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Виходить з 1939 року

Хресна ходаХліб душі

Стиль роботи

Такої радості в Єрусалимі не було від часів царя Давида. 
Все місто спішило побачити переможця над смертю, віта-
ючи Його пальмовими галузками та вигукуючи: «Осанна, 
Сину Давидів! Благословен, хто йде в ім’я Господнє!». Народ 
радіє, а Ісус в’їжджає у місто зі сльозами на очах. Він добре 
знає, що приготують йому люди, котрі прагнули сповнення 
своїх земних, політичних та матеріальних надій і не думали 
про духовне, для чого Він і прийшов. У Квітну неділю не зро-
зумів ніхто, що той цар не є земним володарем, а прийшов, 

щоб відкрити своєму 
народові вхід до цар-
ства, яке не тільки 
є не від світу цього, 
але перевищує всяку 
людську уяву! Сьо-
годні Єрусалим кри-
чить: «Осанна, Царю 
Ізраїлів!», а за п’ять 
днів ті самі люди кри-
чатимуть до Пилата: 
«Розпни Його!». Тоді 
римський намісник 
виведе перед очі тієї 
самої юрби скатова-
ного Ісуса, увінча-
ного, наче царською 
короною, терновим 
вінцем, і скаже до із-
раїльтян: «Ось ваш 
цар!», а вони, заслі-
плені ідолопоклон-
ством дочасній силі, 
не впізнають того, на 
кого з таким нетер-

пінням очікували, і відречуться привселюдно: «Немає в нас 
царя, крім кесаря!». Квітної неділі вони одежами й пальмо-
вими галузками простелюють дорогу Христові, а через п’ять 
днів Ісус буде тією самою дорогою нести важкий хрест на 
Голгофу, ступаючи по тих же галузках, але вже зів’ялих і за-
сохлих, ніби по зів’ялих і засохлих невірних душах.

Ця картина в’їзду Господнього відбувається в кожній на-
шій душі. У тайні Святого Хрещення ми, християни, виріка-
ємося сатани і всіх діл його, складаємо присягу Христові, 
обіцяємо Христа любити, виконувати Його заповіді, і це 
нагадує радісні вигуки «Осанна!». А за короткий час життя 
саме ми, християни, «що в Христа хрестилися, у Христа зо-
дягнулися», відчужуємося від Нього, переступаємо заповіді 
Божі, розпинаємо свого Бога тяжкими провинами і гріхами. 
Задумаймося і даймо відповідь і собі, й Христові, Який вхо-
дить до Єрусалиму наших душ. У час, коли весь світ вийшов 
вітати Небесного Царя, спішімо також привітати Його не 
тільки зеленими вербовими галузками, а й покладімо Йому 
до ніг плоди покаяння, молитви та посту. А своє життя ро-
бімо піснею прослави і благословення «Того, Хто іде в ім’я 
Господнє»...

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У переддвер`ї Розп`яття 
і Воскресіння

Найближчої неділі Церква святкує урочистий 
в’їзд Ісуса до Єрусалима. Місія перебування 

Христа на землі наближається до Його 
Розп’яття і Воскресіння.

За тим, що наразі відбувається в птахівничому царстві 
– першому пташнику (бо то – мов перша ластівка, начало 
начал, як любовно мовлять про своє «дитя» його «хрещені 
батьки»), гуртом спостерігаємо через віконечко їх кабінету 
(назва, звичайно, відносна). Бо там, у приміщенні, – сте-
рильна чистота, що принагідно й поціновує представник 
ветеринарної служби району Іван Гнідишин, котрий теж за-
візитував до господарства. І тому наш фотокор заходить 
туди з фотокамерою лиш попередньо перевзувшись у ба-
хіли. 

А тут, поруч з нами, на стіні пульт управління. Усі про-

цеси функціонування курчачої спільноти підтримуються 
у відповідному технологічному режимі. Начальник управ-
ління агропромислового розвитку РДА Іван Заболотний, 
котрий і припровадив сюди нашу газетярську братію, вла-
штовує своєрідний лікнеп: ось кнопки означені цифрами 1, 
2, 3, 4 – і так далі. То – номерація ліній автоматичної подачі 
корму й води. Тут же регулюється подача тепла, задається 
потрібний обігрів. 

(Закінчення на 2-й стор.)

А в тім теремі – курочка ряба
Не знано достеменно, в усякому разі нами, газетярами, чому ПАП «Довіра» іменується власне так. Та як би там не 

було, а таки на грані взаємної довіри – поміж орендарями й орендодавцями земельних паїв, партнерами по господарці – 
громадяться тамтешні новації. Не виняток й освоєна нещодавно галузь птахівництва.

Над містом знов Божественний наспів –
То вируша у хресну путь Чортків.
Вкладають хрест отці на рамена,
Простують в лад – спільнота ж бо одна.
Квітневі дмуть вітри, здіймають вгору пил,
Та вистоять, пройти нам не забракне сил.
Тут сонце враз – з розчахнутих небес!
У Господа багато є для нас чудес.
Жалоба на чолі, засіявсь в оці сум,
Нас нині огорта сув̀ яззя хресних дум.
Іде Ісус на смерть, аби почуть «Розпни!».
«Мене наслідуйте, – зове, – мої сини!».
Важкий-важкий тягар колише Його тіло,
Так хилимось і ми, коли нам наболіло.
Неправда, людська злоба сліпить очі,
Як Симеон із Киринеї, навіть неохоче,

Ділімо з ближнім всю біду довіку,
Щоби духовного дістатись ліку.
Страдальна Його Мати під хрестом,
Та й ми зажурою сповитим он чолом
Ген припадаємо в гіркій ході аж до землі,
Й турботи ниціють – геть зовсім вже малі.
Жінки сльозами зрошують стежину,
То – жертва Господу в тяжку хвилину.
Як Вероніка – мами, доньки, сестри,
Христові одержимі припіднести
Свою любов, тут виспівану стиха:
Блаженні плачучі, бо жде на них утіха.
Ось Він ляга, мов той агнець, у смертне ложе,
Забудьмо все, що досі нас тривожить.
Блаженні милостиві, правди спрагнені,
Жертовні до нагих, у Боже слово вдягнені.

Блаженні серцем чисті – Господа побачать,
У послусі прозріють і незрячі,
Щоб чуть: «Мир вам, що йшли за Мною,
Бо ви Моєю хресною ходою
Так гідно пронесли свій біль і стогін, 
Аби дістатись ласк і допомоги,
І прощення гріхів, спокутуваних щиро...».
Простує місто дружно, усім миром.
Гірка тяжка хода впивається у стопи,
Та ми ступаємо у Господові тропи,
Щоби очиститись, пізнати лад Небес,
Щоби вторити віддано: «Христос Воскрес!».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Володимира ТИХОВИЧА
Фоторепортаж  – на 7-й стор.

Бачим страсті Бога Сина – 
впадьмо ж щиро на коліна!
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Стиль роботи

Благоустрій

ЗВЕРНЕННя
депутатів Чортківської районної ради 

Тернопільської області
щодо відновлення діяльності як окремої юридичної 

особи ДП «Марилівський спиртозавод»
Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопільської 

області, вкотре звертаємося до Кабінету Міністрів України та 
Міністерства аграрної політики України з питання відновлен-
ня діяльності як окремої юридичної особи ДП «Марилівський 
спиртозавод». 

Нагадуємо вам, що під час правління колишнього Президен-
та України В.Януковича та Прем’єр-міністра М.Азарова з ме-
тою контролю олігархічно-корумпованої влади над високорен-
табельним бізнесом було прийнято, на нашу думку, абсолютно 
необґрунтовану та непотрібну Постанову Кабінету Міністрів 
України від 28.07.2010 р. за № 672 «Про утворення Державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» і 
Наказ Міністерства аграрної політики України від 6.09.2010 р. 
за № 543 «Про реорганізацію державних підприємств спирто-
вої промисловості» та відповідно утворено Державне підпри-
ємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укр-
спирт».

Чортківська районна рада неодноразово зверталася до по-
переднього уряду з проханням відміни вищеназваних норма-
тивних актів, однак не була почута колишньою владою.

Наявна організаційна схема роботи ДП «Укрспирт» не до-
зволяє місцям провадження діяльності самостійно оперативно 
вирішувати господарські та фінансові питання, укладати будь-
які господарські договори та здійснювати їх фінансове забез-
печення без погодження ДП «Укрспирт», в результаті чого сут-
тєво погіршились умови праці та заробітна плата працівників.

