
Джо» (2) 
00.30 Х/ф «Механiк» (3) 

ІНТЕР
05.35 «Мультфiльм» 
06.10, 20.00 «Подробицi» 
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 «Легковажна 
жiнка» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини» 
14.50 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с 
«Ленiнград 46» (2) 
23.00 Т/с «Безсоння» (2) 
01.00 Т/с «Сусiди» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
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 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Гаджет 
Time» 
12.45 Програма «Модна 
правда» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Ланцюг» 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35, 04.00 Х/ф «Лiнiя 
смертi» 

ICTV
05.00 Факти 
05.30, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 04.05 Т/с «Агенти 
Щ.И.Т.» 
11.50, 13.20, 16.50 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Т/с «Вiдрив» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с «Шеф-2» 
23.25 Х/ф 
«Несамовитий» (2) 
01.50 Х/ф «Лють» (2) 
04.50 Служба розшуку 
дiтей 
04.55 Студiя Вашингтон 

СТБ
05.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.30, 18.25 «За живе!» 
08.40 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв 
в Росiї» (1) 
10.40, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.20 «МастерШеф - 2» 
20.55 Т/с «Пiзнє каяття»(1) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.55 «Один за всiх» 
01.55 Х/ф «Коли настає 
вересень» (1) 
03.25 Х/ф «Щит i меч» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.10 М/c «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/c «Барбоскiни» 
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 02.30 
Репортер 
08.05 Єралаш 
11.55 Т/c «Татусевi дочки» 
16.55, 19.00 Т/c «Воронiни» 
18.20, 01.45 Абзац! 
20.00 Т/c «СашаТаня» 
21.00 Серця трьох 2 
23.25 Х/ф «Поганi 
хлопцi» (2) 
02.35 Служба розшуку 
дiтей 
02.40 Великi 
почуття 
04.15 Зона ночi 
05.55 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-7» 
12.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
15.00 Д/п «Вiтчизнянi 
гранатомети. Iсторiя та 
сучаснiсть» 
15.50 Д/п «Таємниця смертi 
Гiтлера» 
16.40 «6 кадрiв» 
21.25 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
«Барселона» - ПСЖ 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
01.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
«Баварiя» - «Порту» 
02.40 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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УТ-1
06.00, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.20 Музична академiя 
Junior 
11.25 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.20 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Мультфiльми 
14.25 Вiра. Надiя. Любов 
15.35 Театральнi сезони 
16.10 Музичне турне 
17.20 Д/ф «Вiрменiя. 
Райськi фрукти» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Вiкендовi 
iсторiї» 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 02.40 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» 
11.10 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 
2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.55 «Свiтське життя» 
00.00 Х/ф «Плем’я» (3) 

ІНТЕР
06.10, 20.00 «Подробицi» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Легковажна жiнка» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25, 14.20 Т/с «Аромат 
шипшини» 
14.50 «Судовi справи» 
15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.10 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Т/с «Картковий 
будинок» (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
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 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Тiнь 
велетня» 
17.30 Програма «Гаджет 
Time» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35, 04.00 Х/ф «Бункер» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 03.10 Т/с 
«Революцiя» 
11.50, 13.20, 16.50 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiдрив» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.25 Х/ф «Обговоренню 
не пiдлягає» (2) 

СТБ
05.40 Х/ф «Привiт вiд 
Чарлi Трубача» (1) 
06.55 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання» (1) 
09.05 Х/ф «Вербна недiля» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома» (2) 
20.00, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.45 Х/ф «31 червня» (1) 
03.00 Х/ф «Веселi зiрки» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.08, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.10 М/c «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/c «Барбоскiни» 
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 03.55 
Репортер 
08.05, 21.00 Серця трьох 2 
18.20, 03.10 Абзац! 
19.00 Т/c «Воронiни» 
20.00 Т/c «СашаТаня» 
01.35 Х/ф «Легко не 
здаватися» 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40, 21.30 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-7» 
12.50 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
15.00 Д/п «Вiтчизнянi 
гранатомети. Iсторiя та 
сучаснiсть» 
15.50 Д/п «Таємницi 
зниклих лiтакiв» 
16.40 «6 кадрiв» 
19.00 Х/ф «Помста без 
права передачi» 
22.00 «MMA. Змiшанi бої» 
23.15 Х/ф «Пiраньї 3DD» 
00.50 Х/ф «Карнозавр-3» 
02.05 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!»

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20 Крок до зiрок 
07.10 Шеф-кухар країни 
08.00 У просторi буття 
09.15 Перша студiя 
09.55 Зроблено в Європi 
10.05 Нотатки на глобусi 
10.30 Український корт 
11.00 Книга ua 
11.45 Д/ф «Шiсть ярдiв 
грацiї» 
12.15 Д/ф «Клуб пригод» 
13.00 Свiтло 
13.40 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
14.40 Д/ф «Вiрменiя. 
Райськi фрукти» 
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.55 Чоловiчий клуб 
17.35 Д/ф «Знищити АЕС» 
18.50 Вiрменiя. 100 рокiв 
пам’ятi 
19.00 Концерт вiрменської 
музики 
20.45 Ми любимо життя 
21.00 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 «Грошi» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
08.55 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.25 «Свiтське життя» 
10.30, 02.15 Х/ф 
«Процес» (1) 
14.40 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.30, 21.20 «Вечiрнiй 
квартал у Туреччинi» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.25 «Що? Де? Коли? 
2015» 
00.25 Х/ф «Агент Гамiлтон: 
В iнтересах нацiї» (3) 

ІНТЕР
06.05 Х/ф «Крапка, крапка, 
кома...» 
07.45, 20.00 «Подробицi» 
08.45 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 «Новини» 
10.00 Х/ф «Циган» 
13.50 Т/с «Легковажна 
жiнка» 
15.45 Т/с «Каяття» 
20.30 Х/ф «Перевiрка на 
любов» (2) 
22.30 «Нiч великого боксу на 
Iнтерi. Володимир Кличко - 
Брайант Дженнiнгс» 

