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Виходить з 1939 року

ПроблемаАнонс

28 квітня у читальній залі Чортківської 
центральної бібліотеки відбудеться пре-
зентація поетичної книги отця-доктора 
Василя Погорецького «Пробудження» та 
зустріч з її автором.

Шоста поетична збірка письменника і 
священика присвячена боголюбивому і 
багатостраждальному українському на-
родові, волю якого не перемогти, бо з ним 
правда і люблячий Бог.

Початок о 15-й год.
Запрошуються всі бажаючі, 

хто щиро любить неньку Україну 
і кому вона рідна та дорога.

Урочистий вечір з нагоди відзна-
чення 200-річчя від дня народження 
композитора Михайла Вербицького 
та 150-ї річниці пер-
шого публічного ви-
конання Державного 
Гімну України «Ще 
нам, браття-українці, 
усміхнеться доля» 
відбудеться в неділю, 
26 квітня ц. р. у РКБК 
ім. К.Рубчакової.

Поч. о 16-й год.

Оргкомітет

Цього дня діє знижка – 25 %!

Офіційне відкриття 
25 квітня о 14-й год.

Доброчинність

«Діло милосердя»

Читайте на 4-й стор.

Куди течуть «молочні ріки»?

Читайте на 3-й стор.



24 квітня. Тривалість дня – 14.19. Схід – 5.47. Захід – 20.06. Іменини святкує Антип
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ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2500 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
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автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
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На часі2
Призов

Офіційно

Дата

Версій багато, а правди ніхто не скаже. Одна із версій – це 
випробування на міцність атомної станції від нового на той 
час, плазмового озброєння, але чи правда це, чи міф – не-
відомо. Відомо лише те, що наша територія зазнала значного 
радіоактивного забруднення. Появились нові захворювання, 
такі, як променева хвороба та ін., від чого багато людей віді-
йшло у вічність – як ліквідаторів, так і постраждалих. Чисель-
ність хворих не зменшується, а навпаки зростає, до того ж із 
категорій молодих людей та дітей. 

Трагедія ця не скоро припиниться, а навпаки, завдає шко-
ди не тільки навколишнього середовищу, а й жителям, які 
проживають на уражених територіях. Це висновки вітчизня-
них і зарубіжних вчених. І що би не говорило наше керівни-
цтво, краще від того нам не стане, а навпаки – стан справ 
погіршується і посилює невдоволення не тільки поміж «чор-
нобильців», а й інших верств населення. Влада сама свої-
ми діями провокує на непокору, відбирає останнє – надію на 
покращення. Навіть пенсії згідно із «Законом України», під-
вищення яких ми виграли «іменем України» через суди, не 
виплачуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів. Ви-
ходить, що законодавчий орган України не потрібний нікому. 
У відповідності до однієї постанови Кабміну ряд законів не 
дійсний, а дійсні є постанови. Через це й постає запитання: в 
якій державі ми проживаємо – у правовій демократичній, де 
дія Конституції і законів вища, чи в державі, де Конституція і 

закони порівняно з постановами є ніщо?
26 квітня наші керівники, не дивлячись в очі «чорнобиль-

цям», не позичаючи очі в Сірка, прийдуть до пам`ятників 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС зі своєю охороною, покладуть 
квіти, згадають героїв, чиї імена їм попередньо напишуть у 
виступах. Щось пообіцяють, посилаючись на війну, на нега-
разди, і на тому все скінчиться. А як далі житимуть «чорно-
бильці», «афганці», тих же керівників уже не турбуватиме – як 
і майбутнє молоді, дітей, хворих внаслідок аварії на ЧАЕС. Їх 
лікування, оздоровлення, повноцінне харчування і пільги за-
лишаться в минулому, бо треба ж новим героям, які сьогодні 
захищають нашу незалежність, щось обіцяти, а нічого не ро-
бити. Ось така наша влада, яка дбає тільки про себе і нібито 
робить все для людей, які свого часу виконували обов`язок 
перед державою чесно та добросовісно, не шкодуючи сил, 
здоров`я і навіть ціною власного життя.

Вічна пам`ять тим, кого немає з нами. Слава тим, хто про-
довжує боротися за свої права, що гарантують краще сього-
дення і майбутнє прийдешніх поколінь.

Слава Україні! Героям слава!

Олексій ОМЕЛЬЧУК, 
голова районної організації «Спілка Чорнобиль»,

 член ВО «Свобода»

У понеділок, 27 квітня, у Чорткові на повну потужність 
запрацює громадська приймальня депутата Верховної 
Ради України від Політичної партії «Народний фронт» 
Романа Заставного. Приймальня розташована за адре-
сою: вул. Залізнична, 87 (приміщення райСТ), м. Чорт-
ків. 

Роман Заставний – народний депутат України (об-
раний за виборчим списком партії «Народний фронт»), 
член комітету Верховної Ради України з питань подат-
кової та митної політики, заступник співголови групи з 
міжпарламентських зв’язків з Естонською Республікою. 
У парламенті очолює депутатську групу «Тернопільщи-
на», яка об`єднала народних обранців із нашої області. 
Роман Заставний – уродженець Тернопільської області, 
тут живе, працює, тут його родина. Тому й турботи його 
насамперед про свою рідну Тернопільщину. 

Першочергове завдання кожного народного депутата 
– турбота про громаду, вивчення її проблем та вирішен-
ня їх. А відкриття, власне, громадських приймалень – 
це ще один крок назустріч людям, котрі потребують до-
помоги. Чортківчани мають таку нагоду звернутися до 
депутата зі своїми проблемами та отримати допомогу, 
кваліфіковану пораду, безкоштовну юридичну консуль-
тацію. 

Дипломований юрист – помічник народного депутата 
Романа Заставного Олексій Ференц потурбується, щоб 
кожне слово відвідувача громадської приймальні було 
почуто народним обранцем, кожні звернення, заява 
були розглянуті й, у міру можливості, вирішені.

Громадська приймальня діє щовівторка, щосереди й 
щоп`ятниці з 9-ї год. до 13-ї год. 

За цією ж адресою розташований офіс Чортківської 
районної організації Політичної партії «Народний 
фронт».

До уваги мешканців Чортківщини!

Протягом двох днів, 27 та 28 квітня, на-
родний депутат України Олег БАРНА буде 
здійснювати прийом громадян у Чортків-
ському районі, у приміщеннях сільських 
рад,  за таким графіком:

27 квітня, у понеділок
о 9-й год. – с. Колиндяни 
об 11-й год. – с. Давидківці
о 13-й год. – с. Пробіжна
о 15-й год. – с. Кривеньке
о 17-й год. – смт Заводське
28 квітня, у вівторок
о 9-й год. – с. Ридодуби 
об 11-й год. – с. Косів
о 13-й год. – с. Звиняч
о 15-й год. – с. Джурин 

Депутат в окрузі

Відкривається 
громадська приймальня 

народного депутата

«Чорнобильці», обділені турботою
Уже за кілька днів чергова, 29-а річниця Чорнобильської трагедії, в якій найбільше постраждала наша країна. 
Але за цей час багато ще що змінилося. Змінився державний устрій: тепер ми живемо в незалежній Україні, 

а не в «есересері». Проте й сьогодні не знаємо, що ж насправді сталося на ЧАЕС. 

«І це не високопарні сло-
ва, – лунало з уст бувалих 
військовиків: комісара Чорт-
ківського об’єднаного місь-
кого військового комісаріату 
полковника Леоніда Підруч-
ного та підполковника Равіля 
Гафарова в часі останніх на-
станов новопризваним до лав 
Збройних сил України та Наці-
ональної гвардії, – адже спра-
ва честі кожного справжнього 
чоловіка – це вміти захищати 
свою землю». 

21 квітня ряди солдатів 
строкової служби поповнили 
восьмеро юнаків Чортківщини 
(1991-1995 р. н.). Мужніє наша 
армія! Вони здобуватимуть 
військові спеціальності в на-
вчальних центрах Київщини 
та Житомирщини. 

Упевненість і непохитність у 
поглядах цих ще зовсім юних 
«жовторотих» соколят ствер-
джують безсумнівність в тому, 
що вишкіл військової служби лише примножить їхню муж-
ність, і злетять вони міцнокрилими соколами на варту спо-
кою для всіх нас – українців. 

І хоч молодих «необтесаних» солдат-строковиків ніхто 
в зону бойових дій, як запевняв Президент України, не від-
правлятиме, все ж щемить батьківське серце, зривається не-
прохана сльоза з материних повік… І з якоюсь незрозумілою 
стривоженістю затягують тютюновий дим друзі…

Із Божим благословенням, із молитвою про заступництво 
Пресвятої Богородиці окропили священнослужителі ново-
призванців святою водицею та подарували кожному, вже 
солдатові ЗСУ, освячені обереги. 

Зі щирими зиченнями та побажаннями, словами підтримки 
та впевненості звернувся до юнаків голова призовної комісії 
району Іван Віват: «Попереду у вас справжня чоловіча школа 
мужності, наполегливості, честі та совісті. Вірно служіть рід-
ній Вітчизні та українському народові…». 

 «Честь маю! – сказав наприкінці необхідних настанов вій-
ськовий комісар. – Упевнений, що, здобувши певні військові 
спеціальності, відслуживши з гідністю військову строкову 
службу, ви, всі як один, також із гордістю заявите про власну 
честь – честь захисника Вітчизни».  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Захищати Батьківщину – 
почесна місія» 
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25 квітня. Тривалість дня – 14.23. Схід – 5.45. Захід – 20.06. Іменини святкують Василь, Ярослав

Ініціатива

Наслідком «вивчення питання» стала ро-
боча нарада, яка відбулася 20 квітня у Чорт-
ківській міській раді. Міський голова не брав 
у ній участі. Сценаристами «наради» була 
передбачена суперечка між депутатами, ко-
трі підтримують ініціативу створення парку 
(Ю.Макотерський, О.Боровий, Л.Махомет, 
Л.Білик, Т.Яблонь) та керівниками обласної 
гідрометеослужби.  На зустрічі стало відо-
мо, що метеорологи терміново заходилися 

набувати право на користування земельною 
ділянкою, запропонованою під парк.

Жодних рішень на зустрічі не було прийня-
то. Чергове пленарне засідання міської ради, 
на якому можна було б вибороти рішення про 
відведення двох гектарів під Парк Небесної 
сотні, скоріш за все відбудеться вже після 
травневих державних свят.

Варто зауважити, що потреба міста в зе-
лених зонах загального користування, тобто 

парків та скверів у межах житлової забудо-
ви, обчислюється на основі державних буді-
вельних норм – 11 кв. м на особу. За оцінкою 
авторів «Проекту комплексної зеленої зони 
Чорткова» (Національний лісотехнічний уні-
верситет України) для нашого міста вона по-
винна становити не менше 35,2 га. Для порів-
няння: у Тернополі показник площі зелених 
зон на одного мешканця станом на 2014 рік 
складає  17,3 кв. м. Сьогодні у Чорткові існує 

один парк, умовно придатний для відпочинку, 
– імені І.Франка площею 15 га, який впродовж 
років забудовується розважальними заклада-
ми.

Перспективна чисельність мешканців жит-
лового масиву Кадуб, у якому пропонуєть-
ся закласти Парк Небесної сотні, становить 
близько 9 тис. осіб. Отже, для цього району 
необхідно мати не менше 5,4 га парків та 
скверів. Поки що не маємо жодного.

Чи спроможеться міська громада постави-
ти остаточну крапку у  запитанні про ініціативу 
створення Парку Небесної сотні у Чорткові, і 
де її поставити? Після ЗАБУТИ? Чи все ж – 
СТВОРИТИ?!

Олександр СТЕПАНЕНКО,
координатор ЕГО «Зелений Світ»

Парк Пам’яті Небесної сотні у Чорткові: 
створити не можна забути

Як відомо, вже більше місяця тому, а саме 17 березня, Чортківська міська рада ухвалила рішення: «Підтримати звернення 
ініціативної групи про створення «Парку Пам’яті Героїв Небесної сотні» по вул. Князя Володимира Великого в Чорткові. Доручити 

відділам міської ради з питань містобудування, архітектури та капітального будівництва; земельних ресурсів та охорони 
навколишнього середовища вивчити питання відведення земельної ділянки для закладення парку».

Сьогодні ми поведемо мову про стоки в річку 
чортківського сирзаводу (не будемо вникати у 
юридичні тонкощі, обмежившись в подальшому 
усталеною в народі назвою «сирзавод», оскільки 
за вказаною адресою (м. Чортків, вул. Копичи-
нецька, 130) значиться ВАТ «Чортківський сир-
завод», що надає в оренду свої потужності ство-
реному у 2009 р. на його базі ПП «Чортківсир», 
а з 2013 р. тут же паралельно з`являєтьсяся ще 
один господарський суб’єкт – «Чортківмолоко», 
перереєстрований за невеликий проміжок часу 
у Хмельницьку область. Попри зміну «прописки», 
останнє фактично провадить свою діяльність за 
все цією ж вказаною вище адресою) – проблему, 
яка існує ще з того часу, відколи це, а також інші 
два потужні підприємства харчової і легкої про-
мисловості новоствореної тоді за межами міста 
промзони – м`ясокомбінат, перо-пухова фабрика 
– з`явилися на мапі нашого району. Принаймні 
наші старші колеги, які працюють в редакції не 
один десяток літ, кажуть, що неодноразово дана 
тематика порушувалася на шпальтах районки, 
влаштовувалися рейди спільно з контролюючи-
ми, правоохоронними органами тощо. І досі до-
водиться чути нарікання з боку мешканців вулиці 
Шопена, надто тих, котрі проживають за дамбою 
вгору аж до стрільбища, що час від часу потічок, 
який впадає у річку навпроти гуртожитку педаго-
гічного коледжу, набуває специфічного білувато-
го кольору з різким кислим запахом і шумовин-
ням, немов після прання, особливо коли йдуть 
зливні дощі. (Раніше, кажуть, коли ще працював 
м’ясокомбінат, він, мов той хамелеон, змінював 
свої кольори то на білий, то на червоний!). Не 
стикаючись повсякдень з цією проблемою, якось 
не надавали цьому особливого значення, аж 
поки самі не переконалися на власні очі, ставши 
свідками наслідків одного з таких екологічних лих 
місцевого масштабу: вода у потічку, особливо під 
містком нижче РЕМу, на час нашого рейду була 
не природно прозорою, як звикли бачити, а геть 
зеленувато-білою. І це все потрапляє в Серет?!

Дещо відійшовши від теми, зазначимо, що усі 

три підприємства, перебуваючи тоді у складі 
єдиної структури – міністерства м’ясо-молочної 
промисловості, мали спільні споруджені ще за 
радянських часів очисні споруди (через дорогу 
навпроти м`ясокомбінату), звідки очищені бак-
теріями стоки скидалися у зазначений вище по-
тічок (однак, мабуть, далеко не повністю вони 
проходили відповідне очищення, коли і раніше 
були постійні нарікання з боку мешканців вул. 
Шопена). Та уже багато літ як м’ясокомбінат «ка-
нув у Лету», перо-пухова усе ж віднайшла чималі 
кошти і побудувала власні сучасні очисні, вода 
з яких виходить, небезпідставно гордився свого 
часу перед нами, газетярами, колишній директор 
А.Федорейко, чистіша, аніж в річці. Тож сирзавод 
залишився з проблемою один на один. До того 
ж, старі очисні споруди з часом прийшли в повну 
профнепридатність. А стоки від переробки моло-
ка кудись треба було дівати.