Аналіз виробничої та господарської діяльності ДП «Марилів-
ський спиртозавод» вказує на те, що попередня управлінська 
структура зарекомендувала себе краще. При цьому оператив-
ніше і якісніше вирішувалися питання діяльності підприємства, 
екологічні проблеми та співпраця з аграрними підприємствами.

До прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 
28.07.2010 р. за № 672 «Про утворення Державного підпри-
ємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» і ре-
організації підприємства ДП «Укрспирт» (Марилівське місце 
провадження діяльності) завод був найкращим промисловим 
підприємством району, найбільшим платником податків і по-
стійно надавав допомогу закладам освіти, охорони здоров`я, 
культури та спорту прилеглих населених пунктів. 

Теперішні керівники держави постійно декларують прагнен-
ня та наміри найбільше передати повноважень по управлінню 
регіонам. На нашу думку, ці обіцянки треба виконувати, в тому 
числі швидко приймати необхідні законодавчі та нормативні 
акти, які позитивно оцінять наші громадяни. 

Відповідно до пропозицій органів місцевого самовряду-
вання району, сільськогосподарських виробників краю, з ме-
тою ефективного розвитку виробництва, наповнення місце-
вого бюджету, позитивного вирішення екологічних проблем, 
пов`язаних з діяльністю даного заводу, розширення соціаль-
ного партнерства з територіальними громадами, враховуючи 
побажання мешканців району та працівників заводу, Чортків-
ська районна рада Тернопільської області вимагає від Кабіне-
ту Міністрів України надати ДП «Укрспирт» (Марилівське місце 
провадження діяльності) статус окремої юридичної особи за 
місцем розташування (селище Нагірянка Чортківського району 
Тернопільської області). 

Про прийняте рішення просимо інформувати Чортківську 
районну раду Тернопільської області.

(Звернення прийнято на двадцять дев̀ ятій сесії 
Чортківської районної ради Тернопільської області

28 березня 2014 року)

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 8 квіт-
ня ц. р. за № 93-од «Про закінчення опалювального сезону 
2013-2014 років у Чортківському районі» з 9 квітня 2014 року 
завершено опалювальний сезон для споживачів, крім па-
ливної пологового будинку для вироблення і подачі гарячої 
води.

Чим далі нас віддаляє час від лихоліть Другої світової ві-
йни, тим усе менше ми бережемо пам’ять про тих, хто поклав 
своє молоде життя на вівтар перемоги над фашизмом. Уже 
стає закономірністю – і це, на жаль, має місце й у нашому 
районі, – коли до пам’ятників загиблим воїнам давно позарос-
тали стежки-доріжки бур`янами, а вони самі мають настільки 
жалюгідний вигляд, що хочеться очі відвести від сорому. Та 
події останнього часу дещо перевернули нашу свідомість, 
особливо щодо патріотичного виховання. І було особливо 
приємно спостерігати, з яким завзяттям працювали на на-
веденні благоустрою у сквері біля пам’ятника танкістам 1-ї 

гвардійської танкової бригади, які першими у березні 1944-го 
увірвалися в Чортків, військовослужбовці – учорашні цивіль-
ні, мобілізовані в ході часткової мобілізації для поповнення 
особового складу райвійськкомату. Фронт робіт проведено 
великий: вичищено чагарники, бетонні плити, підбілено бор-
дюри, пофарбовано броньовану машину на постаменті… 
«Хто, як не ми? – випереджаючи наше запитання, мовить у 
відповідь відповідальний за наведення благоустрою майор 
Сергій Ємельянов. – Навести тут порядок до свят – наш пря-
мий обов’язок».

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Молодняк бройлерів (а їх тут 25 тисяч (!) голів) жвавий та рух-
ливий, тож вмить відпадає означення «сонної курки». Один із 
наших співбесідників, технолог виробництва продукції птахівни-
цтва ПАП «Довіра» Михайло Юркевич вносить ясність: то так 
«працюють» вітамінні добавки, через що курчата й набирають 
вагу. Ні-ні, в жодному разі не шкідлива «хімія», про яку абсолют-
но невиправдано часто-густо поширюються чутки в народі. Про-
сто корми гранично збалансовані. А ще – порода така, іменуєть-
ся «Крос 308». Одне слово, за 49 (!) діб від завезення молодняка 
та прийняття його на дорощування бройлери, що називається, 
стануть на порі. У такий спосіб відпадає ще один звичаєвий по-
стулат, що курчат, мовляв, рахують восени. Селекція, нові тех-
нології чинять своє.

Оцих ось куряток завезено до Старої Ягільниці 19 березня, 
в акурат за два тижні до наших відвідин. Тож вони вже встигли 
трохи підрости. У якийсь там спосіб пробує поліпшити їх побут 
пташниця Надія Безпалько, що на знімку на 1-й стор. Вона, а ще 
її змінниця Світлана Микицей – ото й уся обслуга. 

– Бо ж тут нічого не робиться вручну, скрізь автоматика, – 
ще раз наголошує технолог. Підключається до бесіди й Річард 
Штендур – теж технолог за налаштуванням знань, фізична осо-
ба і просто знаючий чоловік із Польщі (на знімку). Він тут в ролі 
наставника, передає досвід освоєння технології утримання 
бройлерів, яка є в світі. Допомагав і в проектуванні, і в налашту-

ванні виробничих ліній. 
Виявляється, ПАП 

«Довіра» має укладений 
договір на постачання 
молодняка із представ-
ництвом агропромисло-
вої групи «Пан Курчак», 
що у смт Торчин Во-
линської області. Інший 
договір, на реалізацію 
м`яса, поки що в дорозі 
– адже до 12 травня ще 
є час. Взагалі-то наші 
співбесідники мають на-
мір власне ось цю, пер-
шу партію бройлерів не 
вигодовувати виключно 
на дорощування й за-
бій, а вже вагою до 700 
г починати реалізовува-
ти для підсобних госпо-
дарств населення, тобто 
продавати. Тут, кажуть, 
цілковито витримано 
гендерну рівність: порів-
ну представлені майбут-

ні півні і кури.
Запитуємо, який оборот передбачається упродовж року. По-

яснюють: на цьому пташнику до 90 тис. голів. В цілому на одно-
му пташнику трохи більше – до ста тисяч. Чому? 

– Бо наступні освоювані пташники, котрі вже й ремонтуються, 
будуть ширші, – пояснює п. Річард. – Адже це – колишній телят-
ник, а корівники – ті ширші й довші, тож вміщатимуть чисельніше 
поголів`я, – додає. 

Власне у такий спосіб і освоюється колишнє фермське містеч-
ко, де вже давненько немає ВРХ. Та, як бачимо, воно не понищене 
й не стоїть пусткою, як деінде, по інших селах чи господарствах. 
Загалом така новація обійшлась ПАП «Довіра» у суму капітало-
вкладень понад 1 млн. грн. – це з тим, що було готове примішен-
ня, котре, проте, потребувало відповідної реконструкції. 

– Можливо, в майбутньому інкубуватимемо тут яйце, – при-
нагідно зазирає в перспективу Михайло Юркевич. А головний 
аграрій району конкретизує: господарство забезпечене власни-
ми концентрованими кормами, що, поза сумнівом, здешевлюва-
тиме продукцію, а білково-вітамінні добавки закуповує.

Взагалі-то пташник мало асоціюється з теремком. Проте 
трикутникоподібність склепіння приміщення, що аж «дихає» те-
плом, простором і світлом, а ще поцінована прив`язаність в хар-
човому раціоні сучасного українства до «нашої рябої» чомусь 
народили ось такий заголовок цієї публікації. І ще – втіху від 
наполегливих зусиль справжніх господарів ПАП «Довіра» попри 
глибоку економічну, фінансову кризу не нарікати на безвихідь, а 
простувати до європейських та світових стандартів із власною, 
українською маркою. 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

А в тім теремі – курочка ряба

Хто, як не вони?

ВітанняУ районній раді

У райдержадміністрації
Завершено опалювальний 

сезон

14 квітня – День Державтоінспекції України

Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
На вас покладена місія безпеки руху на дорогах і лежить 

величезна відповідальність за злагоджену роботу всього 
автотранспортного комплексу держави, за життя і здоров’я 
водіїв, пасажирів та пішоходів.