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» 
22.20 «Моя улюблена 
робота» 
22.30 «Абетка 
здоров’я» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Термiнове 

занурення» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Bon 
appetit» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30 Х/ф «Знову 18» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Хлопчик-полiцейський» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00, 03.55 Х/ф «Владика 
Андрей» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.45 Iнсайдер 
09.45, 13.00, 20.05 Т/с 
«Небо у вогнi» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
23.05 Х/ф «Блейд» (2) 
01.25 Х/ф «Блейд-2» (2) 
03.15 Х/ф «Втiкач» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.00 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» (1) 
12.50 Х/ф «Новорiчна 
дружина» (1) 
14.45 Т/с «Коли ми вдома» 
16.05 «Холостяк - 5» 
19.00 «Україна має 
талант!-7» 
21.50 «Моя правда. Ектор 
Хiменес-Браво» 
22.50 «Україна має 
талант!-7» Пiдсумки 
голосування 
23.15 «Давай поговоримо 
про секс 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.53 Kids Time 
06.05 М/c «Губка Боб 
Прямокутнi штани» 
07.55 Уральськi 
пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.40 Страстi 
за Ревiзором 
14.30 Серця трьох 2 
19.20 Х/ф «Громобой» 
21.00 Х/ф «Need For Speed: 
Спрага швидкостi» (2) 
00.00 Х/ф 
«Запалювання» (2) 
02.05 Х/ф «Легко не 
здаватися» 
03.40 Великi почуття 
04.00 Зона ночi 
05.40 25-й кадр 

2+2
06.00 «Буде бiй». WSB 
Всесвiтня серiя Боксу: 
«Cuba Domadores» - 
«Ukraine Otamans» 
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40 «ДжеДАI» 
09.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
10.00 Х/ф «Ментiвськi 
вiйни-3» 
22.00 Х/ф «Замiна-4: Без 
права на поразку» 
00.00 Х/ф «Залiзний 
лицар» 
02.05 Х/ф «Вишневi 
ночi» 

УТ-1
06.30 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 
07.45, 00.05 На слуху. 
Пiдсумки 
08.40 Тепло.ua 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
09.55 Мультфiльм 
10.05 Школа Мерi Поппiнс 
10.25 Хочу бути 
11.05 Музична академiя 
Junior 
12.10 Д/ф «Знищити АЕС» 
13.40 Д/ф «2033 км вiд 
Ейфелевої вежi» 
14.20 Фольк-music 
15.45 Т/с «Таксистка» 
17.30 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 
18.30 Театральнi сезони 
19.00 Х/ф «Просто уяви» 
20.45 Ми любимо життя 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика. Bandur Band 
23.00 Вертикаль влади 
01.20 Музичне турне 

1+1
06.00, 02.40 Х/ф «Лера» (1) 
07.10 Мультфiльм 
07.35 «Українськi сенсацiї» 
08.35 ТСН 
09.20 Х/ф «Анжелiка - 
маркiза янголiв» (1) 
11.40 Х/ф «Прекрасна 
Анжелiка» (1) 
13.45 Х/ф «Анжелiка i 
король» (1) 
15.50 Х/ф «Невгамовна 
анжелiка» (1) 
17.35 Х/ф «Анжелiка i 
султан» (1) 
19.30, 04.50 «ТСН-
Тиждень» 
21.00 «Голос країни 5» 
23.15 Х/ф «Явище» (2) 
01.00 Х/ф «Кам’яний 
хрест» (1) 

ІНТЕР
07.00 «Подробицi» 
07.30 Х/ф «Галасливий 
день» 
09.30 Новини 
10.00 Х/ф «Циган» 
13.40 Т/с «Легковажна 
жiнка» 
15.40 Т/с «Каяття» 
20.00, 04.35 «Подробицi 
тижня» 
22.00 Великий бокс на 
Iнтерi. Володимир Кличко - 
Брайант Дженнiнгс 
01.35 Х/ф 
«Азартна гра» (2) 
03.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00 «Актуально» 
19.15 «Загубленi у часi» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Назбиране» 
22.15 «Квiтень Чорнобиля» 
22.30 «Перемога, свята 
Перемога!» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Х/ф «Термiнове 
занурення» 
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. Х/ф 
«Хлопчик-полiцейський» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Замки Тернопiлля 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.40 Програма «Невiдома 
Україна» 
21.00, 03.00 Музична 
програма «Гал-клiп» 
21.30, 02.00 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Свiтло в лiсi» 
23.45 Час-тайм 
00.35 Х/ф «Бункер» 

ICTV
06.10 Х/ф «Контакт» 
08.50 Х/ф «Червона 
планета» 
10.50, 13.00 Т/с «Шеф-2» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Мисливцi за 
вiдьмами» 
22.05 Х/ф «Блейд. Трiйця» (2) 
00.15 Х/ф «Блейд-2» (2) 

СТБ
07.55 «Холостяк - 5» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.45 «Караоке на 
Майданi» 
11.45 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
15.40 «Україна має талант!-7» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi 7» 
23.05 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
01.00 Х/ф «Любов зла» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 13.30 Kids Time 
06.08 М/c «Монстри проти 
прибульцiв» 
08.00 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
09.50 М/c «Пiнгвiни з 
Мадагаскару» 
11.45 М/ф «Гроза мурах» 
13.35 Х/ф «Останнiй 
кiногерой» 
16.05 Х/ф «Погоня» 
18.10 Х/ф «Need For Speed: 
Спрага швидкостi» (2) 
21.00 Х/ф «Мiсто грiхiв: 
Жiнка, заради якої варто 
вбивати» (2) 
23.00 Х/ф «Мiсто грiхiв» 
01.20 Х/ф «Запалювання» (2) 