Що стосується появи цієї публікації, першим 
забив на сполох лідер «Правого сектора» Чорт-
ківського, Борщівського і Заліщицького районів 
С.Гусак, випадково натрапивши на дивного ко-
льору стоки під містком нижче району електроме-
реж. Разом з помічником-консультантом народ-
ного депутата України О.Барни М.Сташківим вони 
стали ініціаторами створення компетентної комі-
сії (до її складу, окрім зазначених вище осіб, уві-
йшли також: заступник начальника Чортківського 
міжрайонного управління ДСЕС у Тернопільській 
області М.Михайлюк, дільничний інспектор мілі-
ції В.Яцишин, депутат міської ради І.Гулька і ав-
тор цих рядків), викликавши на місце фахівців 
– представників Державної екологічної інспекції 
у Тернопільській області, без яких рухатись далі 
було неможливо. Допоки їхали гості з Тернополя, 
ми вирішили простежити шлях можливих викидів 
практично до воріт самого підприємства. (Без до-
зволу Кабінету Міністрів сьогодні будь-які пере-
вірки бізнесу контролюючими чи перевіряючими 
службами заборонені!). При повороті за перо-
пуховою фабрикою нам трапився на очі перший 
колодязь. Тут саме застали за роботою працівни-

ків сирзаводу, які закачували якусь рідину із уже 
знайомим нам запахом у багатотонну цистерну 
з хмельницькими номерами. Чолов`яги на нашу 
цікавість зізналися, що вивозять відпомповану рі-
дину на очисні цукрового заводу, з яким сирзавод 
має укладений договір. Біля другого за рахунком 
колодязя від підприємства нами було виявлено 
невелику калюжу із застояною сироваткою і слі-
ди її виливання на прилегле сільгоспугіддя. Слід 
сказати, що самі колодязі вказують на ознаки пев-
ної безгосподарності; біля одного з них, заросло-
го чагарниками, чимала купа сміття і буквально 
всипано пластмасовими номерними бірками, яки-
ми маркується готова продукція чортківських си-
роварів… Зрештою, приїхали представники Дер-
жавної служби екології, якими було взято зразки 
забрудненого грунту та води з потічка – від містка 
аж до його впадіння в Серет (в т. ч. нижче і вище 
по течії річки). Внаслідок цього складено відпо-
відний акт (на жаль, сьогодні тільки таким чином 
можна якось вплинути на ситуацію, оскільки, як 
уже зазначалося вище, на урядовому рівні будь-
які перевірки заборонені), підписаний усіма чле-
нами комісії.

Звісно, дана публікація була б необ’єктивною 
і некоректною, якби ми не надали слово іншій 
стороні. Ось що нам повідав, уже через тиждень 
після рейду, на пряме запитання, чи скидаєте ви 
стоки у річку і що збираєтеся далі робити, дирек-
тор сирзаводу Арам Арутюнян:

– Відповідно до наказу по підприємству за 
очисні споруди відповідає головний інженер. У 
зв’язку з останніми подіями він звільнений з ро-
боти – саме за безвідповідальне ставлення до 
очисних споруд. Наразі більше нікому перепо-

ручати цю ділянку роботи не буду і особисто ї ї 
контролюватиму. 

Наступне. На сьогодні ми задіяли на роботі 
з очисними четверо додаткових працівників, 
крім тих чотирьох, що уже були, які працюють 
відтепер у дві зміни (у т. ч два водії і ще двоє 
на чергуванні). Якщо досі була одна цистерна 
на перевезенні сироватки – 25-кубовий КамАЗ, 
днями придбали  ще одну машину – 38-тонний 
DAF. Тобто відповідально заявляю, що останніх 
два тижні (на момент нашої розмови – Авт.) ми 
абсолютно все викачуємо і перейшли на ціло-
добовий вивіз відходів на очисні цукрозаводу, з 
яким маємо на те відповідний договір.

Що стосується скидів, зізнаюся чесно, вони 

були, іноді, годину-дві, максимум чотири, не 
більше, коли виходила з ладу якась техніка, ла-
мався насос, вимикалася електроенергія тощо 
і гранично піднімався рівень у колодязі. Але коли 
все працює – ніякого зливу бути не могло! Тоб-
то все це робилося не свідомо на шкоду екології, 
а вимушено, без злого умислу.

Крім цього, ми кардинально змінюємо підхід до 
того, щоб унеможливити будь-який вплив люд-
ського фактора чи збою в роботі техніки. Як 
уже було сказано, удвічі збільшили чисельність 
працюючих на перевезенні відходів. На кожен 
колодязь ставимо по два запасних насоси (досі 
був один запасний на всі три), тобто повний по-
трійний дубляж, коли відмова техніки не може 
бути для нас виправданням. 

Прошу в громади випробувальний двомі-
сячний термін. Хто бажає з боку суспільства, 
громадських організацій, може без поперед-
ження, у будь-який час, навіть вночі, особисто 
пересвідчитись, що у нашій роботі відбулися 
суттєві зміни. І коли особисто все протестую, 
переконаюся, що немає збоїв, лише після цього 
віддам наказ про призначення відповідального 
за екологічний стан підприємства і роботу з 
очисними спорудами.

Повірте, мене все це також уже дістало! 
Що ж, поживемо-побачимо. Що стосується 

доконаного факту, екологи підрахують ймовірні 
збитки, завдані навколишньому середовищу, і на 
підприємство буде накладено чималий штраф. 
Причому не вперше. На жаль, уже не один рік за-
вдається чимала, якщо не сказати непоправна 
шкода природі (та ж органіка, зазначив представ-
ник санепідемстанції М.Михайлюк, дуже шкідли-
ва для живих мікроорганізмів, що водяться у воді, 
викликаючи масовий мор риби). Та й хіба тільки 

одним сирзаводом? Якщо бути об’єктивним, то 
ні для кого не є секретом, що наш Чортків, навіть 
Тернопіль, багато інших куди більших міст чи під-
приємств не мають очисних споруд, в десятки-со-
тні-тисячі разів (!!!) більше викидаючи нечистоти 
у водойми. Що сирзавод думає далі робити – ми 
принаймні почули. А як же інші? Наразі нам зали-
шається лише розводити руками, допоки ще текти-
муть та, що по Шопена, і їй подібні «молочні ріки», 
і коли вони нарешті увійдуть в «кисельні береги»?*

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

*Казковий фразеологізм «Молочні ріки, ки-
сельні береги» (А.Толстой. «Гуси-лебеді») бук-
вально означає сите, повне достатку життя.    

Проблема

Куди течуть «молочні ріки»?
Кожна ріка має свій початок і кінець. А все починається з потічків, які живлять 

великі струмки, а ті, в свою чергу, річки. Останні впадають в озера, моря або океани. 
Такий закон природи, сформований ще до того, коли з̀ явилися на Землі Адам і Єва. 

І не секрет, що водойми для багатьох живих істот, котрі у них водяться, як для 
тієї ж людини земля і повітря, є середовищем для їх існування. І навіть незначне 

порушення природного балансу води, викликане, на превеликий жаль, здебільшого 
втручанням «гомо сапієнс», веде до загибелі всього живого. 

До чого ця філософія – зрозумієте нижче.
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Доброчинність
Завдячуючи активній організації (як у при-

дбанні, так і у відправленні) священнослужите-
лям Романові Кривому, Андрієві Євчуку, Вікторо-
ві Двикалюку та громадам українців із Авелліно, 
Помпеї, Ріміні та Раввені, реанімобіль (із повним 
і необхідним його устаткуванням для порятунку 
важкопоранених) доставлено до Чорткова. А на-
мотував шлях на колеса за кермом реанімацій-
ної машини чортківчанин-волонтер Богдан Гевко.

І в якому би задовільному стані не було авто, 
все ж потребувало рук майстерних. Тому не за-
барилися, до речі, з безкоштовною (!) допомогою 
(заміна деяких запчастин, коліс, пофарбування з 
елементами української символіки) аси-авторе-
монтники: Андрій Стухляк (с. Пастуше), Ігор Гна-
тюк, Іван Юрків, бригада майстрів ПП «Вівчар» 
(Чортків). Долучилася, так би мовити, до косме-
тичних робіт щодо відмінного вигляду автівки й 
молодь Чортківщини (а саме – юнаки-студенти 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коле-
джу ім. О.Барвінського). Завдяки згуртованості й 
волонтерському ентузіазму за кілька днів реані-
мобіль – як нова копійка – вже в повній готовності 

до порятунку наших бійців. 
21 квітня владика кир Димитрій Бучацької 

єпархії УГКЦ у супроводі священнослужителів 
собору Верховних Апостолів Петра і Павла з 
Божим благословенням окропив святою води-
цею реанімобіль. Слід зауважити, дане діло ми-
лосердя реалізувалося завдяки надвагомому 
сприянню єпархіального управління Бучацької 
єпархії УГКЦ. 

Авто передане Чортківському райвійськкома-
ту для подальшого його направлення в зону бо-
йових дій на Сході України. 

Слід сказати, днями волонтери взялися до 
«підшаманення» ще одного реанімобіля, який 
знову ж таки доправили в Чортків із Італії. Добро-
чинність не зміліє ніколи, неустанно допомагати-
муть благодійники, аби лиш не гинули наші со-
коли-захисники, аби лиш мир запанував на землі 
українській. 

 Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Діло милосердя»

Так написано на медичному авто швидкої допомоги, а саме – реанімобілі, який 
придбали та передали українці, котрі на часі проживають і працюють в Італії. 

Україна в огні
Твої герої, Україно

Рік відслужив Дмитро на передовій. У квітні 
минулого року його мобілізували і на саме Благо-
віщення повернувся додому. За весь період війни 
лише єдиний раз побував вдома – у серпні, після 
важких боїв за Савур-могилу. Тоді дали десять діб 
на відновлення сил вдома, серед рідних. Зрадів – 
не те слово! Адже вдома – дружина, двоє синочків 
– Богданко й Володя. Менший народився, коли його 
призвали. Бачив його півроку тому ще у візочку, а 
зараз, коли демобілізувався, малюк уже ходить. Оці 
два козачки та дружина, батьки допомагають тро-
хи «відтанути», скинути з себе тягар війни, бо після 
побаченого-пережитого почав людей сторонитися, 
закрився в собі. Це Дмитро сам за собою помічає, 
каже, що ніби стидається розмов з цивільними, не 
знаходить тем для розмови, не може настільки від-
крито поговорити, як з товаришами, з якими воював. 
Ще звикає до звичайного, мирного життя. Але сам 
себе і нас запевняє, що такий його психоемоційний 
стан ненадовго – діти сумувати не дозволять.

Дмитро Оріх був призваний рік тому Чортків-
ським райвійськкоматом. Спочатку тиждень він та 
мобілізовані з ним хлопці побули в частині в Воло-
димир-Волинському, поки не була сформована ба-
тарея зі 85 осіб, потім – місяць навчань на полігоні 
– і на передову. 

– У район Новоукраїнки, Волновахи, – веде роз-
повідь чоловік. – Тоді, коли хлопців розбили на блок-
постах (спочатку відправляли солдат без касок, 
бронежилетів на чергування), нас ще раз забрали 
в Миколаїв на перепідготовку, бо виявилося, що ми 
ще не готові до воєнних дій. Важко, як зрозуміли, не 
фізично – психологічно. От моїм першим бойовим 
завданням було визволення заводу в Мар`їнці від 
сепаратистів. Скажу чесно, було страшно. Бо так 
зблизька ворога ще не бачив, буквально метрів за 

4-5 ходили. Але із завданням справилися. Повер-
нулися на базу, а на другий день – на блокпости, 
на допомогу своїм. Шість діб там відчергували, по-
вернулися на базу й не встигли ще й перепочити, 
навіть не заснули, як буквально через дві години – 
на Савур-могилу. 

Ще такі, вважайте, необстріляні, приїхали туди. 
Неорганізовано все було – страх. Нас тоді 450 сол-
дат поїхало як батальйон управління, артилерій-
ська розвідка, а вийшло, що усі як піхота працювали 

під стелою. Хлопців поранених вчасно не вивозили. 
Повна машина поранених, але щоб хтось приїхав 
забрати, то довший час чекали, коли приїжджали, 
то не було вже кого рятувати.

Бій тривав довго. Два тижні ми брали ту висоту. 
Було так, що й окопи рили на місці касками, лопа-
тами – чим доведеться. Бігали багато – спека, од-
ним словом. Битва була запеклою. Протягом ціло-
го року не було у мене страшнішого бойовища, як 
отам, біля Савур-могили.  Дуже багато наших хлоп-
ців там полягло. Порахувати всіх – не порахуєш. 
Але ми її таки взяли, хоч і палками, та взяли тоді 
Савур-могилу.

Наш герой розказує, що тоді в них на озброєнні 
було 4 «савушки» (Мста-С, самохідна гаубиця) та 
АК-74 з чотирма ріжками. Гаубицею раз вистрелиш 
– і треба її «крутити» (ремонтувати тобто), бо вже 
вдруге стрельнути не вдасться. Отих, що на висо-
ті засіли, вони «запальничками» підпалили. Довго 
палили, поки не викурили остаточно. 

– Савур-могилу чому важко взяти було? – пояс-
нює воїн. – Бо вона не лише є найвищою точкою в 
тім краї, а ще й тому, що до кордону близько. Ото 
росіяни спокійно на БРМ виїхали, по нас відпрацю-
вали – і знову в Росію. Нам по них не можна було 
стріляти. А ще ж і хитрощі всякі використовували. 
Їдемо дорогою. Бачимо – а над териконом, що на-
впроти стели, справа дороги – наш прапор підня-
тий. «Наші! Ура!» – радіємо. Але не довго тішилися. 

Коли під`їхали ближче, дивимося, а в «нашого» – 
борода по коліна. То вороги так нас підпускали до 
себе поближче, щоб потім загнати в село, де грани-
ця російська, і далі – за кордон. Як почали тоді нас 
мінометами крити! Правильний у нас командир був:  
дав наказ відступити. Цим він багатьом хлопцям 
життя врятував. 

Перепочили трішки – і з новими силами знову в 
бій. Тоді вже взяли висоту. Коли оглядали позиції 
ворога, то дивувалися: скільки зброї там було! А 

ми? Тому й кажемо, що палицями висоту взяли.
Молодий сосулівчанин каже, що лише тоді, 

у бою за Савур-могилу, навчилися воювати по-
справжньому. Після того бойовиська паніки не було 
ні в кого. Навіть якщо снаряд падав дуже близько. 
Знали, як себе обороняти, де розтяжки ставити, як 
себе замінувати, щоб ніхто не підійшов. Хлопці були 
такі цікаві до всього, вміли давати собі раду. Тоді, у 
51-й механізованій бригаді, було багато вихідців з 
Чортківщини. Знав добре і Романа Ільяшенка, і Де-
ниса Громового (з товаришем останнього служив 
дотепер), і Маньовського, й Кота, Івана Пирожика.

Після описаних подій відпустили нашого героя 
та його товаришів додому, а потім 51-у бригаду роз-
формували згідно з Указом Президента та створи-
ли на базі її підрозділів, які зарекомендували себе 
як героїчні під час АТО, 14-у бригаду. «Ті підрозділи, 
які героїчно себе проявили, не мають бути розфор-
мовані. Вони мають у повному складі зі збережен-
ням своїх традицій стати основою нової бригади», 
– заявив П.Порошенко. Серед бійців протитанково-
го артилерійського підрозділу, який знищив значні 
сили противника, був і наш земляк Дмитро Оріх.