Ваша служба вимагає багатьох якостей – практичного 
досвіду, знань в різних галузях, а також уміння прийняти 
єдино правильне рішення в найскладніших ситуаціях, які 
час від часу виникають на дорогах.

Історія ДАІ має багато прикладів мужності і самовідданої 
праці в ім’я людей. Впевнені, що ви і надалі будете робити 
все для того, щоб жителі та гості Чортківщини відчували 
себе в безпеці на дорогах та вулицях нашого міста і сіл.

Напередодні вашого професійного свята від імені рай-
держадміністрації і районної ради бажаємо вам здоров’я, 
добробуту, витримки і наснаги, нехай удача та професійні 
успіхи будуть вашими постійними супутниками у житті.

Голова 
районної ради                    
В.ЗАЛІЩУК

Перший заступник голови 
райдержадміністрації   

Р.фІЛяК



12 квітня. Тривалість дня – 13.36. Схід – 06.11. Захід – 19.47. Іменини святкує Любослав. Всесвітній день авіації та космонавтики
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На прийомі в народного депутата

Влада і громада

Актуальне інтерв`ю

Після п`ятимісячної перерви у зустрічах, пов`язаної із си-
туацією в Україні – більше трьох місяців люди виборювали 
свободу на  Майдані, а, як стверджує наш депутат, він був із 
українським народом в епіцентрі подій щодня з 21 листопада 
по 22 лютого, лише на Святий вечір і Різдво посмівши поїха-
ти до батьків на Тернопільщину, згодом парламентарі майже 
місяць не виходили зі стін ВР, працювали в безперервному 
режимі, – Іван Михайлович знову завітав у Чортків. У вівторок  
на нього очікували зі своїми (а то й всеукраїнського масшта-
бу) проблемами більше трьох десятків жителів району.

Частина вислуханих питань – суто побутового рівня, які 
мали б вирішуватися за можливості місцевим керівництвом. 
Як-от, наприклад, проблема із житлом для мешканки міста 
п. Галини. Жінка ще з далекого, радянського 1987-го стоїть 
першою в міській раді в черзі на квартиру чи покращення по-
бутових умов. За такий тривалий час мешкання громадянки 
стало зовсім непридатним для проживання, а напівпідвальне 
приміщення без належних умов, запропоноване як варіант 
міським головою, жінку зовсім не влаштовує.  Чи от пробле-
ма, порушена жителькою вул. Млинарської: на дорозі нема 
освітлення, зараз, а надалі й весь літньо-осінній період, все 
вкрито пилюкою, яку здіймають автомобілі, а особливо вели-
когабаритні машини. Недалеко – гуртожитки, в яких прожива-
ють юні хлопці й дівчата-студенти тутешніх коледжів. Такою 
неосвітленою, неупорядкованою вулицею ходять, щоразу 
піддаючись небезпеці, не лише її мешканці, а й оці молоді 
люди. Жінка просила навести лад та освітити у темну пору 
доби таку небезпечну ділянку дороги. 

Окрім того, розглядалися проблеми очистки води й власне 
роботи очисних споруд, викиду наповнення каналізаційних 
труб прямо в річку Серет, що протікає містом й несе отакі свої 
вже забруднені стоками води багатьма селами району (депу-
тат міськради Марія Мерв`як); земельні питання. Зауваження 
щодо вирішення даних проблем мер Чорткова Михайло Вер-
біцький вислухав від народного депутата особисто. 

Окремі громадяни переймалися проблемами всеукраїн-
ського масштабу. Вчителька-пенсіонерка п. Ольга просила 
про прийняття таких найважливіших наразі законопроектів: 
антикорупційний закон (із детальним роз’ясненням його дії 
в усіх сферах життя – освіті, медицині, юстиції і т. д.); зако-
ни про люстрацію, про обов’язки народних депутатів, про 
відкликання депутатів усіх рівнів у зв`язку з невиконанням 
службових обов`язків (щоб не було, як тепер, коли більшість 
депутатів від ПР сесії не відвідують, на громаду не працю-
ють, а немалу заробітну плату отримують); оптимізація не-
адекватних витрат управлінням справами ВР (утримання 

автопарку, державних дач, санаторіїв й ін.). А особливо пере-
живала жінка, як зупинити ту повальну хвилю хабарництва, 
яку сколихнула вступна кампанія, що розпочинається. Іван 
Стойко пояснив, що зміни уже відбуваються, міністром освіти 
й науки призначено президента НАУКМА Сергія Квіта, котрий 
активно взявся за викриття корупційних схем, на даний же 
час порадив створювати із найактивніших громадські комі-
тети для контролю вступного процесу, а ще – змінюватися 
самим, бо тоді не будуть брати хабарі, коли ніхто їх не да-
ватиме, адже гріхом і порушенням закону є як взяття хабара, 
так і його давання. «Майдан відбувся недаремно, недаремно 
полягла Небесна сотня – ми усі маємо змінитися», – сказав 
парламентарій. 

Своє бачення змін, які зараз потрібні державі, виклав у 
зверненні до депутата пан Георгій. Він зокрема порушив пи-
тання заборгованості так званих «чорнобильських» виплат 
пенсіонерам та усім потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, 
несправедливість у вирішенні (чи скоріше – невирішенні) 
якого не раз збурювало громадськість краю.

Секретаря Угринської сільради п. Марію Савуляк турбува-
ло питання невиплати громадянам с. Угринь державної до-
тації на утримання ВРХ протягом 2013 р. Виплати йшли лише 
до квітня минулого року, а вже з травня припинилися і досі 
нема, а заборгованість, зареєстровану в держказначействі, 
зняли, щоб її не було станом на 1 січня 2014 р. Як тепер до-
битися справедливості і як пояснити, чому зняли зареєстро-
вану заборгованість?

Нарікала на роботу держказначейства й група сільських 
голів, які прийшли висловити свої міркування з даного приво-
ду народному депутату України І.Стойку. У більшості сільрад 
великі заборгованості перед тими організаціями, приватними 
підприємцями, з якими вони співпрацювали протягом 2013 р. 
для здійснення ремонтних робіт, виготовлення проектної до-
кументації й ін. Вчасно оплатити надані послуги й розрахува-
тися за придбаний товар органи місцевого самоврядування 
не мають змоги, оскільки проплати блокуються. Парламента-
рій висловив сподівання, що на ситуацію вплинуть у позитив-
ному сенсі внесені на минулому тижні у ВР зміни до бюджету, 
а у перспективі, оскільки змінюється уся країна, то зміни, як 
запевнив депутат, відбудуться і в цьому напрямку.

«Бо зараз є надія – нею треба жити, є віра – ми недарем-
но стояли на майданах країни. Українці житимуть так, як 
живуть усі цивілізовані народи в демократичних державах. 
Але це великою мірою залежить від кожного з нас», – сказав 
І.Стойко.

Оксана СВИСТУН

Зміни вже розпочато
Позаминулого вівторка проводив черговий прийом громадян у нас на Чортківщині народний депутат 

Іван Михайлович Стойко. Зустріч із жителями району відбувалася у залі засідань приміщення Чортківської 
райради, а також у селах Колиндяни й Пробіжна. Іван Михайлович від часу свого обрання започаткував добру 
практику безпосереднього контакту зі своїми виборцями, регулярно проводячи прийоми не лише на своєму 

виборчому окрузі, а й у м. Тернополі, в Києві, прислухаючись до проблем тих, хто звертається, і в подальшому 
намагаючись обов̀ язково їх вирішити. як повідомила його помічник Ліна Петрук, від 1 січня минулого року 

зараховано лише по Тернопільській області близько двох з половиною тисяч депутатських звернень. Люди 
звертаються не лише зі своїми особистими бідами, а навіть пропонують зауваження, зміни до законів України. 

Даній проблематиці, а також співпраці Державтоінспекції з ор-
ганами місцевого самоврядування, виконавчої влади та громад-
ськістю і була приурочена нарада за участю першого заступника 
голови райдержадміністрації Р.Філяка, заступника голови район-
ної ради Л.Хруставки, заступника міського голови П.Волошина, 
начальника райвідділу внутрішніх справ О.Янчинського, на-
чальника В ДАІ райвідділу міліції В.Зигрія, депутата міськради 
А.Зазуляка, керівника районної самооборони П.Святковського та 
ЗМІ.