2+2
08.45 «Хоробрi серця» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «ДжеДАI» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
13.50 Футбол. 21 Тур. ЧУ. 
«Карпати» - «Олiмпiк» 
16.00 «Бушидо» 
16.50 Футбол. 21 Тур. ЧУ. 
«Днiпро» - «Iллiчiвець» 
19.00 «Буде бiй». WSB 
Всесвiтня серiя Боксу: 
«Cuba Domadores» - 
«Ukraine Otamans» 
21.30 «Профутбол» 
23.10 «Гра без правил» 
23.25 Х/ф «Пiраньї 3DD» 
01.10 Х/ф «Залiзний 
лицар» 
03.05 Х/ф «Камiнна душа» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Особливо важливо вияви-

ти розважливість і завзятість 
в досягненні намічених цілей. 
Легковажних вчинків робити 
не слід, їх наслідки можуть 
круто змінити вашу долю. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Досягнення на роботі не 

зажадають від вас особли-
вих зусиль, тому ви повинні 
осмислити свій успіх і зро-

зуміти, як ще раз повторити 
його. Будь-яку сварку, будь-
який конфлікт важливо 
швидше погасити, ніж напо-
лягти на своєму. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Більше розсудливості та 

рішучості – ось що вам за-
раз необхідно. Не піддавай-
теся зневірі і розпачу. 

РАК (22.06-23.07)
Все у вас буде виходити, 

але не розслабляйтеся, при-
мхлива удача може відвер-
нутися в будь-який момент. 
Успіхи на роботі будуть по-
мітні ближче до вихідних. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не варто вам горіти на роботі 

та перевтомлювати свій мозок. 
Стримайте політ фантазії, час 
для цього трохи невдалий.

ДІВА (24.08-23.09)
Непоганий тиждень для про-

сування кар’єрними сходами. Ви й 
без того вмієте тримати себе в то-
варистві, а зараз виявитеся добрим 
співрозмовником і просто не змо-
жете не привернути до себе увагу. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам буде потрібна допомо-

га друга і заступника, але не 
варто афішувати ці стосунки. 
Виявіть передбачливість і обе-
режність, особливо при кон-
тактах з новими людьми. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Якщо ви бажаєте домогти-

ся результатів, потрібно діяти 
хоч і м’яко, але досить напо-
легливо. Від вашої активності 
залежатиме втілення запові-
тних планів у реальність, у вас 
є всі шанси на успіх. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам необхідно підвищи-

ти свій професійний рівень, 
отримати нові знання, це 

дозволить вам просунутися 
кар’єрними сходами. Бажа-
но більше часу працювати 
на самоті, що буде корисно 
для вас і вашої кар’єри. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам краще зайняти вичі-

кувальну позицію і з’ясувати 
намір оточуючих. Настав час 
осмислення ваших досягнень.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Можливі нестандартні 

ситуації, упоратися з ними 
ви зможете завдяки сприт-
ності та рішучості. Нама-
гайтеся виконувати свої 
обов’язки на совість. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ви можете знайти нових 

надійних партнерів і дру-
зів. Якщо у вас з’являться 
нові цікаві, оригінальні 
ідеї – втілюйте їх негайно 
в життя. 

20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма «Гаджет 
Time» 
21.40 Програма «Модна 
правда» 
22.35 Х/ф «До 17» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с «Революцiя» 
11.50, 13.20, 16.50 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiдрив» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «Служителi 
закону». (2) 
01.50 Х/ф «Убивство за 
розкладом» (2) 

СТБ
06.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Зiркове життя» 
09.55, 18.30 «За живе!» 
11.05 «Моя правда. 
МастерШеф. Прихована 
правда» 
12.00 «Моя правда. 
Мастершеф. Бiй без 
правил» 
13.00, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
13.55 «МастерШеф - 2 
Невiдома версiя» 
20.55 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.45 Х/ф «На прiзвисько 
«Звiр» (1) 
03.05 Х/ф «Щит i меч» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.10 М/c «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/c «Барбоскiни» 
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.00, 18.00, 02.10 
Репортер 
08.05 Єралаш 
11.55 Т/c «Татусевi дочки» 
16.55, 19.00 Т/c «Воронiни» 
18.20, 01.30 Абзац! 
20.00 Т/c «СашаТаня» 
21.00 Серця трьох 2 
23.35 Х/ф «Хочу як 
Брiджет» (2) 
02.15 Служба розшуку 
дiтей 
02.20 Великi почуття 

2+2
08.25 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний вiддiл-7» 
12.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
15.00 Д/п «Вiтчизнянi гранатомети. 
Iсторiя та сучаснiсть» 
15.50 Д/п «Таємницi 
Нюрнберзького процесу» 
16.40 «6 кадрiв» 
21.30 «Профутбол» 
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
Днiпро - Брюгге. Пряма 
трансляцiя 
00.05 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 
01.20 Х/ф «Помста без 
права передачi» 
02.50 Х/ф «Захар Беркут» 
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Соцзахист роз`яснює

Спартакіада газовиків

У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ 
та електроенергію Урядом 28 лютого ц. р. прийнято 

Постанову Кабінету Міністрів України 
«Про удосконалення порядку надання житлових 

субсидій» (далі – Постанова), якою з 1 травня буде 
суттєво спрощено порядок призначення 

житлових субсидій.

Кому призначається житлова субсидія
Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, 

на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації або 
особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житло-
вому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) 
житла, і на яку відкрито особові рахунки зі сплати житлово-кому-
нальних послуг.

Документи, необхідні для призначення житлових субсидій
Для призначення субсидії необхідно подати лише два доку-

менти – заяву про призначення житлової субсидії та деклара-
цію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням 
житлової субсидії, форма яких спрощена. Не подаються довідки 
про доходи зареєстрованих осіб, відповідна інформація зазна-
чається у декларації.