14-а механізована бригада, І реактивно-арти-
лерійський дивізіон, І батарея, взвод управління 
– така повна назва теперішнього місця служби со-
сулівчанина. Його дивізіон єдиний з новоствореної 
14-ї бригади був на сході, в Луганській області. 

– До демобілізації стояли біля Щастя. Місцеве 

населення тут порівняно із Донецьком (там люди і 
здавали нас, і криниці заварювали, щоб воду не 
пити) дуже патріотично налаштоване. Дітки такі 
виховані, нам постійно малюнки, плакати малю-
вали й дарували. Жодного не зустрічав, щоб від-
мовився допомогти. І ми також допомагали, чим 
могли. У Щасті – за Україну, без сумніву. 

Хоч і «щасливою» називається та земля, але й 
тут не обійшлося без обстрілів. Поливали рясно 
українців вогнем. Та, навчені в бою, хлопці вміли 
боронитися й стріляти у відповідь – також. Чекали 
лише команди, а її не було. Лише: відступити, важку 
техніку відвести.

– Ми мовчимо, а вони нас – мінометами, «савуш-
ками» і т. д. За 2,5 місяця реально не дали пере-
почити, може, від сили два тижні спокійних днів 
назбирається (таких, в які лиш поодинокі постріли 
час від часу лунали), коли хоч трохи поспати могли. 
Ех, якби лише дали команду! – зітхає співрозмов-
ник. – Вірите, я б і зараз, демобілізований, туди по-
вернувся, щоб усе це поскоріше закінчилося, раз і 

назавжди.
Дмитро Оріх, розповідаючи про воєнні будні, з те-

плою усмішкою згадує, як заздрили йому побратими 
через надзвичайну турботу земляків. Каже, що ні до 
кого так часто не приїжджали й стільки провізії не 
привозили, як до нього. І рідне село продукти хар-
чування, теплі речі збирало, й волонтери з міста, 
району. Дітям з Чортківської ЗОШ № 5 воїни навіть 
прапор з підписами від вдячності передали. Дякує 
наш захисник усім своїм добротворцям: і сільським 
громадам, і війтам, що допомогу організовували, і 
священикам й церковним громадам, і школярам та 
їхнім наставникам-вчителям. Окремо відзначити 
просив чортківських пекарів, котрі передавали на 
передову найсмачніший хліб, – колективу пекар-
ні й її власнику приватному підприємцю Віктору 
Хом`яку, колективу ПП «КОЛО БОК» й особисто 
керівникові Олександру Олешку. Ящики запашного 
фірмового чортківського хліба розходилися серед 
бійців на-ура. 

Сосулівчанин повернувся із заробітків з сусідньої 
Польщі, бо країна покликала на допомогу – захи-
щати від ворога рідний край. Рік по-геройськи від-
служив – віддав свій обов`язок Батьківщині. Тепер 
відтане трохи серцем – і знову порине в клопоти, 
на цей раз – мирні. Бо ж двійко синів підростає. Про 
них – усі турботи молодого Дмитра.

Оксана СВИСТУН
Фото з архіву Дмитра ОРІХА

Дружба воєнна – найміцніша
У цьому переконаний житель с. Сосулівка Дмитро Оріх. Бо на кого щонайперше надіятися у бою – на товариша, з яким 

воюєш. «Ми ніколи не сварилися, жодного разу, навіть приводу для суперечок не було. Так з братами не живуть дружно, як ми 
товаришуємо», – розповідає нам сосулівчанин і, заглянувши цій людині, котра пізнала жахіть війни, в очі – зболені, сумуючі, – 
віримо: правдою є кожне слово, бо дружба ця – вистраждана, в найприкріших моментах життя перевірена, а отже – справжня. 

Саме завдяки їй вдалося вижити, вийти з боїв неушкодженим – Господь милував від поранень. А ще бажання якнайкраще виконати 
бойове завдання й обов’язково вижити за будь-яку ціну стимулював дитячий лепет трирічного сина, котрий щодня буквально 

вимагав, говорячи з ним по телефону, звіту: чи живий-здоровий його улюблений таточко. 
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Думка з приводу Для молоді

Написано серцем

Мета Росії, як писав у свій час К.Маркс, – «завоювати 
весь світ і керувати ним».

Росія з давніх-давен марила потягом до завоювання 
чужих територій, насаджувати свою волю їх народам. 
Значне місце в загарбницьких зазіханнях припало і на 
долю України.

Україна багата своєю природою, надрами, але найбіль-
шим багатством одвіку були українці. Завдяки невтомній 
творчій праці їхнього розуму і мозолистих рук віковічні 
проліски та неозорі степи перетворились на «рай земний, 
молоком і медом текучий», як твердили заздрісні чужинці. 
І ця заздрість сусідів «ближнього зарубіжжя та їхніх засід 
виливалась у злочинну агресію з метою збройно відібра-
ти в українців Богом дану землю, а їх самих перетворити 
у безправних, безликих і ніяких рабів. Особливо це стосу-
ється «братньої» Росії. 

Значно знахабнів північний сусід після проголошення 
20 листопада 1917 р. Української Народної Республіки. 
Більшовицький уряд Леніна продовжив колоніальну по-
літику царського уряду щодо України. Росія прагнула 
отримати задарма донецьке вугілля, криворізьку заліз-
ну руду, нікопольський марганець, запорізьку та херсон-
ську пшеницю, експлуатувати торгові порти Північного 
Причорномор`я. З інструкції Л.Троцького більшовицьким 
агітаторам-комуністам в Україні: «Помните также, так 
или иначе, а нам необходимо вернуть Украину России. 
Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черно-
го моря Россия существовать не может, она задохнётся, 
а с ней и мы с вами… Ни на одну минуту не забывайте, 
что Украина должна быть нашей, нашей она будет тогда, 
когда будет советской, а Петлюра вышиблен из памяти 
народа навсегда».

Тактика більшовицького уряду Росії щодо України змі-
нювалась залежно від політики в світі і від внутрішньої 
ситуації в обох країнах. Ленін і його соратники після 
збройного перевороту в Росії почали вживати заходи по 
усуненню Центральної Ради від влади в Україні. Проте 
підготовлений на 11 грудня 1917 р. більшовицький путч у 
Києві провалився. Не зумівши ліквідувати незалежність 
України силами «руськоязичних» українофобів, росій-
ський уряд взявся до прямої воєнної інтервенції. 25 грудня 
1917 р. 30-тисячна армія Росії під проводом В.Антонова-
Овсієнка вирушила з Гомеля і Брянська на Україну. 26 
грудня в окупованому Харкові з метою маскування своїх 
намірів знищити незалежність України російські агресори 
створили маріонетковий «совєтський уряд України». Так 
російські верховоди переконували світову громадськість 
в тому, що в Україні начебто розпочалась громадянська 
війна і вторгнення російських військ є начебто «мирот-
ворчою операцією». (Як бачимо, і сьогоднішні верховоди 
Кремля щодо ситуації в Україні наслідують своїх попере-
дників). 

29 січня 1918 р. відбулася героїчна битва під Крутами з 
метою не допустити ворога до столиці. Але сили були не-
рівними і 5 лютого розпочались бої за Київ. Чотири доби 
росіяни вели безперервний варварський обстріл історич-
ного центру міста. Цим актом командування російських 
військ продемонструвало свою повну зневагу до міжна-
родного права війни, яке забороняє бомбардування не-
захищених міст, вбивство цивільного населення і руйну-
вання пам`яток історії та культури.

9 лютого Київ окупували російські війська. В місті вла-
штували справжню бойню українців. Вбивали всіх, хто го-
ворив українською мовою, був одягнутий у вишиванку чи 
військову форму або просто мав інтелігентний зовнішній 
вигляд. Число жертв київського погрому було в межах 5 
тисяч осіб.

З рапорту хорунжого Степана Львівського.
«Більшовики не рахуються зовсім з людністю, пово-

дяться як з окупованою місцевістю. «Наплювати, що 
голодують, хай вимре 75 відсотків людності, а не вмре 
– розстріляємо, – виказував переді мною свою провідну 
думку комуніст Латинов, – тоді 25 відсотків стане покірни-
ми. Нам потрібна сама Україна, людяність не потрібна».

Про це говорилось в Житомирі на таємному зібранні 
комуністів. Супротив українських військ привів до того, 
що між державами «Четвертого союзу», Україною і Росі-
єю був укладений Брестський мирний договір. Однією з 
його умов було виведення російських окупаційних військ 
з території України.

Проте Росія не дотримувалась умов договору і тільки 
силою, при допомозі німецьких і австрійських військ (котрі 
вступили на Україну з метою забезпечення виконання Ро-
сією Брестського договору), українські війська під прово-
дом С.Петлюри і К.Присовського визволили від російських 
окупантів Київ, витіснили росіян з Лівобережної України, 

а війська під командуванням П.Болбочана і В.Сікевича 
звільнили Крим, Донеччину. Відступаючі російські війська 
нещадно грабували і нищили українську землю.

На початку травня 1918 р. територія УНР була очищена 
від російських військ і 12 червня 1918 р. між Росією і Укра-
їною був укладений договір (угода) про перемир`я. Зазна-
вши поразки у першій російсько-українській війні, Москва 
не змирилась з існуванням незалежної України. Росій-
ський совєтський уряд, злочинно ламаючи міжнародне 
право, офіційно оголосив себе вільним від зобов’язання, 
взятого у березні в Бресті, визнати і поважати самостій-
ність і суверенність України. І знову розпочав підготовку 
до прямої воєнної агресії проти Української держави.

Напередодні другого походу в Україну на кордоні з УНР 
російські більшовики зосередили значні військові сили: 
75 тис. піхотинців, 15 тис. кавалеристів, 170 гармат, 427 
кулеметів, 15 літаків і 6 бронепоїздів. Росія зламала уго-
ду про перемир`я від 12 червня 1918 р. і в грудні 1918-го 
її армія на чолі з В.Антоновим-Овсієнком, Й.Сталіним і 
В.Затонським по-зрадницьки, без оголошення війни пе-
рейшла встановлену демаркаційну лінію та почала на-
ступ з Курська на УНР. Неофіційним гаслом агресора 
було: «Україна не для українців».  Переконавшись у не-
бажанні росіян вирішити міждержавні суперечки мирним 
шляхом, 16 січня 1919 р. Директорія офіційно оголосила 
війну радянській Росії. 

Однак сили були нерівні. Оборона України лягла на 
плечі нечисленних регулярних формацій: Осадного кор-
пусу Січових Стрільців, Запорозького корпусу, Дніпров-
ської, Чорноморської дивізій, а також енергійних, але 
погано вишколених та озброєних повстанських загонів. 
Незважаючи на опір українських військ, російські війська 
за два місяці зайняли Лівобережжя, знову захопили Київ, 
встановили свій жорстокий терористичний режим. У від-
повідь на більшовицькі розстріли, продовольчі реквізиції, 
тотальне нищення української культури і духовності селя-
ни та інтелігенція України масово поповнювали лави по-
встанців. Виникла сприятлива ситуація для визволення 
території України від московських окупантів. Як і перший, 
так і другий походи російських окупантів проти України 
зазнали поразки. Тому, готуючи третій напад на Україну, 
кремлівські бонзи посилили інформаційні заходи, покли-
кані краще замаскувати злочинну суть окупаційного ре-
жиму. Восени 1919 р. Червона армія втретє вторглась в 
Україну. 5 листопада вона окупувала Чернігів. 16 грудня 
більшовики захопили Київ. Як і в попередніх окупаціях, 
російські військові частини знущались над мирним насе-
ленням, чинили грабежі і розбої.

Водночас російським урядом і керівниками РКП ре-
тельніше розігрувалась карта т. зв. «УРСР». У складеній 
Леніним резолюції ЦК зазначалось, що «РКП стоїть на по-
гляді визнання самостійності УРСР» і майбутній з`їзд «со-
вєтов» робітників і селян «повинен вирішити, чи зіллється 
Україна з Росією, чи залишиться незалежною, чи буде у 
федеральному зв’язку».

Як показали події наступних місяців і років, усі декла-
рації виявилися брехливими та облудними. Росія Завойо-
вувала («освобождала») Україну не для українців, а для 
себе.

Окупації, що здійснювались проти України протягом 
1917-1920 рр. і здійснюються зараз, стали показовим уро-
ком для українського народу та громадськості світу. Разом 
з димом спалених російськими гарматами, «градами»… 
домівок, знищеними мирними жителями розвіялась віра у 
якесь міфічне «слов’янське» чи «православне» братство 
російського народу. Голова Української Центральної Ради 
М.Грушевський визнав: «Тепер ми самим очевидним об-
разом маємо боротьбу самих народів – великоруського і 
українського. Один наступає, другий борониться. Історія 
сил двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру 
оповідає біблійна історія про двох братів. І спитав Бог: 
«Каїне, де твій брат Авель?». 

У своєму дописі я не мав за мету досконало описати 
про окупаційні події, що здійснювались проти України. Я 
хотів нагадати, що теперішня окупація Криму і війна на 
Сході України – це теперішня агресія проти нашої держа-
ви. Конфліктів між Росією і Україною було більш ніж до-
статньо, про котрі я згадую у цій публікації. Все це вказує 
на те, якою була і є Росія. А чи змінить вона свою поведін-
ку, чи покається в своїх гріхах?.. Це питання. Впевнений: 
ми відстоїмо Україну, адже з нами Правда, з нами Бог!

Петро ШМАТА,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

с. Кривеньке
(У дописі використано матеріал з книги Р.Круцика 

«Народна війна»).

Практичні поради надає наш постійний дописувач, 
уповноважений РВК ЗСУ Степан Осадца. Полковник 

запасу відвідує школи району і спілкується з учнями, 
надаючи практичні поради щодо вступу до вищих 

військових навчальних закладів. Про відвідини двох 
ЗОШ району пан Осадца розповідає у своєму дописі.

31 березня цього року, у вівторок, зі смт Заводське я пішки 
вирушив до села Угринь. Ліс є ліс – він і весною трохи небез-
печний, але вже почав розвиватися. Приємніше стало, коли  
вийшов з нього на поле: обабіч дороги надзвичайно зелена 
сіянка озимої пшениці! Подумалось: якби так всі лани озимої 
пшениці перезимували, як цей!

Більше десяти років не був в Угрині, а село оновилося, най-
більше – новими будинками. В Угринській школі – порядок! 
Мені дозволили провести урок з військово-патріотичного ви-
ховання. Дітей в 9, 8 і 7 класах небагато – вмістилися в одній 
аудиторії. Слухали уважно щодо можливості вступити на на-
вчання до Коропецького військово-спортивного ліцею – єди-
ного в нашій Тернопільській області. Запитання – як звичайно 
для такого віку учнів, але відчувається бажання більше ді-
знатися, аби порадитися з батьками щодо вступу і навчання 
у військовому ліцеї (є найближчі ще на Івано-Франківщині (м. 
Надвірна), Хмельниччині (м. Кам`янець-Подільський), Львів-
ський військово-спортивний ліцей імені Героїв Крут та інші). 
Подякував я вчительці, яка була присутня на цій зустрічі.

А всередині березня в дощову погоду добирався з Товсто-
го по шпалах залізниці до села Свидова. Там також мені дали 
можливість виступити. Директор школи доповнив мій виступ, 
зосередивши увагу на успішності 9, 8, 7 класів з математики, 
адже цей предмет є важливим для всіх, хто поступатиме. 