– Я не хочу, щоб з нас насміхалися люди, що у місті, мовляв, 
немає влади і ніхто не може навести порядок з незаконними пар-
куваннями в центрі Чорткова, – наголосив пан Волошин. Особли-
во його непокоїть незаконне паркування таксі біля костелу і кур-
сування бусів за маршрутом автобусів, які нерідко вихоплюють 
пасажирів перед останніми. Костел – візитівка нашого міста, тут 
завше багато іноземців. Там не повиннен стояти транспорт. Так 
само, запевнив він, до Великодня будуть забрані з вул. Шевченка 
торгові намети, щоб вона повністю стала вільною для пішоходів. 

Заступник міського голови навів перелік місць, де міськрада 
надала дозвіл на стоянки таксі: «Наше місто» –  8 машин біля 
«1000 дрібниць», 4 – біля ратуші. Побіля «Норми» 10 машин має 

«Круїз», плюс додатково на їхнє прохання виділили ще 2 місця. 
По два місця виділено на вул. Короткій (біля ДЮСШ) і Гончара. 
Біля костелу стоянки таксі немає. Проте усі перелічені вище сто-
янки, заперечив йому начальник В ДАІ В.Зигрій, не погоджені з 
Державтоінспекцією¸ тобто є незаконними.

Заступник голови районної ради Л.Хруставка і начальник рай-
відділу міліції О.Янчинський вважають, що потрібно взятися за 
якусь окремо визначену ділянку роботи, а не за все й одразу: 
якщо поставлено завдання ліквідувати незаконну стоянку таксі 
біля костелу, значить усі спільно – і працівники міліції, і органи 
влади – мають спрямувати на це свої зусилля. 

Крім цього, найближчого понеділка учасники зібрання погоди-
лися провести нараду у більш ширшому форматі, куди буде за-
прошено і власників таксі. Зрозуміло, якщо останні не дозволять 
у забороненому місці паркувати автомобілі своїм найманим пра-
цівникам, ті цього не робитимуть.

На нараді прозвучав також ряд інших слушних пропозицій та 
зауважень. Зокрема, автор цих рядків звернув увагу на те, що 
вже багато років відсутній дорожній знак «Назва населеного 
пункту» при в`їзді в Чортків як з боку Ягільниці, так і Білобожниці, 
який обмежує швидкість руху до 60 км/год. Керівник районної са-

мооборони П.Святковський озвучив поба-
жання для поліпшення оцінки роботи ДАІ 
(з-поміж інших – покінчити з поборами з 
водіїв за нескладання адмінпротоколів за 
виявлені правопорушення, заборонити 
безпідставні зупинки транспортних засо-
бів), вимоги до водіїв та інших учасників 
дорожнього руху (виконувати законні ви-
моги працівників Державтоінспекції, не 
провокувати їх на протиправні дії) та міс-
цевої влади для організації безпеки руху 
в місті. Учасниками наради їх було взято 
на олівець.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Пора навести порядок з паркуваннями 
на міський вулицях

Про це вже говориться не перший рік. Восени минулого року районка також присвятила даній темі окрему 
публікацію, проте віз і нині там: надто непокоїть ситуація у центрі міста, де водії не зважають на знаки, 

що забороняють зупинку чи стоянку транспортних засобів, як і на правила дорожнього руху, в яких це чітко 
прописано. як результат – центром міста в будні дні ні пройти, ні проїхати. 

Проблема

Вірю: українці ніколи 
не захочуть повернення у совок

У світлі подій, що вирують у цей час в країні, 
наші земляки, почувши новину про прийом виборців 
народним депутатом України, прагнули вислухати 

думку парламентарія, котрий завжди був у епіцентрі 
того, що відбувається, про зміни, які грядуть, 

з перших, так би мовити, уст. Тому до уваги наших 
читачів – інтерв̀ ю із народним депутатом України 

від нашого виборчого округу за № 167 
Іваном Михайловичем СТОЙКОМ.

– Іване Михайловичу, знаємо, що Ви особисто були на 
Чортківщині ще у минулому році, чи вдавалося Вам бути 
в курсі потреб Ваших виборців?

– Хоча я не приїздив так довго, та працював на відстані за-
вдяки моїм помічникам: тут, у Чорткові, – Олексій Ференц, у 
Тернополі – Ліна Петрук. Люди зверталися до них, а вони вже 
передавали інформацію мені, запускали їх в роботу.

– Після перемоги на майданах люди прагнуть реаль-
них змін у суспільстві. На які слід очікувати в скорім часі, 
чи буде проведено територіальну реформу, про яку го-
ворить Прем`єр-міністр А.яценюк?

– Зміни є, ми вже їх запускаємо. Найближчим часом вже бу-
дуть призначені керівники обласних структур, підрозділів й ін. 
Найголовніше зараз – призначити голову РДА, бо зараз всюди 
– виконуючі обов`язки.

Територіальна реформа, про яку згадуєте, буде обов`язково, 
але не зараз, в майбутньому. Сьогодні новопризначені голови 
райдержадміністрацій виконуватимуть функції, які виконува-
ли їхні попередники. Коли буде проводитися адміністративна 
реформа, коли будуть напрацьовані зміни до Конституції, ото-
ді відбудеться оптимізація влади, усі їх функції перейдуть до 
виконкомів, та адміністрації залишаться, але з обмеженими 
функціями, чисто наглядові. Наприклад, щодо районів ще не 
вирішено, а голова ОДА матиме невеликий апарат, це буде 
ніби око Президента на місцях. Як ця посада називатиметься 
– ще не відомо. Можливо, керівник адміністрації чи представ-
ник Президента. Бо так вже було на початку 90-х рр.: пред-
ставник Президента і виконкоми, яких обирала рада. Десь 
так планується і тепер, за польським варіантом. Наші сусіди-
поляки будуть нас консультувати, бо в них це добре пройшло, 
є гарне наповнення бюджету і на низових рівнях, і на облас-
ному (чи воєвудському по-їхньому). Вони не мають проблем 
зі школами, садочками. Все фінансує місцева влада. Дороги 
віддані областям, але вони мають на це фінансування – усі 
податки залишаються в них. Там нема такої структури, як у 
нас Укравтодор, де зникають мільярди, не доходячи на низ. От 
і в нас, думаю, буде реорганізація таких структур – усе, щоб 
запобігти корупції й інших фінансовим злодіянням.

– Знаю, що Ви є співавтором проекту Закону України 
«Про внесення змін до чинного законодавства  України 
щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та зловжи-
ванням владою», що буквально вчора (розмова велася 1 
квітня, а проект зареєстровано 31 березня) подали на 
розгляд парламентарів, згідно із запропонованими змі-
нами кожний громадянин має право зафіксувати за до-
помогою технічних засобів випадки корупції і це буде 
доказом у суді. На Вашу думку, це принесе бажаний ре-
зультат?

– Так, безумовно. Корупція моментально спадає. У цьому 
знову ж таки опираємося на досвід наших зарубіжних колег, 
зокрема беремо приклад з Великобританії. Так зробили по-
ляки і у них буквально за місяців 3 – 4 була мінімізована (не 
ліквідована, бо її важко викорінити зовсім) корупція.

– як Ви трактуєте слово «люстрація», таке модне за-
раз, на устах у кожного?

– Люстрація – це є очищення влади. Колись ми говорили 
про люстрацію, яку провели чехи, поляки, німці, угорці. Велася 
мова про оприлюднення списків тих людей, які співпрацювали 
з КДБ. А в нас вони досі не оприлюднені. Наприклад, ті, що 
співпрацювали з польською компартією, не мали права про-
тягом певного часу, 5-7 років, займати керівні посади. Нам це 
не вдалося зробити і вже й не приймемо такий закон, скажімо, 
бо пройшло 20 років і ті люди, котрі були на високих посадах 
у компартії, котрі саджали в тюрми й по-іншому знищували 
патріотично налаштованих українців, уже давно на пенсії або 
повмирали. Тому ми спізнилися. Тоді, у ті часи, в нас не було 
такої єдності, як в Польщі, Чехії. Тому ми й плентаємось поки 
що, на жаль.

Треба було, щоб через 23 роки незалежності пройшла ре-
волюція і ми стали єдині в проєвропейському напрямку. По-
ляки зразу сказали: ми хочемо в ЄС, хочемо в НАТО – і пішли, 
зробили радикальні реформи і живуть краще. Ми тільки про 
це почали говорити і втілювати в життя ідеї Майдану. Дай Бог, 
щоб все відбулося швидше. 