Термін призначення житлових субсидій
Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалю-

вального періоду 2014/2015 років, субсидія на наступний період 
призначатиметься на підставі раніше поданих документів, без 
необхідності надання заяви і декларації.

Субсидія призначатиметься на 12 місяців на підставі відомос-
тей про доходи, які зазначено у декларації, а на наступний період 
– без звернення, на підставі отриманої інформації про доходи від 
Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, фон-
дів соціального страхування, вищих навчальних закладів. При 
цьому у разі, коли оплата послуг з централізованого опалення 
проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим 
тарифом, або для індивідуального опалення використовується 
природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується 
окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

Доходи, які враховуватимуться під час призначення суб-
сидій

До доходів враховуватимуться: заробітна плата, пенсія, допо-
мога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зо-
крема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечен-
ня, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового 
договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в 
оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогоспо-
дарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депози-
тів тощо.

Для призначення субсидії враховуватимуться доходи без по-
датку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік. 
Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-ко-
мунальних послуг призначається у І кварталі року, середньомі-
сячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попе-
реднього року. У разі, коли дохід заявника зменшився порівняно 
з попереднім календарним роком, житлова субсидія може бути 
призначена на підставі доходів за останні шість місяців за умови 
надання довідки до органу соціального захисту населення про 
доходи таких осіб за цей період.

Для студентів денної форми навчання вищих навчальних за-
кладів у разі відсутності доходів не враховуватиметься дохід на 
рівні прожиткового мінімуму.

Скасовується необхідність обов’язкового працевлаштування 
працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі 
зайнятості (до розрахунку сукупного доходу прийматиметься до-
хід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб).

Чи впливає майновий стан сім’ї на призначення житлових 
субсидій

Для призначення житлової субсидії не впливає майновий стан 
сім’ї (наявність у володінні житлових приміщень, транспортних 
засобів, земельних ділянок, здача в оренду житлового примі-
щення тощо), крім купівлі майна або оплати послуг протягом 12 
місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка 
на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень. У такому ви-
падку субсидія може бути призначена на підставі рішення комісії.

Зарахування субсидії при економії споживання послуг 
в рахунок майбутніх платежів

Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців по-
слуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії 
споживання послуг, зараховуватиметься виконавцем не тільки 
як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства, а й в 
рахунок майбутніх платежів.

Подання заявником недостовірних відомостей
Сума субсидії, перерахована (виплачена) внаслідок подання 

громадянином документів з недостовірними відомостями, по-
вертається ним у подвійному розмірі.

Отримати більш детальну інформацію з питань призна-
чення житлових субсидій можна в управлінні соціального за-
хисту населення райдержадміністрації, яке знаходиться за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 21 (в приміщенні міської 
ради, І поверх, ліве крило, кабінет № 6) або за телефоном 
«гарячої лінії» 2-39- 07.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління соціального захисту населення РДА

Успіх наших газовиків невипадковий, адже ще кілька 
років тому вони тричі поспіль виборювали загальноко-
мандну першість в обласних спартакіадах галузі, за що 
їм, як це прийнято, назавжди було вручено перехідний 
кубок. І нині, як і десятки інших чисельних нагород, він 
прикрашає кабінет начальника Чортківського УЕГГ Ігоря 
Клизуба, до речі, теж великого шанувальника спорту. На 
базі чортківської команди тоді було сформовано збірну 
області, яка відстоювала її честь на Всеукраїнських зма-
ганнях в Алушті. Тепер про це залишилися лише приємні 
спогади, однак клас є клас і, як то кажуть, є ще порох в 
порохівницях. 

Узагалі в газовому господарстві краю приділяють 
велику увагу розвитку спорту і проведенню культурно-
масових заходів. Так, традиційно у червні місяці щоро-
ку аналогічно дорослій проходить дитяча спартакіада 
серед дітей працівників служби газу, у вересні до про-
фесійного свята відбувається конкурс художньої само-
діяльності тощо. В цьому насамперед велика заслуга ба-
гаторічного голови правління ПАТ «Тернопільгаз» Олега 
Караванського, який уміє згуртувати колектив. Гадаємо, 
приклад газовиків вартий наслідування й для працівни-
ків інший галузей, адже ніщо так, як спорт, культура, до-
звілля, не об’єднує людей.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вода виліпила обличчя нашої планети. Все земне життя 
зародилося у воді і не може існувати без неї. Ми так звикли 
до води, що її дивовижність не дивує нас. Що ж таке вода? 
Сестра – тихоня найсильнішої вибухівки – більше гримучого 
газу! Вона утворюється з водню та кисню. Наша планета бла-
китна від води, а скільки ж її на планеті? 

Про важливість води розповіли ведучі години екологічної 
мудрості – завідуюча відділом обслуговування ЦБ О.І.Рибух 
та бібліотекар читального залу, керівник клубу-лекторію 
«Ковчег» О.В.Кондратенкова. Наголосили, що Генеральна 
Асамблея Організації Об’єднаних Націй, прийнявши резолю-
цію від 22 лютого 1993 року, оголосила 22 березня Всесвітнім 
днем водних ресурсів.

У цей день є унікальна можливість нагадати людству про 
те, що проблема чистої питної води – одна з найгостріших, 
що наявність і якість водних ресурсів розглядається світовим 
співтовариством як найважливіший фактор стійкого розвитку 
економічного росту та соціальної стабільності. 

Цікаву вікторину провела вчитель біології гімназії ім. 
М.Шашкевича, член ЕГО «Зелений світ» Н.Л.Богданець. 