Ні в Свидовій, ні в Угрині не записував бажаючих вступи-
ти до військового ліцею, тому що реалізація цього питання 
пов`язана з дозволом батьків, з оглядинами ліцею і виро-
бленням рішення на вступ до нього. У ці дні райвійськкомат 
оформляє документи на призов до військової служби за 
контрактом, на строкову військову службу і на вступ до ви-
щих військових навчальних закладів ЗСУ.

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, уповноважений РВК ЗСУ

Про «братерські» стосунки 
двох «братніх» народів

Ця страшна інтервенція, що прийшла до нас зі Сходу, стривожила весь світ. 
Одночасно декого дивує: як так може бути, що «братня» Росія на початку третього тисячоліття 

вдається до такого ганебного злочину проти українського народу, проти людства. Але не дивуйтесь. 
Перегорніть сторінки історії і переконаєтесь в «миролюбних» стосунках Росії по відношенню 
до українського та до інших народів. На деяких «братніх» стосунках зупинюся в своєму дописі.

Як вступити 
до військових вузів

Цей вірш – «присвята» російському «монархові» Путіну і 
путінізму як явищу, що нині міцно заволоділо умами й бачен-
ням багатьох росіян, котрі схвалюють російсько-українську 
війну, яка вже рік точиться на східних теренах нашої Укра-
їни-матері. Гарячим, пристрасним рядком він вийшов з-під 
пера поета-пісняра Степана Галябарди – знаного патріо-
та і правдолюба, нашого земляка, колеги за фахом, котрий 
розпочинав свій журналістський і творчий шлях з редакції 
Чортківської районної газети. Власне, й цього вірша автор 
заадресував на електронну адресу «Голосу народу», аби вчи-
талися в його рядки насамперед земляки. Гадаємо, так само, 
«по-галябардівськи», мислять багато наших читачів.

Вірша, створеного на кшталт лермонтовського 
«Прощай, немытая Россия», й витримано у тому ж роз-
мірі, до того ж, мовою оригіналу.

Гуляй, пропитая Россия,
Берёзок много есть окрест.
Твой новоявленный мессия
Тебе из них поставит крест.
Наврёт и правнукам в три короб,
Пусть рот разинут до ушей,
И всех вас с радостью накормит
Объедками протухших щей. 
Жируй, бездумная Россия, 
Ложись костьми под его трон.
Орут тверские и псковские:
«Даёшь мессии триллион!!!».
И не ропщи на кухне тихо, 
И не скули немой протест, 
Не дремлет кагебишно лихо,
Придёт к тебе и тихо съест.
А вспомни, бывший твой мессия,
Казалось, вечный исполин,
Залил нас кровью – и Россию,
И всех неруссих украин.
Встряхнись, наивная Россия,
Извилинку-то напряги.
Пойми, что «Русский Мир» – насилье
И кровь, не сказки-пироги. 
Какие ценности, ребята?
Какая, в душу, ширь полей?
У вас и слова нет без мата, 
А жизни смысл – «Налей и пей»!
Уже давно тот канул в Лету
«…весь мир голодных и рабов».
Остались вы одни на свете.
В психушку? Да! Всегда готов! 
                                                               Степан ГАЛЯБАРДА

Гуляй, Россия!
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Духовність

Весняного дня, коли відцвітає вер-
ба, приходить до українців світле свято 
Великодня, збагачене дитячим сміхом і 
кольоровими крашанками, випеченою 
з любов’ю паскою і дбайливо вишитим 
рушником, пасхальним різнобарвним 
кошиком. Це свято – невід’ємна частка 
українства. Великдень приходить до 
нас, аби поєднати людей, дати їм на-
году пробачити прикрощі та безумовно 
творити добро. 

Cеред численних добрих справ, яки-
ми займається колектив Чортківського 
державного медичного коледжу, є тур-
бота про студентів із числа дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. Цьогоріч коледж подбав і про 
студентку-переселенку зі зони АТО (м. 
Щастя Луганської області).

 У переддень світлого свята Христо-
вого Воскресіння студенти, котрі якнай-
більше потребують батьківської опіки 

та миролюбності, отримали з любов’ю скла-
дений щедрий великодній кошик від директо-
ра коледжу, заслуженого лікаря України, канд. 
мед. наук Любомира Степановича Білика. 

Боже слово та щирі настанови єпископа 
Бучацької єпархії УГКЦ Димитрія  Григорака, 
ЧСВВ, і митрофорного протоієрея, декана УПЦ 
КП Михаїла Левковича дали змогу відчути кож-
ному, що все-таки у світі людському домінують 
Господня милість і добро, які передаються 
щирими серцями й турботливістю рук батьків-
ських, а власне – очільництва коледжу.

Сльози на очах дітей говорили більше, ніж 
в’язанка слів вдячності. 

На завершення зустрічі Любомир Степано-
вич побажав усім, аби тієї миті, коли пролуна-
ють над нашою великою Україною великодні 
дзвони, воскресло в душах наших усе най-
краще на землі – непохитна віра, щира відда-
ність, вічна любов і мир.   

  Марія НИКОЛИШИН, 
культорганізатор коледжу 

 Наталія КИШКАН, 
 голова студентської профспілки

Відлуння свята

Нещодавно, а саме – 17 квітня, в Чорткові 
відбулася презентація даного, так званого іс-
торичного літопису, який є своєрідним допо-
вненням першого. Адже в особистому архіві 
автора знаходилося ще чимало документів, 
світлин, які аж ніяк не могли залишитися в 
невідомості та поза увагою загалу шануваль-
ників історичного минулого вітцівщини, це й 
дало поштовх митцю для зродження нової 
книги.  

Велика сесійна зала районної ради була 
дощенту наповнена прихильниками україн-
ського слова, а ще коли мова ведеться про іс-
торію рідного краю, то й голці ніде впасти від 
чисельності люду.

Петро Федоришин, на правах автора, про-

вів невеликий екскурс сторінками свого тво-
ріння «Важкий кожух, але свій». 

 Книга ілюстрована малюнками, раритетни-
ми світлинами, копіями найважливіших доку-
ментів, рукописів, карт; подаються точні дати 
та прізвища; насичена самостійними окреми-
ми матеріалами; включені й ті теми, які були 
згадані в попередній книзі. 

 Розповіді про історію Білої розмістилися 
в шести розділах. Перший – оповідає про ті 
часи, коли село ще було містом (а Чортків – 
селом у передмісті Білої); автор задокументо-
вано висвітлює історію життя й діяльності всіх 
власників села, починаючи ще з ХV століття. 
Другий розділ присвячений художнім оповід-
кам, новелам (ґрунтованим на фактах), у яких 
ведеться розповідь про життя й побут наших 
пращурів – простих селян; до речі, автор ціл-
ковито дотримується діалекту місцини. Третій 
розділ знайомить читача з першою топогра-
фічною картою села; а четвертий – висвітлює 
в повному обсязі білівські духовні святині.  

Серед скарбів історичної інформації в кни-
зі найбільшою й найцікавішою, як на мене, є 
опис, викладений у художньому стилі, утво-
рення назв вулиць села – це в п’ятому розді-
лі книги, який повниться фоторозділом «Долі 
людські у світлинах». Найменування вулиць 

зароджується на фоні всякого роду перипетій 
буденності білівчан, які, направду, є реальни-
ми героями всіх оповідок і новел. Завершаль-
ним акордом історичного літопису є шостий 
розділ, в якому плавним художнім переходом 
автор сягає подій сьогодення, акцентуючи 
увагу на тому, що активну участь у становлен-
ні справжньої незалежності України та в обо-
роні держави від лютого зазіхателя на наші 
землі – «старшого брата» російського бере 
громада с. Біла. 

Розповідь заслуженого майстра пера про 
книгу чередувалася із читанням окремих ви-
браних новел, оповідок знаним митцем сце-
ни, народним артистом України В’ячеславом 
Хім’яком (який високомайстерно передавав 
інтонаційність сільської говірки) та виконан-
ням українських пісень золотим голосом 
Тернопілля, заслуженим артистом України  

Борисом Репкою під неперевершеним аком-
пануванням (до речі, нашого краянина, який 
увійшов до мистецької артілі Тернопільського 
академічного обласного драматичного театру 
ім. Т.Шевченка) Олександра Чикалова. 

Зала щоразу просто зривалася оваціями 
вдячності й пошанування митців. Так, родзин-
ка за родзинкою вишуканих перл мистецьких, 
і зродилося соковите гроно зустрічі, яким на-
повнилися серця присутніх, спраглих до насо-
лоди мистецтва.

Слід зауважити, кошти від реалізації книги 
«Важкий кожух, але свій», що, як і її попере-
дниця, є неоціненним скарбом для Чортківщи-
ни, а власне – для білівчан, підуть на потреби 
українських вояків, які беруть участь у бойо-
вих діях російсько-української війни. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Чудові костюми, декорації, музичне і відео-
оформлення перенесли присутніх в ті далекі 
часи, коли всі народи земної кулі жили мирно 
і дружно, але в одну мить від миру і злагоди 
не залишилося й сліду. Все перетворилося в 
пустелю, на землю прийшли війни, хвороби, 
голод… Народи, підмовлені дияволом, за-
плуталися у своїх гріхах, потрапивши у полон 

суєти. За їхні провини був розіп’ятий 
Христос. Але Його воскресіння по-
вернуло народи до нового мирного 
життя.

«Бог сотворив Небо і Землю, він-
цем Його творіння стала людина, – 
мовив у своєму пастирському слові 
настоятель церкви «Христос для 

всіх» Олег Саган. – Молоді 
актори-аматори, для яких 
це була не просто звичай-
на роль, адже усі вони при-
йняли Христа до себе, цією 
постановкою постаралися 
передати нам, для чого на-

справді створив Бог людей. Що Господь на-
стільки полюбив цей світ, що дав нам Свого 
єдинородного Сина, котрий помер за наші грі-
хи. Але він воскрес! Воскрес, щоб примирити 
всіх нас.

Так само Біблія нам говорить, що кожен 
блудний син чи донька можуть покінчити зі 
своїм гріховним життям, таким чином во-
скреснувши із мертвих. Тож шукаймо воскре-
сіння у своєму житті. Нехай Господь благо-
словить кожного з нас. І нехай наша Україна 
воскресне зі свого гріховного життя».

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Ісус воскрес, щоб примирити нас усіх
На Провідну неділю в районному будинку культури ім. К.Рубчакової для чортківчан і гостей міста молоддю євангельської 

церкви «Христос для всіх» було влаштовано театральну постановку «Воскресіння Христа для всіх народів», глибокий зміст 
якої особливо актуальний для сьогодення України. Програма вечора також містила хорове виконання духовних творів церковним 

хором і пастирську проповідь.

Презентація

«Важкий кожух, але свій»
Саме під такою назвою побачила світ уже друга книга (перша – «У водовертях 

Серету», вийшла з друку в 2012 році) про історичну минувшину с. Біла маститого 
майстра пера, до речі, уродженця вказаного села Петра Федоришина – головного 

редактора газети «Вільне життя плюс», заслуженого журналіста України, 
кандидата філологічних наук, доцента Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В.Гнатюка.

Рік у рік любов Господня творить свято Великодня
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Присвята

Мистецтво юних

З такою сміливою ідеєю виступив знаний 
у нашому місті професійний музикант з кон-
серваторською освітою, викладач по класу 
кларнета і сопілки Заводської школи мис-
тецтв Ігор Лотоцький. Вона полягала у тому, 
щоб його учні (усіх було тринадцятеро) висту-
пили зі своїм щорічним творчим звітом не як 
зазвичай він проходить в актовій залі перед 
строгим журі, а в невимушеній обстановці, де 
головними поціновувачами талантів своїх ді-
тей будуть батьки і родичі, котрі вкладають 
чималі кошти у навчання музичній грамоті, та 
запрошені гості. Наперед забігаючи, слід ска-
зати, що у досвідченого педагога і його вихо-
ванців це вийшло насправді цікаво, й баналь-
ний творчий звіт перетворився на справжній 
бенефіс юних музикантів, які вихоплювали 
щедрі аплодисменти у вибагливої публіки.

«Аве Марія» Баха, «Елегія» М.Лисенка, 

«Пісня про рушник» П.Майбороди, «Червона 
рута» В.Івасюка, «Шербурзькі парасольки», 
бразильські самба, «Кукорача»,  «Чатта нуга 
чучу» Г.Уоррена та інші зарубіжні класичні, 
популярні і вітчизняні твори звучали непере-
вершено у виконанні Анастасії Фецуляк (сак-
софон), Дениса Іваніцького (кларнет), Макси-
ма Чухрія (саксофон), Богдана Пашківського 
(саксофон), Володимира Устінова (кларнет), 
наймолодшого учасника Павла Яроша (со-
пілка), Олександра Сметанюка (саксофон), 
Тараса Юрківа (саксофон), Тараса Берези 
(сопілка), Дмитра Гевка (саксофон), Анатолія 
Грабця (саксофон), Сергія Добощука (саксо-
фон), Назарія Гуменюка (саксофон). Як і вальс 
в аккордеонному звучанні запрошеного юного 
гостя Тадея Грабовецького. 

Була щедрою на похвалу маестро, який, як 
вона особливо наголосила, володіє даром 

настільки багатогранно розкривати дитячі 
таланти, знаходити найкоротший шлях до 
їхнього серця, викладач медичного коледжу 
Віра Потикевич. Володіючи чудовим голосом, 
жінка подарувала присутнім сучасну пісенну 
композицію Ю.Рибчинського «Така духмяна 
світла ніч». Не міг стримати емоцій й друг 
дитинства і нині близький сусід і товариш по 
життю – завідувач райполіклініки Мирослав 
Цепенда, підкресливши, що нині колишні ви-
хованці Ігоря Васильовича несуть високе му-
зичне мистецтво в далекій Америці, Австрії, 
Ізраїлі, граючи в естрадно-симфонічних ко-
лективах.

Одою творчій імпрезі став спільний виступ 
оркестру саксофоністів вихованців і їхнього 
навчителя, якому упродовж всього вечора 

акомпанувала викладач фортепіано ЗМШ 
Уляна Навлока, привітавши маестро з визна-
чною мистецькою подією разом із завучем 
Наталією Папушак. Та, напевне, найбільш 
цінною для нього були вітання від двох вихо-

ванців – цьогорічних випускників Н.Гуменюка 
та О.Сметанюка за ту важку працю, неабияке 
терпіння, привиту любов до музики, яку вони 
будуть далі розвивати у музучилищі, куди на-
мірилися вступати.

Що ж, побажаємо хлопцям, аби їхні юнацькі 
заповітні мрії збулися, а Ігорю Васильовичу – 
у наступному навчальному році ще більше та-
лановитих здібних учнів, разом з якими сяга-
ти нових висот у царині музичного мистецтва, 
де ніколи не буває меж досконалості. Адже 
попри доволі солідний вік, енергії і завзяття 
йому не позичати. Щасти Вам, маестро!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Поважні члени журі, гро-
мадськість міста, виклада-
чі та студенти, батьківська 
спільнота стали свідками ви-
сокопрофесійного музично-
поетичного дійства, в якому 
знов і знов оживали сторінки 
героїчної боротьби за неза-
лежність України.

Високий професіоналізм  
викладачів та студентів ко-
леджу тісно, гармонійно пе-
реплівся з талантом, почут-
тям громадського обов’язку. 
Музикою, піснею, поетичним 
словом, танцем студенти та 
викладачі відтворили спо-
конвічне прагнення українців 
до незалежності, їх жертовну 

боротьбу і відданість національним ідеалам. 
Творчий звіт – концерт на два відділення. Ху-

дожньому керівнику, режисеру Петру Гарбузу 
вдалося максимально повно представити бага-
тогранні досягнення народних художніх колекти-
вів (художні керівники І.Кікис, Н.Равлів, П.Гарбуз, 
О.Слободян, Р.Дерманський, О.Соловей, В.Гудов, 
В.Максимлюк).