Але це не так легко буде зробити, бо чинитиметься шале-
ний опір. Середня ланка буде опиратися, багато чиновників 
з тієї ще старої влади намагатимуться ці зміни відтягнути у 
часі або навіть робити все, щоб нічого не відбулося. Але треба 
бути рішучими, радикально налаштованими – і я бачу, що ті 
перші кроки, що зроблені у парламенті, вже дають підставу 
говорити, що це нам під силу.

Якщо пройдуть нормально президентські вибори у травні, 
парламентські восени, то, думаю, новий парламент, склад яко-
го, можливо, буде трошки інший, без комуністів, та й регіоналів 
менше, зробить усе, щоб зміни відбулися. Тоді не тільки лю-
страція, а й очищення влади у широкому сенсі відбудеться. І не 
буде боротьби, хто до Росії, а хто до Європи. Бо вже сьогодні ті 
люди, що живуть на Півдні, Сході, зрозуміли, що Росія не є бра-
том, не є другом, а просто сусідом, з яким ми хочемо жити мир-
но, а вони, на жаль, не хочуть цього. Вони до сьогодні хотіли 
війни, вдерлися на українську територію незаконно, окупували 
незаконно, зокрема Крим, і зупинили ми їх уже на Південному 
Сході, Півночі разом зі США та Європою. Поки що вони стоять.

(Закінчення у наступному номері.)

Оксана СВИСТУН



Небесній сотні
Україна – мов страждальна мати,
Тужить за синами, 
                   умивається сльозами:
Синів ростила й доглядала,
Щастя й долі їм палко бажала.
Ростіть, синочки, мої соколята,
А підростете – зміцніють ваші крилята
Й підете від рідної хати щастя шукати.
Недоїдала, недосипала,
Останній шматок  синам віддавала,
А сама Господа просила,
Пречистої благала, щоб лиха година 
Дітей обминала. Але не судилось
Так, як гадалось... Те, що тоді сталось, 
Не могло наснитись у страшному сні: 
Справжнє пекло було на землі.
Не вірить мати, що не прийдете,
Не може повірити в істину вона,
Що погасла свічка вашого життя,
Що відспівали вам солов̀ ї,
Що вас вже не буде на цій землі.
Небесною сотнею вас називають,
Пісні і вірші про вас складають.
Плачуть поля і діброви за вами, милі мої,
Думу сумну і журливу
Шепочуть ялини стрункі.
Сумно курличуть журавлі в імлі:

Не час ще лежати вам у землі.
Дізнався про вас цілий світ:
Усі ми тужили за вами.
Чому ж так скоро пішли
До темної чорної ями?!

Євгенія КОВАЛЬЧУК, 
с. Зелена

Журливий наспів
Народила тебе, сину,
Та не в ту годину.
Народила та й не знала,
Що не в тую днину.

Народила і не знала
Я твоєї долі,
Що загинеш у Києві
На Майдані Волі.

В перший клас тебе повела –
Не було все гладко.
«Люби, сину, Україну», –
Говорив твій батько.

Роки швидко пролетіли
І ти виріс, сину,
Бо, почувши, що потрібний,
Покинув родину.

І не знала, що покинув,
Більше не побачу!..
Серце матері відчуло
Страшну неудачу.

Страшна звістка прилетіла
І світ закрутився.
Бо в столиці, на Майдані,
Сина шлях скінчився.

В сльозах очі утопились,
Ні слова сказати.
В батька серце защеміло, 
Його не впізнати.

Життя ніби обірвалось...
Чому нас покинув?
Не натішились тобою...
В інший світ полинув.

Не плач, батьку, і ти, мати,
Син героєм став.
За свободу й Україну
Голову поклав.

Євген МАЛАНяК, 
м. Чортків
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Громадянська позиція Стривожено

Плекаймо юнь 
на прикладах героїв

Ось уже 22 роки Україна – незалежна держава. Та колиш-
ня «українська» влада аж ніяк і не намагалася зміцнити цю 
незалежність справедливістю, прозорістю та чесністю. На-
томість підступно знищувала національний суверенітет на-
шої країни, займаючи угодовську позицію Кремля. Честь і гід-
ність українську сплюндровано хабарництвом і корупцією, що 
впродовж десятків літ розповзалася вбивчими метастазами 
крізь усі гілки влади по всьому організмові вільної нації.

Боляче сприймати, що ціною людських життів наш народ 
довів і продовжує утверджувати єдність непохитного духу 
вкраїнського. І в час, коли наша держава важко, проте впев-
нено крокує до справжньої, не завуальованої незалежнос-
ті, першочерговим нашим завданням є очищення владних 
структур від негідників. Повна безкомпромісна люстрація 
влади! 

За всяк час пам’ятаймо, Революція Гідності відбувалася 
не лише задля знищення корупції та хабарництва, а й безпо-
воротного й остаточного викорінення підлості, підступності, 
брехні.

Отож, закликаємо всіх громадян: не стійте осторонь не-
гативізму, долучайтеся до встановлення та множення спра-
ведливості. Якщо ви поінформовані про факти хабарництва, 
корупції і т. п., звертайтеся до нас. ВО «Свобода» відкриває 
«гарячу лінію» – тел. 0-800-502-931; телефон у Чортківсько-
му районі – 099-073-11-13.

Ось уже днями до нас на «гарячу лінію» надійшла інфор-
мація про факт вимагання хабара та негідну поведінку висо-
копосадовця. 

У пологовому будинку м. Чорткова лікар-акушер-гінеколог 
очевидячки вимагала в породіллі (мешканки нашого району) 
хабара за прийняття пологів, написавши, так би мовити, роз-
цінки на папері, який навіть не спромоглася (зі слів породіл-
лі) дати пацієнтці в руки, а недбало кинула на ліжко. А як же 
клятва Гіппократа?! Чи плата лікарю за його ж обов’язок – це 
повинність пацієнтів?! 

Допоки що з-за певних причин ми не вказуємо прізвище лі-
каря, та про даний факт повідомили головному лікарю Чорт-
ківської ЦКРЛ із попередженням щодо подальшого вживан-
ня відповідних заходів у разі повторного виявлення фактажу 
хабарів… 

П’ятого квітня на «гарячу лінію» надійшла інформація про 
те, що високопосадовець Чортківської міської ради Б., зло-
вживаючи своєю керівною посадою, дозволяє собі керувати 
власним авто в нетверезому стані. 

Близько 22-ї години того ж дня представниками ДАІ та «Са-
мооборони» на вул. Кн. В.Великого було зупинено легковий 
автомобіль марки «Дачія-Логан» під керуванням вищезазна-
ченого громадянина Б. Водій за всіма ознаками перебував у 
стані алкогольного сп’яніння, при спілкуванні поводив себе 
агресивно, наголошуючи, що він – представник влади, погро-
жував працівникам ДПС ДАІ звільненням з роботи. Пройти 
огляд на стан сп’яніння (на місці зупинки) зі застосуванням 
технічного приладу «Драгер» у присутності двох свідків ка-
тегорично відмовився. Відмова щодо огляду послідувала і 
в приймальному відділенні Чортківської ЦКРЛ у присутності 
чергового лікаря. 

За даним фактом правопорушення, скоєним гр. Б., скла-
дено адміністративний протокол АА 2 за № 143345 за по-
рушення п. 2.5 Правил дорожнього руху України. Водія від 
керування відсторонено, автомобіль доставлено на арешт-
майданчик. 

Зло неодмінно повинно присікатися, хабарники та негідни-
ки безумовно будуть покарані.

Прес-служба Чортківської районної організації 
ВО «Свобода»

У Білобожницькій ЗОШ І – ІІІ ст. стали традиційними 
посвята учнів 3-4 класів в «соколята» та 

п’ятикласників у козаки. 
Під гаслом: «О пам’яте всесильна, всемогутня, не дай забути 

тих, кого нема, не доведи, о Матінко Пречиста, щоб в наші 
дні прокралася війна» у школі, починаючи з грудневих днів, 
проводяться шкільні лінійки, інформаційно-просвітницькі години, 
виставки, години пам’яті, лінійки-молебні. Щодня лунала спільна 
молитва учнів та вчителів за мир та спокій в Україні. З ініціативи та 
за сприяння директора школи Л.А.Лесик та заступників Л.М.Ноги, 
Н.І.Біланик проводяться патріотичні позакласні заходи. Зокрема, 
5 березня учні 10-11-х класів під керівництвом автора цих рядків 
та практичного психолога Л.Л.Деркач здійснили поїздку до с. 
Заболотівка, де разом із всечесними отцями, великою громадою 
району та представниками влади Тернопільщини вшанували 
пам’ять патріота, борця за волю України, генерал-хорунжого, 
командира УПА Романа Шухевича. Нас до глибини душі вразив 
дух, який витав на цьому святому місці. Задуматись над долею 
України закликав всіх християн владика Димитрій. Слава Україні та 
високі патріотичні мотиви лунали з вуст кожного виступаючого. 