Діти активно давали відповіді на запитання: З чого скла-
дається вода? Як ставитися до води? Як оберігати крини-
ці, джерела, річки? Проблеми навколишнього середови-
ща і зокрема водних ресурсів турбують всіх нас. Кожен 
з нас повинен зробити якусь маленьку добру справу для 
їх збереження, відтворення та охорони. Хтось вчасно за-
криє кран на кухні чи у ванній кімнаті й тим самим збереже 
десяток літрів чистої води, інший – викине пляшку з-під 
випитої води не в річку, а у спеціальний сміттєвий контей-
нер, а дехто навіть очистить джерело, повністю замулене, 
що може просто пересохнути спекотним літом. А що саме 
зробити вам, нехай підкаже серце. Не відмовляйтесь від 
добрих справ, адже все, що зробите, повернеться стори-
цею. «Не будьмо байдужими, не залишаймось осторонь!» 
– такими словами закінчила годину екологічної мудрості  
керівник  клубу-лекторію «Ковчег».

До уваги присутніх бібліотекарі оформили книжкову полич-
ку «У долі природи наша доля».

Ольга КОНДРАТЕНКОВА, 
бібліотекар читального залу ЦБ

Про надання 
житлових субсидій за 
спрощеним порядком

Перші у футболі, другі в волейболі
Нещодавно на базі спорткомплексу «Економіст» та спортивної зали гімназії ім. М.Шашкевича відбулися 

зональні змагання з міні-футболу та волейболу серед працівників газових господарств Козови, Теребовлі, 
Борщева та Чорткова, результати яких йшли у залік обласної спартакіади, де спортсмени-аматори 

Чортківського УЕГГ вибороли в упертій боротьбі відповідно І і ІІ місця і тепер братимуть участь у фіналі ігор, 
який відбудеться у травні місяці ц. р. на головній спортивній арені Тернопілля. Окрім зазначених видів спорту, 

у програмі змагань також будуть легка атлетика, гирьовий спорт, армрестлінг і теніс.

Екобезпека

Складаємо оцю величну оду
про цілющу живу воду

Під такою назвою відбулося засідання екологічного клубу-лекторію «Ковчег», що діє при центральній районній 
бібліотеці, у формі години мудрості з учнями гімназії ім. М.Шашкевича.
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Оголошення, повідомлення 11

земельні ділянки
ПРОДАЮТЬСЯ

послуги

квартири

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.

приватизована земельна ділянка у с. Го-
рішня Вигнанка, площею 27 сотих.

Тел.: 3-33-81, 097-280-71-32.

земельна ділянка 18 сотих у с. Біла по вул. 
Залужжя. Терміново. Недорого. 

Тел.: 098-579-61-26,
 095-041-71-04.

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.

1-кімнатна квартира (терміново, недо-
рого) на 1-му поверсі 2-поверхового будинку, 
площею 30 кв. м. Опалення індивідуальне, 
пластикові вікна. Тел. 098-473-24-07.

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

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.

Видавничій компанії на постійну роботу 
потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто 
Зарплата висока 

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

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 висловлює 
щире співчуття вчительці Ользі Ми-
хайлівні Дашок з приводу тяжкої втра-

ти – смерті її матері.

Закон України від 5 березня ц. р. за № 247- 
VIII «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо уточнення повноважень нотаріусів 
та особливостей реєстрації похідних речових 
прав на земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення» (далі Закон № 247-VIII) 
набрав чинності 25 березня. Так, цим Законом 
уповноважено нотаріусів здійснювати функції 
державного реєстратора прав на нерухоме 
майно у порядку та випадках, встановлених 
Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» (далі – Закон).

Нотаріусам надано можливість проводити 
державну реєстрацію: речових прав, похідних 
від права власності, на земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення незалежно 
від нотаріального посвідчення договору, на 
підставі якого виникає таке право; права влас-
ності на земельну ділянку сільськогосподар-
ського призначення, яке виникло та оформле-
но в установленому порядку до 1 січня 2013 р., 
одночасно з державною реєстрацією похідно-
го від нього речового права на таку земельну 
ділянку.

Закон доповнено статтею 42, яка визначає 
особливості державної реєстрації похідних 
речових прав на земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення, право власності на 
які виникло та оформлено в установленому 
порядку до 1 січня 2013 р.

Так, з метою державної реєстрації похідно-
го від права власності речового права на зе-
мельну ділянку сільськогосподарського при-
значення, особа, визначена у частині першій 
статті 42 Закону, подає одну заяву про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо 
іншого речового права). При цьому нотаріусом 
за допомогою програмного забезпечення Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме 
майно (далі – Державний реєстр прав) форму-
ються 2 заяви: про державну реєстрацію права 
власності та про державну реєстрацію іншого 
речового права. Частиною другою статті 42 
Закону передбачено проведення державної 
реєстрації права власності на земельну ділян-
ку сільськогосподарського призначення у разі 
подання заяви про державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень набувачем похідного речового 
права на таку земельну ділянку (орендарем чи 
іншим користувачем) без подання заявником 
документа, на підставі якого виникло право 
власності, за умови наявності інформації про 
зареєстровану земельну ділянку у Державно-
му земельному кадастрі та до моменту авто-
матизованого перенесення до Державного 
реєстру прав записів (відомостей) про речові 
права та обтяження на земельні ділянки з Дер-
жавного реєстру земель. Тобто нотаріус одер-
жує від територіальних органів земельних ре-
сурсів інформацію (довідки, копії документів 
тощо), необхідну для проведення державної 
реєстрації права власності на відповідну зе-

мельну ділянку, шляхом направлення запиту 
до Державного земельного кадастру за до-
помогою програмного забезпечення Держав-
ного реєстру прав та використовує отриману 
інформацію для державної реєстрації права 
власності на таку земельну ділянку.

У разі, коли заявником разом з документами, 
необхідними для проведення державної реє-
страції похідного речового права на земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення, 
подається документ, що підтверджує виник-
нення права власності на відповідну земельну 
ділянку та/або витяг з Державного земельного 
кадастру, в якому міститься вся інформація, 
державний реєстратор або нотаріус прово-
дить державну реєстрацію права власності на 
підставі цих документів.