У програмі творчого звіту чільне місце займа-
ли твори Тараса Шевченка, які по-особливому 
актуальні у наш неспокійний час. Емоційно зво-
рушливо звучали поетичні та прозові твори про 
бійців АТО у виконанні студентів-читців (художній 
керівник Н.Волощук).  Важливою складовою час-
тиною звіту стали роботи студентів, які набува-
ють творчих навиків у художній народній студії 

«Соняшник» (керівник С.Бондар), експонати ви-
ставки студентської творчості (художні керівники 
О.Дрозд, Ф.Ковальчук). 

Високої оцінки удостоєна діяльність праців-
ників бібліотеки коледжу, які в рамках функці-
онування художньої вітальні «Діалог» усисте-
матизували вірші студентів-поетів-початківців 
про Героїв Небесної сотні (керівник І.Кобзар). За 
співпраці бібліотекаря О.Табачак та поетів-по-
чатківців світ побачила збірка студентської поезії 
«Герої не вмирають».

Члени журі вже вкотре наголосили на немілі-
ючій криниці таланту, всезростаючому профе-
сіоналізмі викладацького колективу коледжу, 

відзначили, що щасливою є 
студентська молодь закладу, бо 
йде в ногу з часом поруч із про-
фесіоналами-наставниками, які 
переслідують вічну вчительську 
мету: «Хай учень переросте вчи-
теля!». І це їм вдається.

Оксана СТЕПАНЮК, 
заступник директора 

з виховної роботи 
Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Герої не вмирають
Під таким гаслом пройшов обласний творчий звіт художніх колективів 

Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського, присвячений 
пам’яті борців за волю України.

На «Авіаносці» грав духовий оркестр
На зламі тисячоліть, коли у Чорткові з̀ явився сучасний готельний комплекс з рестораном, усі неабияк дивувалися: звідкіля у 

місті над Серетом взялася така незвична назва? Не менше подиву у вболівальників щодо назви було й в часи, коли двічі поспіль 
однойменна футбольна команда ставала чемпіоном області. І досі даний заклад вирізняється своєю оригінальністю не тільки 

завдяки назві. Приміром, минулих вихідних, на Провідну неділю, тут грав… духовий оркестр юних саксофоністів.



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 
09.15 Д/ф «Ромео i 
Джульєта в країнi Рад» 
10.15 Д/ф «Клуб пригод» 
11.00 Український корт 
11.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 Вiкно в Америку 
13.55 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Хочу бути 
14.40 Хто в домi хазяїн? 
15.35 Книга ua 
16.15 Концерт вiрменської 
музики 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Про головне 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
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 «Моє щасливе 
завтра» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Легковажна жiнка» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 Д/с «Склад злочину» 
13.15, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.25, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Ленiнград-46» (2) 
22.50 Т/с «Безсоння» (2) 
23.45 Т/с «Пiдземний 
перехiд» (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» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
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УТ-1

06.00 Вертикаль влади 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 21.35, 
05.35 Спорт 
07.20 Ера будiвництва 
07.25, 23.35 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
09.00 Вiчне 
09.25 Про головне 
10.15 Д/ф «Секрети 
довголiття» 
11.35 Дорогi депутати 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.30 Казки Лiрника Сашка 
14.40 Нотатки на глобусi 
14.55 Як ваше здоров’я? 
15.50 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.15 Х/ф «Таксистка» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 Тепло.ua 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.50 Х/ф «Сезон убивств» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.45 «Чотири весiлля» 
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 «Моє щасливе 
завтра» (1) 
22.00 «Iнспектор Фреймут 2» 
23.35, 02.45 Т/с «Величний 
Джо» (2) 
00.30 Х/ф «Формула 
кохання» (1) 

ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм» 
06.20, 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» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.20, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.30, 16.15 Т/с «Аромат 
шипшини» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград-46» (2) 
22.50 Т/с «Безсоння» (2) 
23.45 Т/с «Пiдземний 
перехiд» (2) 
01.40 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» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.15 «Дорога на Схiд» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«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 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Повiнь 
шаленої рiки» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40, 04.00 Х/ф «Спитай 
моїх дiтей» (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 02.40 Т/с «Революцiя» 
11.45, 16.45 Т/с «Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогнi» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «Небезпечна 
гастроль» (2) 
01.15 Х/ф «Мiсiонер» (2) 

СТБ
05.10 «У пошуках iстини. 
Вiктор Петров: кохання 
резидента» 
05.55, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.30, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.10 «Зiркове життя. 
Випробування 
бездiтнiстю» 
09.15, 18.25 «За живе!» 
10.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
12.30, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
13.30 «МастерШеф - 3» 
21.00 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.40 Х/ф «Людина 
нiзвiдки» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids’Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00, 18.00, 02.20 Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Моя прекрасна няня» 
17.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.40 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня». (2) 
21.00 Х/ф «Хто я?» (2) 
23.25 Х/ф «Деннi - 
ланцюговий пес» 

2+2
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 00.00 «ДжеДАI» 
08.45, 00.20 «Секретнi 
матерiали» 
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 «МI-8» 
15.50 Д/п «Спис долi» 
16.40 «6 кадрiв» 
18.55 Футбол. 1/2 Кубка 
України. «Днiпро» - «Шахтар» 
21.30 «Хоробрi серця» 
00.35 Х/ф «Битва за волю» 
03.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
17.30, 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 
10.50 Д/ф «2033 км вiд 
Ейфелевої вежi» 
11.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.20, 17.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Мультфiльм 
14.10 Надвечiр`я 
15.25 Свiтло 
16.05 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.15, 02.20 Новини. Свiт 
17.55 Гандбол. Квалiфiкацiя 
до Чемпiонату Європи-2016. 
Україна - Португалiя 
20.00 Про головне 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.50 Х/ф «Сезон убивств» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 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» 
11.05, 15.45 «Битва салонiв» 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка» 
13.35, 14.10 Д/с «Слiпа» 
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра» (1) 
22.00 «Сказочная Русь 2015» 
22.30 «Право на владу - 2» 
00.35 Х/ф «Вiй» (1) 

ІНТЕР
06.20, 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» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.20, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.30, 16.15 Т/с «Аромат 
шипшини» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград-46» (2) 
22.55 Т/с «Безсоння» (2) 
23.55 Т/с «Пiдземний 
перехiд» (2) 
01.45 Т/с «Сусiди» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 Д/Ф «Левко 
Лук’яненко. Покликаний 
бути символом» 
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, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 

07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Знову 18» 
16.00, 19.00, 22.00 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 «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Коли орел 
атакує» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Х/ф «Старi пси» 
11.05, 13.20 Т/с «Небо у вогнi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Х/ф «Червона 
планета» 
16.55 Х/ф «Мисливцi за 
вiдьмами» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.30 Х/ф «Блейд. Трiйця» (2) 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00, 18.25 «За живе!» 
09.35 Х/ф «Новорiчна 
дружина» (1) 
13.40, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.55 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.45 Х/ф «Громобой» 
11.35 Х/ф «Гонитва» 
13.40 Т/с «Моя прекрасна 
няня» 
17.00 Т/с 
«Воронiни» 
18.00, 02.50 Репортер 
18.20, 02.10 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.25 Пристрастi за 
Ревiзором 
23.10 Аферисти 
в мережах 
00.20 Х/ф «Мiсто грiхiв: 
Жiнка, заради якої варто 
вбивати». (2) 

2+2
06.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-3» 
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 «Замiна-4: 
Без права на поразку»

УТ-1
06.00, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 14.15, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.20 Перша студiя 
11.00 Самiт Україна-ЄС 
14.35, 18.05 Час-Ч 
16.20 Х/ф «Гiмалаї - там, 
де живе вiтер» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.50 Д/ф «Секрети 
довголiття» 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 Вертикаль влади 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.45 «Чотири весiлля» 
11.10 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
12.30, 13.00 Д/с «Ворожка» 
13.40, 14.15 Д/с «Слiпа» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
15.50 «Битва салонiв» 
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра» (1) 
22.00 «Чотири весiлля 4» 
23.35 Т/с «Величний Джо» (2) 

ІНТЕР
06.20, 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» 
10.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.20, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.30, 16.15 Т/с «Аромат 
шипшини» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Ленiнград-46» (2) 
22.50 Т/с «Безсоння» (2) 
23.50 Т/с «Пiдземний 
перехiд» (2) 
01.40 Т/с «Сусiди» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
19.30 «Зона ризику» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Енергоманiя» 
22.15 Погода. Реклама 
22.20 «Моя улюблена 
робота» 
22.30 «Час країни»

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
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» 
12.50 Програма «Модна 
правда» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Заручники честi» 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Проект 
Олександри» (2) 

ICTV
05.10 Факти 
05.40, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 02.55 Т/с 
«Революцiя» 
11.45, 16.45 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогнi» 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
21.30 Т/с «Шеф-2» 
23.25 Х/ф «Мiсiонер» (2) 
01.15 Х/ф «Убивство за 
розкладом» (2) 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45, 18.30 «За живе!» 
10.00 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» (1) 
11.40, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.40 «МастерШеф - 3» 
20.55 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.30 «Один за всiх» 
01.45 Х/ф «Дорослi дiти»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00, 18.00, 01.50 
Репортер 
08.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
16.55, 19.00 Т/с 
«Воронiни» 
18.20, 01.05 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
21.00 Х/ф «Великий 
солдат» (2) 
23.00 Х/ф «Розборки в 
стилi кунг-фу» (2) 

2+2
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, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
15.00 Д/п «Фронтовий 
бомбардувальник СУ-24» 
15.50 Д/п «Тибет: хронiки 
вершини свiту» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
22.15 Х/ф «Хижаки» 
00.25 Х/ф «Гiрськi 
акули» 

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.
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УТ-1
06.25, 23.00 Х/ф «Польоти 
увi снi та наяву» 
08.00 Ера будiвництва 
08.15, 00.55 Гумористичний 
клуб «Золотий гусак» 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.20 Альтернативна 
музика. Bandur Band 
09.45 Гандбол. Квалiфiкацiя 
до Чемпiонату Європи-2016. 
Україна - Португалiя 
11.40 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.10 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
12.45 Казки Лiрника Сашка 
13.00 Мультфiльм 
13.10 Школа Мерi Поппiнс 
13.30 Як це? 
14.10 Вiра. Надiя. Любов 
15.25 До 70-рiччя 
В.Зiнкевича. Вiд 
«Смерiчки» до «Свiтязя» 
16.00 Театральнi сезони 
16.30 Д/ф «Народження 
Шарло» 
17.30 Ювiлейний концерт 
поета-пiсняра Вадима 
Крищенка ч. 1 
19.00 Х/с «Вiкендовi iсторiї» 
20.05 Д/ф «Майдан. SOS» 
21.00, 05.00 Новини 
22.00 Перша студiя 
01.20 Музичне турне 
02.20 Х/ф «Сезон убивств» 
 

1+1
07.00 Х/ф «Кураж» 
19.30, 02.05 ТСН
20.20 «Мультибарбара 2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.55 «Свiтське життя» 
00.00, 02.55 Х/ф «Чорний 
лебiдь» (2) 
 

ІНТЕР
07.50, 20.00 «Подробицi» 
08.45, 03.40 Мюзикл 
«Сорочинська ярмарка» 
10.45 Х/ф «Операцiя «Ы» 
та iншi пригоди Шурика» 
12.40 Т/с «Ключi вiд щастя» 
16.20 Т/с «Аромат шипшини» 
18.10 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Х/ф «Любов i Роман» (2) 
22.50 Х/ф «Її серце» 
00.40 Т/с «Правдива iсторiя 
про Червонi вiтрила» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiстi ТТБ» 
10.35 «Тема дня» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Думки вголос» 
12.20 Д/Ф «Левко 
Лук’яненко. Покликаний 
бути символом» 
13.30 «Сумщина 
INCOGNITO» 
14.00 «Самiтник iз роду 
Косачiв» 
15.00 «Не сумуй, моя 
Вкраїно». Н.Май 
16.15 «Чудесний канал» 
16.45 «Iноземна для дiтей» 
17.15 «Живi сторiнки» 
18.00 «Cлово має 
народний депутат» 
18.20 «На долинi туман» 
18.45 «Довженкiвськими 
стежками» 
19.00 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.00 «Запорiжжя 
туристичне» 
22.15 «Актуально» 
22.30 «Iван Миколайчук. 
Спадщина» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Україна. 
Перезавантаження 
09.00, 00.30 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Усiма широтами» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Bon appetit» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 02.30 Х/ф «Братство» 
17.30 Програма «Гаджет Time» 
17.40 Програма «Модна правда» 
19.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Золоте 
стремено» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
22.35 Х/ф «Дiвчина моїх 
страхiть» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Х/ф «У пошуках пригод» 
11.55, 13.10 Х/ф «Бiблiотекар. 
У пошуках Списа Долi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Х/ф «Бiблiотекар. 
Повернення до Копалень 
царя Соломона» 
16.45 Х/ф «Бiблiотекар. 
Прокляття Юдиного потиру» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «Сховище» (2) 

СТБ
09.00 Х/ф «Я не повернуся»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома»(2) 
20.00, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.40 Х/ф «Адьютант його 
превосходительства» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Репортер 
08.05 Х/ф «Три нiндзя 
завдають удару у 
вiдповiдь» 
10.00 Х/ф «Три нiндзя: 
Кiсточки вгору» 
11.45 Х/ф «Великий 
солдат» 
13.45 Х/ф «Громобой» 
16.00 Х/ф «Хто я?» 
18.40 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi» 
21.00 Х/ф «Люди в 
чорному» 
23.00 Х/ф «Нереальний 
блокбастер» (2) 

2+2
08.25 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi матерiали» 
09.00 Новини «Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний вiддiл-7» 
11.00 Т/с «Професiонал» 
19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
21.00 Битва Титанiв. 
Передмова. Бiй Ломаченко 
- Пiрiяпiньйо 
22.10 Битва Титанiв. 
Передмова. Д/ф «High-
Tech Ломаченко» 
23.10 Битва Титанiв. 
Передмова. Бiй Пакьяо - 
Бредлi 
00.25 Битва Титанiв. 
Передмова. Бiй Мейвезер 
- Герерро 

УТ-1
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.20 Перша студiя 
10.00 Зроблено в Європi 
10.20 Нотатки на глобусi 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф «Народження Шарло» 
12.30 Д/ф «Подорожуй Литвою» 
13.00 Свiтло 
14.10 Д/ф «Джерела 
тисяча i однiєї ночi» 
15.35 Д/ф «Палiтри» 
16.15 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.10 Чоловiчий клуб 
17.45 Х/ф «Страсний 
тиждень» 
19.45 Музична премiя 
«Європейський прорив 
року-2015» 
21.00, 05.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.05 Д/с «5 баксiв.net» 
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) 
09.10 «Свiтське життя» 
10.10, 02.00 Х/ф «Дiти 
Водолiя» 
14.30 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.25 «Вечiрнiй квартал у 
Туреччинi» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.20 «Вечiрнiй квартал у 
Грецiї» 
23.30 «Що? Де? Коли? 2015» 