Людмила ШВАЛюК, 
вчитель історії 

Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст.

Категорично скажемо «Ні!» 
хабарництву та корупції

Генерація

Коли дивитися на події в країні, спадає на думку Се-
редньовіччя: король-президент, його васали, замки з об-
слугою, наймана гвардія «тітушок». Середньовічним є і 
мислення Януковича та його оточення. Феодальні замки 
із золотими унітазами і угіддями з вольєрами, де ходять 
кабани і ведмеді. Щоправда, замість дорогих коней і екі-
пажів – автомобілі вартістю в мільйони доларів, однак це 
тільки підкреслює, підсилює враження. У ХХІ сторіччі в єв-
ропейській країні засіли і керують феодали. Це стосується 
не тільки Януковича, а й депутатів, членів уряду, принаймні 
багатьох з них.

Ось приклад. Справжній залізний бункер для проведен-
ня переговорів влаштував собі екс-керівник Міндоходів 
О.Клименко. Очевидно цей кабінет дістався йому у спадок 
від В.Януковича. Його облаштували в 2007 р. на сьомому 
поверсі Кабміну. Крісло, в якому сидів Клименко, коштува-
ло держбюджету 70 тис. євро. У дворику головного офісу 
Міндоходів він має і власну церкву. 

У своєму ж родинному маєтку О.Клименко тримав рідкіс-
них тварин, зокрема, карпатських бурих ведмедів та амур-
ських тигрів. Їх було завезено з Ялтинського зоопарку. До 
речі, амурські тигри – вид тварин, що зникає; на сьогодні в 
усьому світі їх нараховується не більше тисячі.

Будинок О.Клименка стоїть на території Білозерського 
національного парку неподалік Канівського водосховища.

Усередині найбільшого будинку є навіть концертний зал 
з дорогою технікою. Також на території маєтку розміщена 
церква, кілька будинків, два озера та спортивний майдан-
чик.

Ця система, яку ми називаємо антифеодальною, сто-
сується не тільки верхівки влади. Вона пронизує весь чи-
новницький апарат і стосується взаємовідносин бізнесу і 
держави, бюджетних установ, відносин «громадянин – дер-
жава». Можливо, цей неофеодалізм потрібно розглянути й 
на місцевому рівні.

І як моторошно спостерігати з екранів телебачення: 
«Наш президент – Янукович!». І дії теж. Страшні події від-
бувались 1 березня ц. р., коли було зайнято приміщення 
Харківської облдержадміністрації проросійськими активіс-
тами чи то бандитами з Росії. Вируюча багатотисячна юрба 
підтримувала колишнього президента, а в його особі – пре-
зидента Росії.

Радісні вигуки і аплодисменти, коли піднімали російський 
прапор над українською державною установою. Юрба ви-
рувала при баченні тих наруг, які чинились над полонени-
ми з Самооборони. А ще страшніше було чути із вуст жінок 
жахливі слова»: «убить!», «разорвать!», «уничтожить!», 
«распять матерей, родивших таких ублюдков». І страшно, 
коли раділи молоді дівчата, які бачили жорстокість, кров не 
в кіно, а справжню, реальну.

Ось що ми зробили за роки незалежності з психологією 
людей. І за це потрібно спитати з тих, хто втік, коли поча-
лась революція на Майдані. І притягнути до відповідаль-
ності. Не прощати.

Україна повинна викорчувати комунізм. Не можна недо-

оцінювати його роль: він – не в минулому, а як камінь на 
шиї висить над країною. Потрібна повна декомунізація кра-
їни. Ганьба, що до цього часу стояли пам’ятники Леніну. Ті-
шить те, що в ході революції на київському Майдані знесли 
пам’ятник вождю світового пролетаріату, а потім почався 
«ленінопад» і в інших містах. Але потрібно цю справу до-
вести до кінця.

У листопаді місяці 2001 р. я звернувся до президента 
Л.Кучми, щоб на східній Україні знести пам’ятники Леніну. 
«На бульварі Т.Шевченка у Києві стоїть пам’ятник Леніну, а 
з другого боку – пам’ятник Щорсу. Це ж наруга над тим, що 
для нас, українців, є святим – Великим Кобзарем! Можли-
во, через те Україна не може вирватись з тієї економічної і 
політичної кризи, що над нею витає той сатанинський дух. 
Адже коли в Київській Русі було введено християнство, ідо-
лів скидали у Дніпро», – написав я тоді. Лист був отрима-
ний, але відповіді не було…

У грудні місяці 2008 р. аналогічного листа я відправив 
президенту В.Ющенку. «На мою думку, символом тоталі-
тарної системи, що є в країні, дають сильну опору, фунда-
мент комуністам. Виробляють менталітет у населення.

В одному з виступів ви сказали: «Нам потрібно одягнути 
в чисту сорочку Україну і очистити її землю від символів 
тоталітарної системи». Тож давайте будемо це робити. По-
кричать і перестануть. Не вдалось злодіїв посадити в тюр-
ми, то давайте хоч це зробимо. Скільки можна чекати?», 
- звернувся я до Віктора Андрійовича. Лист отриманий, але 
відповіді не було...

Сьогодні дуже неспокійно в південно-східних регіонах. 
Комуністи є рушійною силою, яка в Харкові підбурює всіх 
супротивників Майдану захищати пам’ятник Леніну. До 
речі, на одному з мітингів на захист пам’ятника було дуже 
багато молоді, і це не тітушки. З георгіївськими стрічками 
стояли молоді дівчата і хлопці. Як і що треба робити з їх-
ньою свідомістю, щоб вони вийшли захищати цей огидний 
«совок», проти якого повстала Україна. Бо радянський лад 
є за своєю сутністю феодальним, патерналістським. А 
сучасний неофеодалізм уособив в собі усі пострадянські 
комплекси.

6 квітня увечері телеканал «Інтер» передав репортаж 
про заворушення в Донецьку. Страшно було дивитися, як 
проросійські сепаратисти примушували прибічників Май-
дану повзти на колінах. Але ж там було багато молоді, яка 
виступає проти розколу України!

Неправда, що на Донбасі всі комуністи і «совки», і що 
там мало патріотів України. Дисиденти радянських часів: 
Надія Світлична, Василь Стус, Анатолій Щаранський, Юрій 
Ярим-Агаєв – вихідці з Донбасу. А донецькі шахтарі, які ор-
ганізували вільні профспілки?

Дуже важливо, щоб до влади прийшли люди, які розумі-
ють не тільки Захід і Центр, а й Схід і Південь України. Бо 
якщо це не станеться, нестабільність в Україні триватиме.

юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Антифеодальна революція
У преамбулі до Конституції України написано: «прагнучи розвивати

 і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу…». 
Хто тільки не говорив і не писав, починаючи з 1996 року, що Україна – правова, 

демократична держава. І президенти, і уряд України, і народні депутати, і політологи. 
Говорили і говорять, що у нас – громадянське суспільство, але нам ще до цього потрібно довго йти. 

Нині в Україні відбуваються події безпрецедентні для її нової історії. 
У нас спричинилася справжня антифеодальна революція.

Написано серцем
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Цінності 5
Шевченкіана

(Закінчення. Поч. у № 15 
від 4 квітня 2014 р.)

Часто можна почути, що Україна за Яну-
ковича впала у летаргічний сон. Це звучить 
щось подібно до слів Шевченка: «Вона за-
снула: цар ... її приспав». За цього україн-
ського царя Україна – це справді ніби країна 
однієї людини. Весь урядовий апарат на-
вперебій втілював забаганки гаранта, який 
обіцяв-запевняв, що буде «краще» життя.