За результатами розгляду заяви про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо 
права власності) за відсутності підстав для 
відмови у такій реєстрації чи зупинення дер-
жавної реєстрації державний реєстратор або 
нотаріус приймає рішення про державну реє-
страцію прав та їх обтяжень з відкриттям роз-
ділу. Після цього приймається рішення щодо 
державної реєстрації іншого речового права 
відповідно до поданої заяви про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого 
речового права) на загальних засадах. За ре-
зультатами проведення такої державної реє-
страції прав на земельні ділянки формується 
витяг для кожної із заінтересованих осіб, за 
якими проведено державну реєстрацію прав.

У разі, якщо протягом передбаченого ч. 5 
ст. 15 Закону строку, в який має проводитись 
державна реєстрація права власності на зе-
мельну ділянку, державним реєстратором або 
нотаріусом не отримано відповідь на запит, 
сформований на підставі підпункту 81 частини 
другої статті 9 Закону, державна реєстрація 
відповідного похідного права проводиться з 
урахуванням положень абзацу другого пункту 
43 Порядку, тобто у спеціальному розділі Дер-
жавного реєстру прав.

У вищезазначеному випадку за результата-
ми розгляду заяви про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень (щодо права власності) 
рішення приймається на загальних підставах, 
передбачених Законом та Порядком.

Положення статті 42 Закону не стосуються 
порядку державної реєстрації права влас-
ності держави чи територіальної громади на 
земельні ділянки, які сформовані із земель 
державної чи комунальної власності, з одно-
часною державною реєстрацією похідного від 
права власності речового права на таку зе-
мельну ділянку, оскільки особливості її прове-
дення у цьому випадку врегульовані статтею 
41 Закону.

Тетяна ВОВК,
 в. о. начальника Головного 

територіального управління юстиції 
у Тернопільській області

Юстиція інформує

Повноваження нотаріусів та особливості 
реєстрації похідних речових прав 

на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення

будинок
незавершене будівництво по вул. Гранич-

ній-Бічній. Другий поверх – мансарда. Підведено 
газ, світло, є колодязь. Земельна ділянка – 0,6 
га. Можливий обмін на квартиру з доплатою. 
Ціна за домовленістю. Тел. 097-546-72-00.

ХТО ЗНАЙшОВ ДОКУмЕНТИ 
видані у США, загублені в районі ринку, біля магазину «Родинна ковбаска» 

(поблизу автобусної зупинки) 3 квітня ц. р., прохання повернути за винагороду.
Тел: 3-28-41, 097-815-44-79, 096-189-28-19, 068-041-12-07

засторога

Варто відмітити, що під час виїзду на га-
сіння посуші численних матеріальних втрат 
зазнає рятувальна служба. Адже кожен 
виїзд за сигналом «тривога» – це чималі 
затрати людських ресурсів, а також коло-
сальні витрати пального. Також не всі зна-
ють, якої шкоди завдає здоров’ю людини та 
довкіллю таке невинне багаття. Надмірна 
кількість продуктів горіння, що виділяється 
в повітря при спалюванні сухої трави, при-
зводить до загострення хронічних та сер-
цево-судинних хвороб, підвищення тиску і 
поганого самопочуття.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, ви-
палювання стерні, луків, пасовищ, ділянок 
зі степовою, водно-болотною та іншою при-
родною рослинністю, а також опалого лис-
тя на землях сільськогосподарського при-
значення, у смугах відводу автомобільних 
доріг і залізниць, у парках, а також  інших 
зелених насаджень та газонів у населених 
пунктах без дозволу органів державного 
контролю у галузі охорони навколишнього 
природного середовища або з порушенням 
умов такого дозволу, а також невжиття осо-
бою, яка одержала дозвіл на випалювання 
зазначеної рослинності або її залишків та 
опалого листя, заходів щодо своєчасного 
їх гасіння, тягнуть за собою накладення 
штрафу на винуватців скоєного від десяти 
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб – від 
п’ятдесяти до сімдесяти неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян. Крім того, від-
повідно до статті 245 Кримінального ко-

дексу України, знищення або пошкодження 
об’єктів рослинного світу караються штра-
фом від трьохсот до п’ятдесяти неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк від двох до п’яти 
років.

Законом України «Про охорону атмос-
ферного повітря» забороняється спалю-
вання сухої трави. Відповідальність за по-
рушення цієї норми передбачена статями 
16 та 22. Згідно зі статтею 39 Закону України 
«Про тваринний світ» та статтею 27 Закону 
України «Про рослинний світ» випалюван-
ня сухої рослинності або її залишків допус-
кається лише в разі господарської необхід-
ності за дозволом територіальних органів 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань екології 
та природних ресурсів, за умови дотриман-
ня відповідних умов.

Отже, рятувальники Чортківського ра-
йонного відділу управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій України у 
Тернопільській області звертаються до всіх 
мешканців краю з проханням дотримува-
тись правил пожежної безпеки у поводжен-
ні з відкритим вогнем, не спалювати суху 
траву та залишки рослинності, не провоку-
вати таким чином виникнення пожеж, котрі 
можуть завдати чимало шкоди оточуючим 
та довкіллю.

 
Чортківський районний відділ 

УДСНС України
у Тернопільській області 

І знову горить трава…
Рятувальники попереджають: не ризикуйте життям та здоров’ям! З настанням 

теплої та сухої погоди часто доводиться бачити, як люди спалюють листя, гілки 
дерев та інше сміття біля житлових будинків, на присадибних ділянках, городах, дачах. 

Виникає небезпека пожежі. Залишене без нагляду вогнище, за наявності вітру 
та легкозаймистих матеріалів, в лічені хвилини може стати господарем 

у вашій оселі.