ІНТЕР
06.15 Х/ф «Кухарка» 
07.30, 20.00, 02.00 
«Подробицi» 
08.20 Х/ф «Операцiя «Ы» 
та iншi пригоди Шурика» 
10.15 Х/ф «Москва сльозам 
не вiрить» 
13.10, 03.15 Х/ф «Будинок 
для двох» 
15.05 Концерт «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 
18.00, 20.30 Т/с «Мама 
Люба» 
22.30 Т/с «Ключi вiд 
щастя» 
02.30 Д/ф «Володимир 
Меньшов. Режисер свого 
часу» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.35 «Актуально» 
10.50, 16.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Живi сторiнки» 
12.40 «Рiвне-мiсто 
сплетiнь» 
13.00 «Iгор Павлюк: мiж 
Бугом i Богом» 
14.00 «Встань, козацька 
славо!» 
14.30 «Iван Миколайчук. 
Спадщина» 
15.00 «Не сумуй, моя 
Вкраїно». Н.Май 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi 
зустрiчi»(«Поступися мiсцем») 
18.40 «Спортивнi меридiани» 
19.00 «Музичний калейдоскоп» 
19.30 «Подорожнi 
замальовки» 
20.15 «Думки вголос» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Поклик таланту» 
22.30 «Абетка 
здоров’я» 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
07.35 Х/ф «Все перемагає 
любов» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна. 
Перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф «Сезон 
повернення» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Пiноккiо» 
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 Концерт Тетяни Пiскарьової 
«Таня, Танiчка, Танюша» 
22.00, 02.30 Х/ф «Дiвчата 
знову зверху-2» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.30, 01.40 Х/ф 
«Стiльниковий» 
08.05 Антизомбi 
09.00 Секретний фронт 
10.00 Громадянська оборона 
11.05 Iнсайдер 
12.00, 13.00, 20.05 Т/с 
«Iнкасатори» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.10 Х/ф «Протистояння» (2) 
23.55 Х/ф «Без 
компромiсiв» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.55 Х/ф «Спортлото-82» 
(1) 
12.50 Х/ф «Поспiшайте 
любити»(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» 
22.55 «Україна має талант!-7» 
Пiдсумки голосування 
23.20 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
01.20 Х/ф «Любов земна» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.20 Пристрастi за Ревiзором 
14.10 Т/с «СашаТаня» 
18.55 Х/ф «Люди в чорному» 
21.00 Х/ф «Люди в 
чорному 2» 
22.45 Х/ф «Дуже епiчне 
кiно» (2) 
00.25 Х/ф «Поцiлунок 
дракона» (2) 

2+2
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
10.00 Т/с «Професiонал» 
18.00 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Епiзод 1 - Прихована 
загроза» 
21.00 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Епiзод 2 - Атака клонiв» 
00.00 Х/ф «Збиток» 
02.00 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 
04.00 «Битва Титанiв». 
Чемпіонськi бої за версiями 
WBC, WBA, WBO Василь 
Ломаченко - Гамальєр 
Родрiгес. Флойд Мейвезер 
- Меннi Пакьяо. Пряма 
трансляцiя 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.00 Програма передач 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
09.55 Мультфiльм 
10.15 Школа Мерi Поппiнс 
10.35 Хочу бути 
11.15 Музична академiя 
Junior 
12.25 Х/ф «Страсний 
тиждень» 
14.30 Фольк-music 
15.50 Д/ф «Євген Патон. 
Щедрiсть таланту» 
16.20 Д/ф «Майдан. SOS» 
17.10 Х/с «Вiкендовi iсторiї» 
18.10 Ювiлейний концерт 
поета-пiсняра Вадима 
Крищенка ч. 2 
19.05 Театральнi сезони 
19.45 Церемонiя 
нагородження премiєю в 
галузi журналiстики 
21.00, 05.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Концерт. Vivienne 
Mort 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 
01.20 Музичне турне 

1+1
07.35 Мультфiльм 
08.00, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi» (1) 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.10 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.35 Т/с «Сiмейний 
бiзнес» (1) 
17.15 Х/ф «Любов i голуби» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 5» 
23.15 Х/ф «Ворог держави» (2) 
01.40 Х/ф «Захар Беркут» (1) 

ІНТЕР
06.00 М/ф «Острiв скарбiв» 
07.45, 20.00 «Подробицi» 
08.45 «Удачний проект» 
09.25 «Готуємо разом» 
10.20 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.20 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
12.20 Х/ф «Її серце» 
14.05 Т/с «Мама Люба» 
18.10, 20.30 Т/с «Щасливий 
шанс» (2) 
22.20 Х/ф «Любов i Роман» (2) 
00.15 Х/ф «Як вкрасти 
дiамант» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
10.35 «Думки вголос» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.50 «Моя улюблена 
робота» 
14.00 «Театральнi 
зустрiчi»(«Поступися мiсцем») 
16.00 «Мандри кота Фiнiка» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Мiкс» 
17.45 «А у нас кiно знiмали» 
18.45 «Назбиране» 
19.00 «Актуально» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Чернiвцi. На полотнi життя» 
22.30 «Перемога, свята 
Перемога!» 

TV-4
07.30, 15.30 Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Дитяче кiно.М/ф «Пiноккiо» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд зблизька» 
14.30 Програма «Формула здоров’я» 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Скаженi корови» (2) 
23.45 Час-тайм 
00.40 Концерт Тетяни Пiскарьової 
«Таня, Танiчка, Танюша» 

ICTV
07.10, 01.50 Х/ф «Обдурити усiх» 
09.00 Х/ф «У пошуках пригод» 
10.50, 13.00 Т/с «Шеф-2» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Останнiй рубiж» 
22.20 Х/ф «Без 
компромiсiв» (2) 
00.15 Х/ф «Протистояння» (2) 

СТБ
07.55 «Холостяк - 5» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.45 «Караоке на Майданi» 
11.45 Х/ф «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» 
01.05 Х/ф «Доля» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Х/ф «Нiндзя-серфери» 
09.40 Х/ф «Три нiндзя: У 
жаркий полудень» 
11.40 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi» 
13.55 Єралаш 
17.15 Х/ф «Моя суперколишня» 
19.10 Х/ф «Люди в чорному 2» 
21.00 Х/ф «Люди в 
чорному 3» (2) 
23.05 Х/ф «Пустун». (2) 
01.05 Х/ф «Дуже епiчне 
кiно» (2) 

2+2
06.00 «Битва Титанiв». 
Чемпіонськi бої за версiями 
WBC, WBA, WBO Василь 
Ломаченко - Гамальєр Родрiгес. 
Флойд Мейвезер - Меннi 
Пакьяо. Пряма трансляцiя 
08.45 «Хоробрi серця» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «ДжеДАI» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00, 23.25 Чемпіонськi 
бої за версiями WBC, WBA, 
WBO Василь Ломаченко - 
Гамальєр Родрiгес. Флойд 
Мейвезер - Меннi Пакьяо 
16.50 Футбол. 22 Тур. ЧУ. 
«Динамо» - «Говерла» 
19.15 Футбол. 22 Тур. ЧУ. 
«Чорноморець» - «Днiпро» 
21.30 «Профутбол» 
23.10 «Гра без 
правил» 
02.00 Х/ф «Дорога 
на Сiч» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтеся бути спокійним 

і врівноваженим, не втрачайте 
контролю над своїми емоціями, 
інакше ризикуєте набути репута-
цію істеричної людини. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Сформована ситуація може 

зажадати від вас більшої ак-
тивності, тоді є ймовірність до-
могтися успіху як в особистих 
справах, так і в бізнесі. Будьте 

гранично чесні та відверті з 
друзями і членами родини. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

У вас з’явиться шанс на-
вчитися чомусь новому і не-
обхідному. Швидкість, актив-
ність, нестандартні рішення 
у ситуаціях, що виникають, 
миттєва реакція на все, що 
відбувається, допоможуть 
перетворити вашу роботу в 
справжнє задоволення. 

РАК (22.06-23.07)
У вас буде практично 

все виходити. Однак не 
варто хвалитися та зади-
рати носа. Ваша ініціатива 
може зустріти серйозний 
опір з боку начальства. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся не споку-

шатися, вчасно відходити 
вбік або перемикати увагу на 
щось інше. Просування служ-

бовими сходами зараз багато 
в чому залежатиме тільки від 
вас самих. 

ДІВА (24.08-23.09)
На вас очікують зустрічі 

з цікавими людьми. Знена-
цька ви можете одержати 
схвалення всіх своїх почи-
нань з боку керівництва. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На все, що вимагає вашої 

уваги, часу явно не вистачить, 

так що чимось доведеться жерт-
вувати. Добре б не близькими. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Всі контакти повинні під-
лягати інтересам справи. 
Небажано планувати відпо-
відальні справи та зустрічі. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вдалими будуть великі по-

купки. Добрий момент для по-
чатку ремонту квартири, будів-
ництва дачі, прикраси інтер’єра. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам можуть знадобити-

ся спокій, розум і витримка. 
Можливо, колеги по роботі не 
завжди будуть про вас доброї 
думки, але їхня критика не по-
винна підривати у вас впевне-
ність у власних силах. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
З’єднавши натхнення 

з практичними завдання-
ми, ви зможете вбити двох 

зайців одночасно, розкрив-
ши свій творчий потенціал 
і зміцнивши матеріальне 
становище. 

РИБИ (20.02-20.03)
Закінчується період 

труднощів і стресів, має на-
ступити помітне потепління 
у ваших стосунках з форту-
ною. Є шанс одержати схва-
лення вашої ідеї та гроші на 
її реалізацію.

«Братство» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.30 Нашi вiтання 
20.00 Україна. 
Перезавантаження 
22.35 Х/ф «Новокаїн» (2) 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 02.40 Т/с «Революцiя» 
11.45, 16.45 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогнi» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Шеф-2» 
23.20 Х/ф «Прямий 
контакт» (2) 
01.10 Х/ф «Небезпечна 
гастроль» (2) 

СТБ
05.30 «У пошуках iстини. 
Олена Блаватська: у змовi 
з духами» 
06.15, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40, 18.25 «За живе!» 
09.55 «Моя правда. 
Зваженi та закоханi» 
10.45 «Моя правда. 
Зваженi зi скандалом» 
11.45, 19.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.40 «МастерШеф - 3» 
20.55 Т/с «Пiзнє каяття» (1) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «Зигзаг удачi» (1) 
02.55 Х/ф «Адьютант його 
превосходительства» (1) 
04.05 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids’Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
08.00, 18.00, 02.00 
Репортер 
08.05 Єралаш 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
16.55, 19.00 Т/с 
«Воронiни» 
18.20, 01.15 Абзац! 
20.00 Т/с 
«СашаТаня» (2) 
21.00 Х/ф 
«Громобой» (2) 
23.15 Х/ф «Поцiлунок 
дракона» (3) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл-7» 
12.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-5» 
15.00 Д/п «МI-8» 
15.50 Д/п «Таємниця 
загибелi дирижабля 
Гiндебург» 
16.40 «6 кадрiв» 
21.30 «Профутбол» 
22.15 Х/ф «Внутрiшнiй 
ворог» 
00.25 Х/ф «Змiй» 
02.15 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 



№ 15 (8512), 24 квітня 2015 року

Різне10
Варто знати

Засторога

Право

Міжнародна організація праці (МОП) оголо-
сила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці 
для привернення уваги світової громадськос-
ті до масштабів проблеми, а також з метою 
акцентування уваги до створення і просуван-
ня культури охорони праці, яка може сприяти 
зниженню щорічної смертності на робочому 
місці.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони 
праці бере початок від Дня пам’яті загиблих 
працівників, проведеного американськими і 
канадськими трудящими в 1989 році, а вперше 
він відзначався у 2003 році. Україною підтри-
мано ініціативу Міжнародної організації праці 
і 28 квітня відповідно до Указу Президента від 
18 серпня 2006 року № 685/2006 визначено як 
День охорони праці. У цьому році Всесвітній 
день охорони праці за рекомендацією МОП 
відзначатиметься під девізом: «Приєднуйтесь 
до формування превентивної культури охоро-
ни праці».

Впродовж майже всього періоду незалеж-
ності України рівень виробничого травматиз-
му мав стійку тенденцію до зниження, але 
останнім часом темпи зменшення кількості 
травмованих та загиблих на виробництві до-
сягнули критичного рівня, адже кількість не-
щасних випадків зі смертельним наслідком, 
які сталися у 2014 році, вже перевищила кіль-
кість смертей на виробництві за попередній 
рік. У деяких галузях виробництва зростання 
кількості загиблих із розрахунку на 1000 пра-
цюючих носить фактично лавиноподібний ха-
рактер і становить, зокрема, у вугільній галузі  
– 61 відсоток, соціально-культурній сфері – 
60, в енергетиці – 43, на підприємствах зв’язку 
– 80 відсотків, у газовій та деревообробній 
промисловості – більше ніж у два рази.

Культура охорони праці – це створення чіт-
ко сформульованої системи прав, обов’язків 
та сфер відповідальності, де принцип про-
філактики має найвищий пріоритет. Але без-
печні і здорові умови праці визначаються не 
тільки прийнятою законодавчою базою, а й 
загальним рівнем цивілізованості, виробничої 
культури та рівнем соціально-економічного 
розвитку суспільства. 

Необхідно орієнтувати та доводити до ке-

рівників, закріплювати на рівні свідомості 
кожного працівника, що заходи з охорони пра-
ці та їх дотримання не повинні бути лише для 
«галочки», що належна культура охорони пра-
ці потрібна, насамперед, саме їм, адже ніякі 
компенсації не повернуть втрачені здоров’я 
та життя. А для роботодавця це, нарешті, 
просто вигідно, оскільки доведено, що спів-
відношення видатків на ліквідацію аварійної 
ситуації (включаючи виплати щодо випадків 
виробничого травматизму) до видатків на її 
запобігання становлять 15 : 1.

Саму тому Організаційний комітет зверта-
ється до усіх: працівників, роботодавців, сьо-
годнішніх та майбутніх, громадськості про не-
обхідність пам’ятати, що людське життя – це 
найвища соціальна цінність, і ніякі обставини 
не можуть виправдати смерть людини.

У суспільстві має зростати усвідомлення 
того, що співпраця та діалог між усіма учасни-
ками у питаннях охорони праці є пріоритетни-
ми, адже покращення умов праці та її безпека 
одночасно зберігають здоров’я працівників 
і підвищують продуктивність праці та якість 
продукції, забезпечуючи тим самим конкурен-
тоздатність виробництва, інвестиційну прива-
бливість держави.

Зважаючи на важливість питань, Організацій-
ний комітет звертається до керівників і працівни-
ків, підприємств, установ, організацій всіх форм 
власності, органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань, профспіл-
кових організацій, об’єднань роботодавців із 
закликом підтримати ініціативу та зосередити 
максимум зусиль на виконанні вимог Конституції 
України щодо забезпечення належних, безпеч-
них і здорових умов праці та виконання вимог 
Закону України «Про охорону праці». 

Охорона праці є невід’ємною складовою 
забезпечення гармонійного розвитку суспіль-
ства. Саме тому важливо пам’ятати, що роз-
виток культури охорони праці у суспільстві – 
це запорука збереження здоров’я працівників.

Іван КУРГАН, 
страховий експерт з охорони праці

 в Чортківському районі 

Щороку, з приходом весняної пори, зрос-
тає ризик виникнення пожеж внаслідок само-
вільного спалювання рослинності. Крім того, 
окрему загрозу становить відвідування лісів 
у святкові та вихідні дні любителями актив-
ного відпочинку, що часто з легковажності чи 
то безкарності залишають багаття. Подібні дії 
призводять до забруднення навколишнього 
середовища, а вогонь може перекинутись на 
лісосмуги, ліси, присадибні території. За де-
кілька годин неконтрольована пожежа спро-
можна знищити цілі лісові масиви, що росли 
десятки років, а про збитки годі й казати – лік 
може йти на мільйони. Величезної шкоди по-
жежі завдають фауні: гинуть птахи, звірі, зни-
щуються їхні домівки.