А що ж насправді панує в нашій не-
залежній державі? Багато чого, а саме і 
стагнація чи навіть розвал економіки, не-
бачений розгул корупції, беззаконні і про-
дажні суди, безмежна діяльність олігархів, 
які дерибанять землю, захоплюють паркові 
зони відпочинку, заповідники культури. 
Навкруги насильство, переслідування, 
брехня, лицемірство... Народ зубожілий, 
мізерні зарплати, пенсії; панує тотальне 
безробіття, яке призвело до масового бом-
жування, крадіжок, наркоманії... І все це на 
тлі розкішного життя влади – мільйонерів 
і мільярдерів, що купаються у золотому 
морі. А нація у злиднях деградує, вимирає. 
І знову хочеться сказати словами Кобзаря:

Кати знущаються над нами,
А правда наша п`яна спить.
Коли вона прокинеться?
Тож чи міг терпіти наш трудолюбивий 

народ таку «рідну» владу? Ні! Шевченко 
каже:

Прозрійте, люди, бо уже час настав,
Не дайте матері, не дайте
В руках у ката пропадать.
У народу пробудилось громадянське 

ставлення до рідного краю, почуття огиди 
до лиходіїв, які далекі від потреб людей. 
Надії на те, що держава з власної ініціати-
ви змінить ставлення до народу – справа 
марна. І дружно гуртом народ, зокрема мо-
лодь, вийшли на майдани, щоб знову кати 
не закували Україну в кайдани, не поверну-
ли нас під опіку «старшого брата».

У Києві та багатьох містах на холоді, в 
лютий мороз і хурделицю на майданах сто-
яли тисячі, мільйони самоорганізованих 
українців, щоб добитися одного: справж-
ньої волі і гідного людського життя, яке від-
бирають у нас вороги. Та не чужі, а ті, що 
живуть серед нас і обманом нагребли міль-
йони за рахунок важкої низькооплачуваної 
праці простого народу, який страждає від 
безгрошів`я. А в той же час кримінальний 
клан біситься від жиру, не знає, де подіти 
достатки, вкрадені у людства:

...той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,

Так за ним бідкує,
Так із нього, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
Неможливо мовчати, сидіти, склавши 

руки. Наш самоорганізований народ своєю 
наполегливістю домігся відставки тирана 
Януковича, якому було байдуже, чому так 
довго стоїть народ на Майдані і чого він 
хоче. Він міг запобігти кровопролиттю, але 
не зробив цього і втік за межі країни зі сво-
їми злодіями. Тепер народу відкрилися очі, 
які ненажерливі, бездушні «люди» керува-
ли Україною останні чотири роки.

Т.Г.Шевченко будив народ і будить його 
сьогодні, кличе до розуму, до активної дії. 
Його поетичні рядки звучали на барикадах 
Майдану. Надовго запам`ятається Сергій 
Нігоян, вірменин за національністю, який із 
запалом читав напам`ять поему Шевченка 
«Кавказ», виділяючи з неї слова:

Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!..
...Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
Та недожив юний патріот до перемоги. На 

Майдані зранила його снайперська куля. 
Тут же пролилась кров багатьох Героїв. Се-
ред них п`ять молодих патріотів із нашого 
Тернопілля. Небесні Герої, як і герої Крут, 
заплатили своїм молодим життям за пра-
во бути вільними від узурпаторів влади, які 
вирішили, що отримали країну як трофей і 
можуть чинити з нею все, що хочуть.

Ще не оговтався Майдан, хоронять Ге-
роїв Небесної сотні, гірко плачуть рідні за 
загиблими синами, батьками, братами, як 
зі ЗМІ ми довідалися, що наш східний сусід 
оголосив Україні війну. На українську зем-
лю без ніяких пояснень ступили озброєні 
війська без розпізнавальних знаків. Нагло 
беруть під контроль усю територію півост-
рова, блокують українські військові части-
ни, вивішують російські прапори, руйнують 
інфраструктуру українських Збройних сил. 
Під дулами автоматів відбувся псевдоре-
ферендум, задекларувавши входження 
території Криму до Росії. Мирне населення 
Криму налякане «бандерами». Путін у зу-
стрічах з журналістами верзе нісенітниці, 
виправдовує свої нерозумні дії.

Крим уже російський. Там, на українсько-
му півострові, відбувається блискавичне 
підпорядкування Росії всіх сфер життя. 
Жителям видано російські паспорти, в обіг 
введено російський рубль… Дітям втовкма-
чують, що в них тепер інша батьківщина… 
До чого докотився «наш братній сусід»? 
Його манять наші, українські винні заводи, 

санаторії, шельф Чорного моря…
І тут же хочеться кинути у вічі росіянам-

загарбникам слова Шевченка:
Схаменіться, недолюди, діти юродиві!
Умудрітеся, немудрі:
Хто світ огортає,
Той і серце ваше знає,
І розум лукавий.
Ситуація в Україні залишається три-

вожною. Україна живе у тривозі під тиском 
агресора. Його стотисячна армія сновигає 
по східному кордону. Подих війни стає за-
грозливим. Москва не визнає нинішньої 
української влади, припинила з нею полі-
тичні стосунки.

Спам`ятай, Господи, нахабних окупантів. 
Ми віруєм Твоїй силі і духу живому. Не дай 
натворити ще більше біди.

Світ нині – на боці України, підтримує її 
незалежність і територіальну цілісність. 
Гранди світової політики вимагають від Пу-
тіна вивести свої війська з України, проти 
Росії застосовуються санкції.

Поезія Т.Г.Шевченка давно стала нетлін-
ною і важливою частиною духовного єства 
українського народу. Отже, Шевченко для 
нас, українців, – це не тільки те, що вивча-
ють, а й те, чим живуть, за що борються. 
Україну він любив, за Україну стояв, за 
Україну себе віддав і нас усіх до цього за-
кликає:

Свою Україну любіть,
Любіть ї ї во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Тож вірмо, що Україна неодмінно від-

родиться, зміниться життя народу, бо то 
свята земля, вона улюблена територія 
Всевишнього Отця. І український народ є 
вибраним. Нині нам потрібно бути єдиними 
в наших прагненнях і діях. 

Просімо Бога словами Шевченка, щоб 
Всеблагий Господь зіслав нам Свою благо-
дать і коло трудового люду поставив анге-
ли свої, щоб чистоту його берегли.

«В єдності сила народу!» – співаємо в 
духовному гімні України. Нині нам потрібно 
бути єдиними у наших прагненнях і діях. 
Майдан і післямайданні події показують, що 
ми, незалежно від національності, можемо 
бути такими. До цього ж закликає Тарас Шев-
ченко – великий син українського народу:

А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли!
Боже милостивий, дай нам усім сил ви-

стояти і зберегти Україну!
Петро ПАЛІЙ, 

вчитель-пенсіонер
с. Стара Ягільниця

Україна і Шевченко в нашому 
тривожному сьогоденні (Закінчення. Поч. у №№ 13-14 (8455-8466) 

від 21, 28 березня ц. р.)

Ще наприкінці зими 1944 р. згідно з наказом коман-
дування УПА-Північ переформована сотня курінного 
Крука-Бистрого перейшла на Чортківщину, розбивши та-
бір у с. Сосулівка, де річка Черкаска впадає у Серет. За 
нової «совєтської окупації» вона постійно перебувала 
в рейдах, але після їх закінчення завжди поверталась 
на відпочинок до цієї околиці над Серетом, де трикутник 
Росохач-Ягільниця-Улашківці, добре насичений підпіль-
ними організаціями, творив сильний опорний пункт. 

13 квітня 1944 р. впав Степан Ковальчук (Степ), облас-
ний провідник ОУН, 16 червня – його заступник Михайло 
Шкамбара (Кедр, Скала) – до квітня окружний провідник 
Чортківщини; обидва, мабуть, убиті більшовицькими 
сексотами (Земля Підгаєцька. Історико-мемуарний збір-
ник. Гол. ред. колегії проф., д-р Василь Лев. – Детройт, 
1980. – 746 с.). 

У численних спогадах перші, ще дитячі згадки про 
«радянських визволителів» 1944 року – це вульгарна 
лайка, грабунки, побиття, ґвалти, а то і смерті рідних та 
близьких. 

У другій половині травня 1944 року на нараді обласних 
керівників НКДБ і НКВС Сталін дав наказ: «За всяку ціну 
зламати повстання в Західній Україні». Хіба визволений 
народ піднімає повстання проти своїх визволителів?