ОДПІ інформує

Нові умови для понижуючого 
коефіцієнта при сплаті ЄСВ

З 13 березня 2015 року набрав чинності 
Закон України від 2 березня 2015 року за № 
219-VIII «Про внесення змін до розділу VIII 
«Прикінцеві та перехідні положення» Зако-
ну України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» щодо зменшення навантажен-
ня на фонд оплати праці», яким внесено зміни 
до умов застосування понижуючого коефіці-
єнта при сплаті єдиного внеску.

Так, при сплаті єдиного внеску платником 
може застосовуватися понижуючий коефіці-
єнт, якщо ним одночасно виконуються наступ-
ні умови:

а) база нарахування єдиного внеску в роз-
рахунку на одну застраховану особу в звітно-
му місяці збільшилась на 20 і більше відсотків 
порівняно з середньомісячною базою нараху-
вання єдиного внеску платника за 2014 рік в 
розрахунку на одну застраховану особу;

б) після застосування понижуючого коефі-
цієнта середній платіж на одну застраховану 
особу в звітному місяці складе не менше ніж 
середньомісячний платіж на одну застрахова-
ну особу платника за 2014 рік;

в) кількість застрахованих осіб у звітному 
місяці, яким нараховані виплати, не переви-
щує 200 відсотків середньомісячної кількості 
застрахованих осіб платника за 2014 рік. Дана 
умова не застосовується до платників єдино-
го внеску, визначених в абзацах третьому та 
четвертому пункту першого частини першої 
статті 4 Закону України «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування».

До 31 грудня 2015 року платники матимуть 
змогу застосувати ставки єдиного внеску з по-
нижуючим коефіцієнтом 0,4, а з 1 січня 2016 
року – 0,6.

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ
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Трудовий та учнівський колективи ДНЗ 
«Чортківське ВПУ» щиро вітають 
з 75-річчям колишнього директора 

Богдана Івановича ПАВЛЮКА.
Ваші роки – то Ваш 
 скарб, їм ціни немає,
Кожен рік 
          багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість 
            знаєм ми, 
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас 
  поміж людьми 
І поваги досить.

Тож прийміть уклін від нас, 
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час 
Пишаємось ми Вами.

Сьогодні відзначає своє 60-ліття 
дорога дружина, мама, бабуся 

Ганна Василівна КОВТУН.
Матусю рідненька, 
      матусю єдина, 
Вас щиро вітає 
    вся наша родина,
Усі ми Вас любим 
         і всі поважаєм,
Усі ми Вам щастя, 
    здоров’я бажаєм.
Хай буде літ 
не менше ста в житті,
І шлях Ваш 
              буде світлим,
А все життя, немов кришталь, 

Прекрасним, радісним 
                              і чистим!

З любов’ю – чоловік, сини 
з сім’ями.

Сьогодні свій ювілейний День 
народження святкує дорога нам людина 

– люблячий чоловік,
турботливий батько, 

найкращий у світі дідусь
Ярослав Танасович ТРОНТ

зі с. Колиндяни.
Вам сьогодні, 
   рідний, сімдесят. 
Із вдячністю 
ми хочемо вітати Вас
За мудрість 
батьківських порад,
За вміння всім 
завжди допомагати,
За приклад чоловіка 
             й сім’янина 
І за могутні 
                   руки золоті. 
Нехай Господь пошле благословення, 
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.
З повагою і любов̀ ю – дружина Марія, 

син Сергій з дружиною Галею, 
онуки Марійка і Христинка, 

свати з Чорткова.

Від щирого серця вітаємо 
із 45-річним ювілеєм

прекрасну, щиру, позитивну людину, 
хорошого  сім`янина, коханого чоловіка, 

найкращого у світі тата, 
уважного сина

Івана Богдановича ЛАПЧУКА
зі с. Нагірянка.

Де взяти слів, 
   щоб вдячність 
            передати
За все добро, 
  за ласку, за любов, 
За світ очей, 
    що нам 
       подарував Ти,
І за тепло, 
  яке даруєш знов,
За мудрість 

                                  батьківських порад
Усі ми Тебе любим 
                      і всі поважаєм,
Усі Тобі здоров’я міцного бажаєм. 
Спасибі за ласку, 
                   за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, 
                     невтомну роботу. 
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, 
                     нас пригортають. 
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є.
Хай сили й здоров`я 
                            Господь Тобі дає,
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята!
Христос хай здоров`я Тобі посилає
На довгі, щасливі і благі літа.

З любов̀ ю і повагою – 
дружина Оля, син Віталій, 
мама Марія, тато Богдан, 

брат Василь 
з сім`єю і вся родина.

Сьогодні, в цей весняний чудовий день, 
вітаємо з Днем народження

Олену Сергіївну ГАЙТКО.
Є ювілеї різні, але одна з найкращих дат,
Коли вітання шлють найрідніші,
А Вам – лише 65.
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде ще й досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Люба матусю, дорога сестричко, 
                                   бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
Хай над Вами небо буде чисте,
Радісно на серці, повно на столі.
Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт.
Бажаєм здоров`я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Щоб довго прожили і многая-многая літ.

З любов̀ ю та повагою – доньки 
Людмила та Росана, зять 

Олег, сестри Дана та Надя 
з сім`ями, внучки Софія 

та Христина і їх сім`ї, 
улюблений правнук Данилко. 

Щиро вітаємо з Днем народження 
дорогу матусю, бабусю
Ганну Іванівну СКРІЛЬ

з Чорткова.
Мамо, бабусю, 
    Ви наша єдина,
Велике спасибі, 
що Ви нас зростили!
Натруджені руки, 
       мудрії слова,
Вам ніколи, бабусю, 
         спокою нема. 
Простіть, як ми 
зробили щось погане,
Хай доля щастя 

                                        Вам у дім несе!
Здорові будьте, дужі та багаті,
Радійте, що у Вас усі ми є!
Вам бажаєм не хворіти,
А також не нудьгувати, 
Берегти себе, любити,
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хаті, 
Будьте завжди весела,
Щира й багата.