Задля уникнення лісових пожеж протягом 
пожежонебезпечного періоду забороняється:

– розведення багать у лісі (крім тих, що 
пов’язані з технологічними вимогами лісогос-
подарських заходів у спеціально передбаче-
них для цього місцях);

– розміщувати ближче, ніж за 100 м від 
узлісся, смітники, вогненебезпечні виробни-
цтва та розводити багаття;

– заїзд на територію лісового фонду (крім 
транзитних шляхів) транспортних засобів та 
інших механізмів, за винятком тих, що вико-
ристовуються для лісогосподарської мети;

– відвідування населенням хвойних наса-
джень за 5-го класу пожежної небезпеки (над-
звичайна небезпека) за умовами погоди;

– палити, кидати в лісі непогашені сірники, 
недопалки, витрушувати з люльок гарячий по-
піл, крім місць, обладнаних для цієї мети.

Користуючись нагодою, хочу нагадати деякі 
пункти законодавства, що здатні притягнути 
до суворої відповідальності за подібні про-

ступки.
Так, відповідно до статті 77-1 КУпАП ви-

палювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі 
степовою, водно-болотною та іншою природ-
ною рослинністю, рослинності або її залишків 
та опалого листя на землях сільськогоспо-
дарського призначення, у смугах відводу ав-
томобільних доріг і залізниць, у парках, інших 
зелених насадженнях та газонів у населе-
них пунктах без дозволу органів державного 
контролю у галузі охорони навколишнього 
природного середовища або з порушенням 
умов такого дозволу, а так само невжиття 
особою, яка одержала дозвіл на випалюван-
ня зазначеної рослинності або її залишків та 
опалого листя, заходів щодо своєчасного їх 

гасіння, тягнуть за собою накладення штра-
фу на громадян від десяти до двадцяти нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
(від 170 до 340 грн.) і на посадових осіб – від 
п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 850 до 1190 
грн.).

Ті самі дії, вчинені в межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть 
за собою накладення штрафу на громадян від 
двадцяти до сорока неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (від 340 до 680 грн.) і 
на посадових осіб – від сімдесяти до ста нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
(від 1190 до 1700 грн.).

Так, відповідно до статті 77 КУпАП пору-

шення вимог пожежної безпеки в лісах тягне 
за собою накладення штрафу на громадян від 
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 17 до 51 грн.) і на по-
садових осіб – від трьох до десяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 
до 170 грн.).

Знищення або пошкодження лісу внаслідок 
необережного поводження з вогнем, а також 
порушення вимог пожежної безпеки в лісах, 
що призвело до виникнення лісової пожежі 
або поширення її на значній площі, тягнуть за 
собою накладення штрафу на громадян від 
трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 51 до 170 грн.) і на по-
садових осіб – від семи до дванадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян (від 
119 до 204 грн.).

Крім того, згідно зі ст. 245 Кримінального 
Кодексу України знищення або пошкодження 
лісових масивів, зелених насаджень навко-
ло населених пунктів, вздовж залізниць або 
інших таких насаджень вогнем чи іншим за-
гальнонебезпечним способом караються об-
меженням волі на строк від 2 до 5 років або 
позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили заги-
бель людей, масову загибель тварин або інші 
тяжкі наслідки, караються позбавленням волі 
на строк від 5 до 10 років.

Встановлення особи порушника належить 
до повноважень органів Міністерства вну-
трішніх справ.

Отже, пам’ятайте: дотримуватись правил 
пожежної безпеки набагато простіше, ніж від-
новити попередній природний баланс і красу!

Олег ТИМКІВ,
інженер охорони лісу ДП «Чортківське 

лісове господарство»
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У номері газети від 20 лютого 2015 р. за 
№ 6 ми ознайомили вас із відповідальністю 
за порушення законодавства про працю, яка 
встановлена Кодексом законів про працю 
України.

Сьогодні зупинимось на змінах, внесених 
Законом в Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП).

Стаття 41 КУпАП, викладена в новій ре-
дакції, встановлює адміністративну відпо-
відальність за порушення вимог законодав-
ства про працю та про охорону праці.

Так, згідно з частиною 1 цієї статті пору-
шення встановлених термінів виплати пен-
сій, стипендій, заробітної плати, виплати їх 
не в повному обсязі, терміну надання по-
садовими особами підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми влас-
ності та фізичними особами-підприємцями 
(далі – підприємств) працівникам, у тому 
числі колишнім, на їхню вимогу документів 
стосовно їх трудової діяльності на даному 
підприємстві, необхідних для призначення 
пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), ви-
значеного Законом України «Про звернення 
громадян», або надання зазначених до-
кументів, що містять недостовірні дані, по-
рушення терміну проведення атестації ро-
бочих місць за умовами праці та порядку її 
проведення, а також інші порушення вимог 
законодавства про працю тягнуть за собою 
накладення штрафу на посадових осіб під-
приємств від 30 до 100 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення по-
рушення, передбаченого частиною 1 цієї 
статті, за яке особу вже було піддано адмі-
ністративному стягненню, або ті самі діян-
ня, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної 
жінки, одинокого батька, матері або особи, 
яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 
років чи дитину-інваліда, тягнуть за собою 
накладення штрафу на посадових осіб під-
приємств від 100 до 300 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Частина 3 цієї статті передбачає накла-

дення штрафу на посадових осіб підпри-
ємств від 500 до 1000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян за фактичний 
допуск працівника до роботи без оформ-
лення трудового договору (контракту), до-
пуск до роботи іноземця або особи без гро-
мадянства та осіб, стосовно яких прийнято 
рішення про оформлення документів для 
вирішення питання щодо надання стату-
су біженця, на умовах трудового договору 
(контракту) без дозволу на застосування 
праці іноземця або особи без громадян-
ства. 

Повторне протягом року вчинення по-
рушення, передбаченого частиною 3 цієї 
статті, за яке особу вже було піддано адміні-
стративному стягненню, тягне за собою на-
кладення штрафу на посадових осіб підпри-
ємств від 1000 до 2000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Санкція частини 5 статті 41 КУпАП перед-
бачає накладення штрафу на працівників 
від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб під-
приємств – від 20 до 40 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян за порушення 
вимог законодавчих та інших нормативних 
актів про охорону праці, крім порушення, пе-
редбаченого частиною 6 цієї статті, згідно з 
якою порушення встановленого порядку по-
відомлення (надання інформації) централь-
ному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони праці, 
про нещасний випадок на виробництві, тяг-
не за собою накладення штрафу на посадо-
вих осіб підприємств і на фізичних осіб, які 
не мають статусу підприємців та використо-
вують найману працю, від 20 до 50 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Насамкінець зазначаємо, що розмір нео-
податковуваного мінімуму доходів грома-
дян становить 17 гривень.

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник районного управління

 юстиції

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Приєднуйтесь до формування 
превентивної культури охорони праці

Адміністративна відповідальність 
за порушення вимог 

законодавства про працю
Законом України від 28 грудня 2014 р. за  № 77-VІІІ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі – Закон) 

внесено зміни в ряд законів та кодексів України.

Обережно: пожежонебезпечний період!
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ
послуги

квартири

Вважати недійсними

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.

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

Заувага

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.

Чортківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 7 оголошує конкурс на право орен-
ди приміщення школи площею 4 кв. м, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 25,

 м. Чортків Тернопільської області.
Умови конкурсу:
1. Використання об’єкта оренди під заклад торгівлі канцтоварами.
2. Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди.
3. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення 

незалежної оцінки об’єкта оренди та витрат, пов’язаних із публікацією повідомлення у місцевій 
пресі.

Кінцевий термін прийняття заяв учасників конкурсу – 24 травня ц. р. Конкурс буде проведе-
ний – 25 травня ц. р. о 9-й год.

З додатковою інформацією, в тому числі щодо переліку документів, які подаються для учас-
ті у конкурсі, можна ознайомитись в Чортківській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 7. 

Телефон – 2-16-79.

3-кімнатна квартира в новобудові з єво-
роремонтом, меблями та всією апаратурою на 
5-му поверсі. Загальна площа – 82 кв. м. Об-
ладнана системою охорони. Є гараж 26 кв. м.

Тел. 050-955-48-69.

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Богдана Лепкого, 9, у п’ятиповерховому будин-
ку. Загальна площа – 56,8 кв. м, житлова – 32,3 
кв. м, кухня – 6,9 кв. м. Два балкони, кладовка, 
індивідуальне опалення.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

3-кімнатна квартира в м. Чорткові на 
третьому поверсі 8-поверхового будинку з га-
ражем біля будинку (площа гаража – 21,3 кв. 
м). Новобудова. Документи готові для прода-
жу. Адреса: вул. Монастирська, 22 а. Загальна 
площа – 89,9 кв. м, житлова – 51,8 кв. м, кухня 
– 14,1 кв. м. Два балкони, три кладовки, підвал. 
У будинку є ліфт. Сонячна сторона.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

3-кімнатна квартира по вул. Незалежності 
49    , кв. 8. Загальна площа – 72 кв. м. Тел. 3-38-40.

3-кімнатна квартира у м. Чортків на 3-му по-
версі новозбудованого сучасного 5-поверхового 
будинку по вул. Шухевича, 2 А. Площа – 95,3 кв. 
м. Є два балкони, лоджія, підвал, пластикові ві-
кна. Ціна договірна. Тел. 095-779-60-77.

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

Тел.: 066-283-94-01, 
067-118-87-57. 

приватизована земельна ділянка площею 
0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зупинка ремза-
воду). Є фундамент. 

Тел.: 095-419-17-05, 
097-975-29-06,  
066-503-72-76.

Територією Чортківського району про-
ходить значна кількість ліній електро-
передач, які мають як місцеве, так і 
державне значення. Розміщено багато 
трансформаторних підстанцій та розпо-
дільчих пунктів.

З метою забезпечення збереження 
вказаних електричних мереж, створення 
належних умов їх експлуатації та запо-
бігання нещасним випадкам від впливу 
електричного струму необхідно дотриму-
ватись Правил охорони електричних ме-
реж, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 березня 1997 року 
за № 209.

Для створення нормальних умов екс-
плуатації електромереж, забезпечення їх 
збереження та дотримання вимог техніки 
безпеки встановлюються охоронні зони 
уздовж повітряних ліній при напрузі:

– до 1 кіловольта – 2 метри від крайніх 
проводів;

– до 20 кіловольт – 10 метрів від крайніх 
проводів;

– від огорожі трансформаторних під-
станцій та розподільчих пунктів – З ме-
три.

Забороняється в охоронних зонах пові-
тряних і кабельних ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій, розпо-
дільчих пунктів виконувати будь-які дії, 
що можуть порушити нормальну роботу 
електричних мереж, спричинити їх по-
шкодження або нещасні випадки, а саме:

– перебувати стороннім особам на те-
риторії та в приміщеннях підстанцій та 
розподільчих пунктів, відчиняти двері і 
люки, здійснювати самовільне переклю-
чення електричних апаратів та підклю-
чення до електричних мереж;

– будувати будинки, у тому числі й дач-
ні;

– підніматися на опори ПЛ, електро-
обладнання трансформаторних підстан-
цій і розподільчих пунктів, демонтувати їх 
елементи;

– саджати дерева та інші багаторічні 
насадження;

– виконувати земляні роботи;
– влаштовувати спортивні майданчики 

для ігор, стадіони, ринки, зупинки громад-
ського транспорту, проводити будь-які 
заходи, пов’язані з великим скупченням 
людей, не зайнятих виконанням дозволе-
них у встановленому порядку робіт;

– проїжджати в охоронних зонах пові-
тряних ліній електропередач машинам і 
механізмам загальною висотою від по-
верхні дороги понад 4,5 метра, з ванта-
жем або без нього.

Роботи в охоронних зонах електроме-
реж можуть виконуватися тільки за пись-
мовими дозволами енергопідприємства.

Електромережі є об’єктами підвищеної 
небезпеки, особливо під час стихійних 
явищ, коли зростає ймовірність їх пошко-
дження.

Дотримуйтесь правил безпеки! Не під-
ходьте до обірваних дротів ближче, ніж 
за 8 метрів, не наближайтесь до струмо-
провідних частин – це загроза ураження 
електричним струмом!

У випадках пошкодження електроме-
реж негайно сповіщайте про це в енер-
гопідприємство за телефоном 2-61-88, 
2-61-90. Організуйте охорону небезпеч-
ного місця до прибуття бригади РЕМ.

Невиконання правил охорони електро-
мереж і безпеки поводження з ними при-
зводять до травм та більш трагічних на-
слідків.

Адміністрація РЕМ

Колектив Заводської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів глибоко сумує з приво-
ду передчасної смерті вчителя початкових 
класів ДУМИ Ольги Петрівни і вислов-

лює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Оголошується конкурс на заміщення 
вакантної посади головного бухгалтера 

Давидківської сільської ради.
Умови конкурсу: громадянство України, воло-

діння державною мовою, освіта вища економіч-
на, стаж роботи бухгалтером не менше 1 року.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі 
документи: заяву про участь в конкурсі; особову 
картку з обліку кадрів (форма П-2ДС) та авто-
біографію, 2 фотокартки розміром 4 x 6 см; копії 
диплома про освіту, 1-ї та 2-ї сторінок паспорта, 
трудової книжки; декларацію про фінансовий стан 
за 2014 рік.

Термін прийняття документів – протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування оголошення.

За довідками звертатися в Давидківську 
сільську раду. Тел. 56-7-31.

Державне агентство водних ресурсів України повідомляє, що у 2015 
році планується виділення Міністерством освіти і науки України місць 
для цільового прийому сільської молоді до Національного університету 
водного господарства та природокористування відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 «Про підготовку фа-
хівців для роботи в сільській місцевості».

Бажаючим вступити до університету слід звернутися в Чортківське 
міжрайонне управління водного господарства за адресою: м. Чортків, 
вул. Кн. В.Великого, 12, тел. (03552) 3-17-76.

Подяка
Особовий склад та командування 56-ї бри-

гади, розташованої на сході країни (смт Чер-
каське), де служать ваші земляки Гіясутдін 
Шіхмагомедов (с. В.Чорнокінці) і Петро Фещак 
(м. Борщів) висловлюють щиру вдячність бла-
годійнику С.Г.Данилишину (директору ПАП 
«Обрій» с. В.Чорнокінці), за придбання продук-
тів харчування, які так необхідні захисникам 
Вітчизни, а також Михайлові Тетеничу (волон-
тер, Канада) та Михайлові Пазюку (м. Київ).

Нехай Господь вам допомагає, а мир, 
любов і злагода запанують у ваших осе-
лях та Україні.

Командування 56-ї бригади

Колектив Скородинської ЗОШ 
І – ІІ ступенів глибоко сумує 

з приводу непоправної втрати – 
передчасної смерті 
директора школи

МАЛАНЧУК 
Ганни Франківни.

На жаль, словами 
важко загоїти на сер-
ці страшну рану від 
втрати рідної людини. 
Проте світлі спогади 
про Ганну Франківну, 
яка чесно і гідно про-
жила своє коротке 
життя, залишивши по 
собі плоди своїх до-
брих справ, завжди 
будуть сильнішими за 
смерть.