Ласки від Бога, добра від людей
На многії і благії літа.

З любов̀ ю і повагою – 
діти, онуки і вся родина.

Колектив Шульганівської ЗОШ І – ІІ 
ступенів щиро вітає директора школи

Дмитра Степановича ШПОРТАКА,
який сьогодні святкує своє 60-річчя.

У Вас така 
    прекрасна мить – 
Пік зрілості 
  й мудрості Ви 
       відзначаєте. 
Та плинність часу 
           не зупинить... 
А скільки планів 
        Ви ще маєте!
Хай ладиться скрізь – 
    на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не гас.

Все світле, хороше, 
                      що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до Вас.

Високе мистецтво іконопису своєю оду-
хотвореністю ще більше підсилювало ауру 
миролюбності й доброчинності, яка завше 
панує у цьому навчальному закладі завдяки 
його очільнику – заслуженому лікарю Украї-
ни, канд. мед. наук Любомирові Білику. 

Як відомо, ікони сповнюються дивотвор-
ною силою, коли вони намолені, тому кожен 
із бажаючих мав змогу не лише споглядати 
сотворені майстром святі лики, які вилуню-
ють теплоту, любов, а й приклонитися перед 
ними зі щирою молитвою та вірою в милість 
Божу. 

А відтак відбулася зустріч і щире спілку-
вання із самим майстром.

Володимир Шерстій іконописом розпочав 
займатися не так вже й давно, перебуваючи 
в Аргентині (працював на реставрації като-
лицьких храмів), продовжив у Бразилії, там і 
проходила перша його виставка. «В одному 
з українських храмів міста Сан Пауло, – роз-
повідає майстер, – побачив безліч раритет-
них книг, із яких і черпав глибинність бачен-
ня іконопису. Надувагу привернула книга 
«Поклін Марії», що ще більше надихнула на 
творчість… Тоді в душі щось перевернулося. 
Хоча завжди виховувався в сім’ї на релігій-
них засадах, однак багато чого не знав. Не 
знав, що школа українського іконопису така 
древня, що багато традицій пішло саме від 
нас. Тоді й почав писати ікони в стилі, в яко-
му творили староруські майстри… Напи-
сання ікони – процес складний і не терпить 
кваплення, та найважливіше – до роботи, 
насамперед, потрібно готуватись духовно; 
писання потребує цілковитого вкладання 

душі; надихає свята молитва, тому кожен 
день розпочинається і закінчується щирою 
молитвою вдячності Всевишньому».

Володимир Шерстій найчастіше зображує 
на іконах Богородицю, тому що, як пояснює 
майстер, йому цей образ дуже подобається. 
«Та й на теренах нашого регіону, – говорить, 
– склалася традиція, мабуть, найбільше ша-
нувати Діву Марію. Ще за часів Ярослава 
Мудрого Її проголошено покровителькою та 
царицею Русі». 

Слід сказати, з-поміж представлених ікон 
експонувалася й ікона Матері Божої Невтом-
ної Помочі, освячена в зоні АТО й намолена 
нашими вояками. Адже попри свою мистець-
ку діяльність пан Володимир активно займа-
ється й волонтерською, неодноразово побу-
вав на рубежах бойових дій на Сході України. 
Саме неустанність потрібна сьогодні україн-
цям, аби вистояти перед поневіряннями, пе-
ред люттю ворога. 

Під завісу зустрічі Любомир Степанович 
на правах господаря навчального закладу 
висловив майстрові-іконописцю щиру вдяч-
ність за значиме вкраплення у виховний про-
цес майбутніх «гіппократівців» зерен одухот-
вореності та надію на подальшу співпрацю 
в реалізації постійнодіючих виставок іконо-
пису в навчальному закладі. 

Доречно зауважити, опісля презентації да-
ної виставки в медколеджі ікони митця в часі 
сьогодення репрезентуються в Тернопіль-
ському обласному архіві. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Віталія ШЕВЧУКА

Подіум

Бог промовляє до нас 
через кожну річ

Нещодавно, саме у переддвер̀ ї Великодніх свят, кілька днів поспіль 
у Чортківському державному медичному коледжі студенти мали змогу споглядати 
виставку авторських ікон, писаних на дереві, створених у стилі, наближеному до 
візантійського, відомого не лише на теренах нашого краю заслуженого майстра 

народної творчості України Володимира Шерстія.

У ці чудові квітневі дні святкують свої 
ювілеї дорогі нам 

Анатолій та Світлана МІЩАНЧУКИ
з Чорткова.

Життя вам 
   щедрого, 
 як колос 
в переджнив`я,
Яскравого, 
  мов квітка 
      навесні,
Щоб довгі 
   роки доля 
вам щаслива 
співала теплі 
й радісні пісні.
Хай ваші 
задуми 
  не відають 
       порогів,
А мрії, наче 
                ластівки, летять,
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях вашого життя.
Душа не відає хай ваша втоми,
А серце буде вічно молодим,
Бажаєм щиро: хай у вашім домі

Панують щастя 
                й злагода завжди.

З любов̀ ю – батьки, 
сини Віктор і Максимко.

Учора життя виставило 
дві «п`ятірки» жінці простій 

і душевній, добрій подрузі
Галині Михайлівні 

КОЗЛОВІЙ
з Чорткова.

У цю прекрасну, 
          світлу дату
Бажаю жити 
           многа літ.
Добробуту і миру 
                  в хату,
Фортуни 
       зоряної цвіт.
Нехай 
     проміниться 
          Твоє життя 
               любов`ю,
Нехай скоряється 
                  найвища висота,
Бадьорості і радості, 
                          й здоров`я,
Нехай душа до сонця 
                             пророста!
Божої Ласки, духовної втіхи, благо-

словення від Матінки Божої!

Щиро – подруга Аня.