Ми поділяємо горе родини, сумуємо ра-
зом з нею, підтримуємо у годину скорботи.

Важко знайти слова, які могли б змен-
шити біль рідних і близьких, які втрати-
ли доньку, маму, дружину, сестру, ба-
бусю. У цей скорботний час колектив 
школи всією душею поділяє глибину 
непоправної втрати.

Нехай же пухом буде їй земля, а світла 
пам`ять про Ганну Франківну назавжди за-
лишиться в серцях рідних і близьких.

втрачені: державний номер 05921 ВО; свідо-
цтва про реєстрацію на трактори Т-70 С серії АБ за № 
517969, Т-150 Г серії АБ за № 517967, Т-150 Г серії АБ за  
№ 517968, ЮМЗ-6 серії АБ за № 917962, ЮМЗ-6 серії 
АБ за № 517961, видані 1 березня 2008 р. Державною  
інспекцією сільського господарства України в Терно-
пільській області ПАП «Обрій». 

Адміністрація, профспілковий комітет 
та колектив Чортківського державного 
медичного коледжу глибоко сумують з 
приводу смерті колишньої працівниці ко-

леджу ХЛІБОРОБ Наталії Миколаївни.

Чортківська гімназія ім. Маркіяна Шашкевича оголошує конкурс на право оренди приміщення 
школи площею 4,6 кв. м, що знаходиться за адресою: вул. Л.Українки, 5, м. Чортків Тернопіль-
ської області.

Умови конкурсу:
1. Використання об’єкта оренди під заклад торгівлі канцтоварами.
2. Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди.
3. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення 

незалежної оцінки об’єкта оренди та витрат, пов’язаних із публікацією повідомлення у місцевій 
пресі.

Кінцевий термін прийняття заяв учасників конкурсу – 24 травня ц. р. Конкурс буде проведений 
– 25 травня ц. р. о 10-й год.

З додатковою інформацією, в тому числі щодо переліку документів, які подаються для участі у 
конкурсі, можна ознайомитись в Чортківській гімназії ім. М.Шашкевича. Телефон – 2-16-15.

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 сумує з приводу 
передчасної смерті колишньої вчитель-
ки школи ДУМИ Ольги Петрівни і ви-

словлює щире співчуття сім’ї покійної.

Відділ освіти Чортківської РДА, 
РМК висловлюють щирі, глибокі спів-
чуття рідним і близьким вчителя по-
чаткових класів Заводської ЗОШ І – ІІІ 

ст. ДУМИ Ольги Петрівни. Світла 
пам’ять про чудову Людину, фахівця, 
друга завжди житиме в наших серцях.

Вона була людиною мудрою та роз-
важливою, ніколи не забувала про про-
блеми тих, хто поруч. Порядність і чес-
ність – це найголовніші риси її характеру. 
Вона назавжди залишиться для нас лю-
диною, яка віддала своїм вихованцям 
серце і душу. В цю гірку мить поділяємо 
горе родини, сумуємо, схиляємо голови 
у скорботі.

20 квітня 2015 року на 56-му році 
життя перестало битися серце 

хорошої людини, люблячої дружини, 
матері, бабусі, доньки, сестри, 

колеги, мудрого керівника – директора 
Скородинської ЗОШ І – ІІ ст. 

МАЛАНЧУК Ганни Франківни. 
Хтось із великих ска-

зав: «Коли помирає 
людина, світ стає бідні-
шим, бо втрачає те, чим 
вона жила, як сприйма-
ла все, що її оточувало, 
чим багатою і щедрою 
була її душа, сутність». 
Немає слів, щоб висло-
вити співчуття з приво-
ду неочікуваної смерті 
колеги-педагога, котра 
заслуговує на найкращі 
слова поваги та шани. Пішла із життя людина, 
яка своїми діями та вчинками, своїм розумом 
виховала не одне покоління.

Маланчук Ганна Франківна народилася 19 
серпня 1959 року у селі Скородинцях. Закін-
чила місцеву школу і продовжила навчання у 
місті Чорткові в середній школі № 7. Після за-
кінчення середньої школи навчалася у Дрого-
бицькому педагогічному інституті, де здобула 
спеціальність фізика. Після завершення на-
вчання розпочала свою педагогічну кар’єру у 
Ридодубівській школі вчителем фізики. Разом 
з чоловіком виховали двох доньок Ірину і Окса-
ну. Ірина пішла стежкою матері і стала вчите-
лем, а Оксана здобула медичну освіту. З 1984 
року Ганна Франківна перевелася працювати у 
Скородинську школу. З 2002 року – призначе-
на на посаду директора цієї школи. За період 
її директорства школа оновилася: оформлено 
актовий зал, центральні коридори, кабінети ге-
ографії, історії, інформатики, відновлено спор-
тивний майданчик. Її любили і поважали учні, 
вчителі, односельчани, тому що простота та 
щирість її серця нікого не залишала байдужим.

Душа Ганни Франківни у безхмарному підне-
бессі, а теплий спогад назавжди залишиться у 
світлій пам’яті тих, хто знав цю чудову людину. 
У цей скорботний час поділяємо біль втрати  і 
сумуємо разом з рідними. 

З сумом – відділ освіти Чортківської 
РДА, РМК та директори ЗОШ району.
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У цей чудовий весняний день, 
26 квітня, святкує свій 80-річний 

ювілей наша мама, бабуся, прабабуся
Леся Іванівна 

ЛЕВИЦЬКА
з Чорткова.

Дозвольте, матусю, 
  нам Вас привітати,
І найтепліші слова 
           Вам сказати,
Бо поки є мама, 
          доти є сонце,
Доти пташина і цвіт 
           під віконцем,
Доти краса, доти 
       поміч, розрада.
Живіть нам, 
     матусю, сто років на радість.
Спасибі Вам, рідна, 
                    за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, 
                           за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, 
                            уклін до землі.

Донька Надя, зять Богдан, 
онуки Оксана з чоловіком 

Володимиром, 
Наталя з чоловіком 

Яриком, Мирослав 
з дружиною Оксаною, 

Андрій, правнуки Віталій, 
Володя, Тарасик, Денисик і 

Надійка, племінники Оля і Іра 
із сім`ями.

Від щирого серця вітаємо з 50-річчям 
дорогу матусю, бабусю, дружину 

Марію Василівну ГАЛАТ
 зі с. Угринь 

і посилаємо вдячні слова.
За ніжне серце, 
 за щиру доброту,
За вічне бажання 
 добра нам усім,
За мудрі поради,
невтомну роботу
Тобі, 
       люба матусю, 
              бабусю, 
        низький 
              наш уклін!
Так будь же, рідненька, 
                   Ти завжди щаслива,
Ніколи не хмурся, хоч важко Тобі,
Нехай повік здоров’я не підводить 
І радістю наповнюється дім,
А щастя та любов 
             хай поруч ходять,
І негаразди звіються, як дим.
Нехай Тебе тішить злагода 
                                  в родині,
У серці квітне щира доброта,
Покровом хай Тебе огортає нині 
Із неба Матінка Свята.

З повагою і любов̀ ю – батьки, 
чоловік, діти та онуки, свати.

Дорогого чоловіка, батька, 
сина, брата 

Віктора Богдановича КУЦІЯ 
з Чорткова вітаємо з ювілеєм, 

який він святкуватиме 26 квітня! 
30 літ! Хіба це вік?
Треба три таких прожить! 
Ми вітаєм і бажаєм 
Днів щасливих, золотих.
Щоб родило щастя рясно, 
Все в житті 
          було прекрасно, 
Щоб усе могло і вмілось, 
Квітувалось, веселилось.
Щоб в сім’ї завжди були 

Любов, повага і тепло.
З повагою і любов’ю – 

дружина Галина, сини Вадим 
та Юрчик, мама, тато, 

сестра Ірина з сім’єю.

21 квітня відсвяткувала свій 
30-річний ювілей любляча дружина 
і найкраща в світі матуся, дорога 

донька, сестра та внучка
Тетяна Іванівна ЗАПОРОЖЕЦЬ

зі с. Нагірянка.
Наша мила і люба, 
   найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
   даруємо квіти.
Щоб сонце 
і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров`я 
              у Тебе було.
Чистого неба, 
    радості в хаті,
Будь завжди 
                    весела, щира й багата.
Хай музика щастя лунає в житті,
Здійснення мрій і кохання Тобі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З найкращими 
побажаннями – чоловік 

Іван, сини Юрій і Віктор, 
мама Надія, тато Іван, 

брат Володимир, сестра 
Марія, племінниця Юля, 

бабуся Франка.

Дорогого сина, брата, онука, 
племінника, похресника 

Степана ГРЕЧКІВСЬКОГО 
вся велика родина вітає з 20-річчям.

Сьогодні День 
народження у Тебе,
І ми вітаєм від душі,
І віримо, що прийде 
       Ангел з неба,
І принесе з собою 
              три ключі.
Перший ключик – 
            від любові,
Любов до Бога, 
     друзів і батьків,

І віримо ми, що дуже скоро
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,

Бо третій ключик – 
                    від здоров`я,
Його найбільше бережи.

26 квітня святкуватиме свій День 
народження, 55-річчя,

Богдан Володимирович ПЕТРІВ.
Летять літа, 
    мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться 
              сьогодні,
Що Вам уже – 55.
Хай нових днів ще 
            буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання 
                найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров`я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов`ю, спокоєм і миром.

З повагою – дружина Люба, донька 
Наталя, зять Іван, син Андрій, 

невістка Галина, онуки Богданчик, 
Любочка, Святославчик, свати 

з Чорткова та Заліщиків.

25 квітня святкуватиме 
свій День народження

Василь Мирославович ДЕРЕШ
з Чорткова.

У цей день 
барвистий 
   і прекрасний
Вже 16 
сповнилось 
              Тобі,
Сонця Тобі 
   і тепла, 
     здоров`я, 
Щастя, 
  радості, 
          добра.
Хай на життєвій 
             дорозі 
                 стрінуться Тобі 
Вірні друзі і любов правдива,
А цілющі води рідної землі додають 
Наснаги, коли вже несила 
Підніматись вище, та не зупиняйся. 
Йди вперед і про все дізнайся.
Пам`ятай про край свій, рідну Україну,
Пам`ятай про маму, про те, чий Ти син.
І пройди життєву чесно Ти стежину.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,

Пошле Тобі многі 
            й щасливі літа.

Хресна мама з сім`єю.

Найщиріші вітання з нагоди 65-річчя 
з любов’ю і вдячністю засилаємо 

колишньому бригадиру 
тракторної бригади 

с. Звиняч  ПАП «Дзвін» 
Миколі Михайловичу ТАНТАЛІ.

І те, що ПАП 
«Дзвін» – одне з най-
кращих господарств 
району, яке вирощує 
весь комплекс сіль-
ськогосподарських 
культур, щорічно по-
кращує успіхи в га-
лузі тваринництва, 
має одну із найсу-
часніших тракторних 
бригад в районі і чи не в області, і Ваша 
заслуга, Миколо Михайловичу, як багато 
років незмінного її керівника.

Будучи вже військовим пенсіонером, 
Ви повернулися ще в далекому 1997 році 
в рідне село і дали згоду працювати в 
господарстві. Спочатку працювали меха-
ніком гаража, потім очолили  тракторну 
бригаду. Нелегкі були часи, зовсім інша 
сфера діяльності, ніколи не нормований 
робочий день, але бажання працювати, 
бажання бути кращим і першим, бажання 
прислужитися рідному селу та сельчанам 
зробило свою справу. Свій серед сво-
їх – не завжди легко. Але коли свій стає 
взірцем, стає прикладом – що може бути 
краще?

Отже, ми, директор, спеціалісти і пра-
цівники «Дзвону», Ваші колеги по праці  
– трудівники машинно-тракторного парку, 
пайовики господарства, дякуємо Вам на-
самперед за високий професіоналізм і як 
у військових чітке виконання нарядів, дя-
куємо за людяність і чесність, дякуємо за 
відповідальність і вимогливість, дякуємо, 
що майже 20 років Ви крокували разом з 
нами в одному строю на підтримку і вдо-
сконалення «Дзвону», дякуємо Господу, 
Який послав нам такого спеціаліста з та-
лантом до керівництва.

Шановний Миколо Михайловичу!
І ось надворі знов весна буяє,
Й цвітуть духмяно яблуні в саду,
І ми сьогодні щиро Вас вітаєм 
З Днем уродин  у пору цю п’янку.
Бажаєм Вам в любові, в щасті, в мирі
Прожити многі-многії літа
І просим Бога, щоб в життєвім вирі 
Беріг Вас від печалі і від зла.
Щоб серце Ваше повнилось щоднини 
Добром, коханням й радістю в житті.
В достатку щоб жилося все родині
І задуми здійснилися земні.
Щоб праця була завжди в насолоду
Й приносила Вам щедрі все плоди.
Щоб Бог із неба слав Вам в нагороду 
Здоров’я богатирське за труди.
І щоб за вчинки праведні життєві
Цінили Вас і друзі, і рідня,
А успіхи у справах та ідеї
Вселяли віру в краще майбуття.
МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо дорогу матусю, 
люблячу бабусю та прабабусю 

Євстахію Петрівну ХОЛОДНЮК,
якій 25 квітня виповнюється 75 років.
Ростила хліб Ти 
              і до хліба, 
Плекала нас, 
             своїх дітей, 
Хотіла дуже, 
            ненько мила,
Щоб було в нас все, 
            як у людей.
Ти ніжність, ласку 
             дарувала, 
Навчала добре 
                      працювать. 
Із Днем народження, 
                        матусю,
Тебе ми хочем привітать.
Бажаєм щастя і добра,
Щоб завжди-завжди
                           Ти в нас була.
І скажем спасибі за щедре тепло,
За людяність Твою, 
                      безмежне добро, 
За те, що зростила,
                          за хліб на столі, 
Спасибі, рідненька, уклін до землі!

Низький уклін 
та з повагою і любов̀ ю 

– діти, внуки і правнуки.

Розпочалася передплата періодичних 
видань на друге півріччя ц. р.

 З 7 квітня у відділеннях Укрпошти розпочато приймання 
передплати періодичних друкованих видань на друге півріччя ц. р. 

(з доставкою з липня). 
Замовити видання можна:
– за «Каталогом видань України 

на ІІ півріччя 2015 року» – до 16 
червня;

– «Каталогом видань зарубіжних 
країн на ІІ півріччя 2015 року» до 9 
червня; 

– за  каталогами місцевих ви-
дань – до 25 червня ц. р. 

Приймання передплати здій-
снюється в усіх відділеннях по-
штового зв’язку, а також безпосе-
редньо листоношею на доставній 
дільниці.

Передплачуйте та отримуйте улюблені періодичні 
друковані видання через мережу Укрпошти.

Адміністрація  ЦПЗ № 6 ТД УДППЗ «Укрпошта»

Педагогічний, учнівський 
та батьківський колективи 

Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст. щиро 
здоровлять добру людину 
Олега Степановича БАРНУ 

з Днем народження.
Шануємо Вашу від-

даність, принципо-
вість, високий націо-
нальний патріотизм, 
багатогранну безко-
рисливу громадську 
роботу. Нехай не-
спокій Вашої душі та 
розуму повсякчас до-
дає Вам сил і насна-
ги на многії і благії 
літа. Нехай у Ваших задумах завжди буде 
мудрість, у всіх починаннях – підтримка 

однодумців, у серці – світло від 
людської вдячності. І хай супро-
воджує щаслива зоря удачі.