Історик Сергій Грабовський запитує: хіба може при-
нести армія будь-якої тоталітарної держави комусь ви-
зволення? Час зрозуміти: тоталітарні режими не можуть 
нести свободу і справедливість. Тоталітарні армії не 
здатні когось визволити. Перемога одного тоталітарно-
го режиму над іншим – це перемога одного отруйного 
павука над іншим, тільки що отрута у того чимось відмін-
на. І головне – не буває «хорошого», «нашого» тоталі-
таризму. Хоча за будь-якого тоталітаризму людина має 
шанс залишитися людиною. І тому нам-таки є ким пиша-
тися: тими мільйонами українців, хто пройшов війну й 
усупереч усьому зберіг у собі людське. Це і є справжні 
переможці – ті, хто не пустив у свої душі отруйні ви-
пари обох червонопрапорних режимів (Грабовський С. 
Українці по три боки фронту. Нація і зброя. – Ніжин: ви-
давець ПП Лисенко, 2010. – 374 с.). 

Письменник Станіслав Гринда так оцінює червоних 
визволителів: «Я тут народився і тут виріс. Це моя Укра-
їна. З часів Київської Русі сотні визволителів пройшло 
повз мене, годі й запам’ятати. Але тебе, «братчику-
москалику», ніколи не забуду. Я не просив, щоб ти мене 
визволяв. І після чергового твого визволення пішов з ав-
томатом до Чорного лісу, щоб визволити себе від тебе. 
Жоден «визволитель» сам не вступився. Визволителі 
приходять і відходять, окупанти – лишаються». 

ярослав ДЗІСяК, 
історик, ВО «Свобода»

І на оновленій землі
Україно, рідна ненько,
Чом так гірко плачеш?
Твої діти тебе люблять, 
Хіба ти не бачиш?
А тих, хто ще не навчився
До цих пір любити – 
Навчимо, а якщо ні – 
Нехай їдуть в Московщину жити.
Довго ми чекали, 

На щось сподівались,
Поки молодь не повстала,

Нас не згуртувала.
Але нашу мирну ходу 
Не було почуто –
І всі мрії, всі надії
В кайдани закуто.
Якби ж то тільки закуто,
Ще й кров̀ ю облито.
Це й підняло увесь народ
Неньку боронити.

Гірку ціну заплатили
За статки магнатів,
За те, що нас так дурила
Жменька супостатів.
А зараз що: одні втекли,
Інші – поміж людей поховались,
Вбравши шкури овечії, 
Ягнятками стали.
Та не за те стільки крові
Пролилось сьогодні,
Щоби знову панували

Ті пани голодні.
Прокидайтесь, добрі люди,
Молю вас, благаю,
Бо як будемо так спати – 
Не буде в нас раю.
Дуже прошу, українці, 
Не будьте пихаті.
Нехай совість, правда, чесність
Буде в кожній хаті.
Не ставайте на ті граблі,
На яких стояли,

Щоб ворожі кораблі
Знов не нападали.
Коли будемо так жити – 
Зможемо сказати,
Що не буде в нас ніколи
Врага-супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі!

Любомира ЗІНюК, 
вихователь ДНЗ № 10 

смт Заводське

Сьогодні важко знайти таку людину, яка б не 
знала імені Т.Г.Шевченка. Скількома мовами 
звучать його зворушливі заповітні рядки, 
воістину звернуті аж до нас, у ХХІ століття. 

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Образ великого сина українського народу зно-

ву ожив в уяві тих, хто прийшов у той день на 
свято, приурочене 200-літтю з дня народження 
славетного Кобзаря, геніального поета, художни-
ка, полум’яного борця за свободу,  щастя народу. 
«Він був сином мужика і став володарем у царстві 
духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві 
людської культури. Він був самоуком і вказав нові, 
світлі і вільні шляхи професорам і книжним уче-
ним…» – лунало з уст ведучих, учнів 7-Б класу 
Наталії Сібрак і Дмитра Майданика.

Школярі познайомили присутніх у залі з улю-
бленими піснями Тараса Григоровича, заспіва-
ли твори поета. Майстерно інсценували уривки 
«Мати і Тарас» Ірина Нашкольна і Василь Вівчар, 
зіграли сценки «Чумаки» та «Мачуха» Мар`яна 
Чижевська, Максим Бондя, Віка Король, Владис-
лав Чорній, Діана Чорній, Каміла Ланюш, Іван По-
жарнюк, Вікторія Солодка.  Виразно і артистично 
читали поезії Наталя Промчук, Каміла Ланюш, 
Микола Демидась.

Зворушила зал до сліз пісня «Думи мої, думи 
мої» у виконанні Дмитра Майданика, а також «За-
повіт» у сучасній інтерпретації з відеоролика.

Враження від цього свята назавжди залишать-
ся у серцях учасників і всіх присутніх.

Василина ЛЕСюК, 
учениця 10-Б класу, 

голова бібліотечної ради школи

Дата

1944-й рік: визволення 
чи окупація?

До 200-річчя Т.Г.Шевченка

Поетичний вінок Кобзаря
7 березня учні 5-А класу Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 разом із класним керівником 

М.К.Павлишин, бібліотекарями школи О.Т.Сібрак та Л.ю.Беля підготували і провели 
літературно-музичну композицію на тему: «Поетичний вінок Кобзаря». 

Саме такими словами розпочалася обласна 
конференція, присвячена 200-річчю від дня на-
родження Т.Г.Шевченка, що відбулася на базі 
Тернопільської школи № 22 І – ІІІ ст. У конферен-
ції взяли участь представники всіх районів, в тім 
числі і нашого. 

У рамки конференції входила і виставка експо-
зицій вишиваних робіт до творів Шевченка. Чорт-

ківщину представляли учні Милівецької ЗОШ І – ІІ 
ст. І.Левчук та В.Поживотенко, а також керівник 
пошукового об`єднання «Червона калина» Милі-
вецької школи Н.В.Гут. Наші земляки виконали ро-
боту на тему: «Тарас Шевченко і Тернопільщина», 
випустили дві невеличкі книжечки – «Пам`ятники 
Т.Г.Шевченку в Чортківському районі», а також 
«Тарас Шевченко і Тернопільщина» в картинках. 
До уваги глядачів та журі викладено милівчанами 
свою експозицію картин до творів Шевченка, яка 
налічувала 11 робіт.

Окрім того, наші представники підготували 
виступ, гідно представивши таким чином район, 
ввійшли в п`ятірку кращих і були нагороджені ди-
пломами. Роботу наших земляків надрукували в 
обласному виданні «Тобі, Тарасе, шану складає-
мо». 

Хочу висловити подяку колективу а також ди-
ректору Милівецької ЗОШ І – ІІ ст. Б.Л.Скринику 
за участь та допомогу у підготовці до обласної 
конференції. 

Людмила ГЕДЕОН, 
методист районного відділу освіти                                       

Тобі, Тарасе, шану складаємо… 

Написано серцем
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15 квітня. Тривалість дня – 13.47. Схід – 6.05. Захід – 19.52.  Іменини святкують Полікарп, Тит

Суспільство

Корені українстваДосягнення юних

У Чортківсько-
му районному 
центрі науково-
технічної твор-
чості і дозвілля 
учнівської молоді 
проходив район-
ний етап Всеукра-
їнських змагань 
серед учнів мо-
лодшого шкіль-
ного віку з почат-
кового технічного 
моделювання. 

Змагалися 39 учасників з 18 команд у різноманітних кон-
курсах: виготовляли моделі парусного човна, автомобіля, 
рухому іграшку, виконували композиції технікою торцюван-
ня. У майбутньому, можливо, ці хлопці та дівчата стануть 
відомими конструкторами, вченими, дизайнерами і будуть 
працювати з новітньою технікою.  Але на змаганнях для твор-
чості їм знадобилися папір, ножиці, олівці, лінійки і клей.

– Щоб зробити модель човна чи транспортного засобу, 
дітям слід проявити творчість і винахідливість, треба вміти 
охайно і чітко креслити, згинати лінії, склеювати деталі, – за-
уважив В.К.Барицький, керівник гуртка початкового технічно-
го моделювання. Загалом змагання проводилися під орудою 
ще чотирьох керівників гуртків – Г.І.Сороковської, М.І.Баран, 
Я.В.Дудяк та О.В.Білої.

 Директор Центру НТТДУМ О.Б.Зуляк влаштувала круглий 
стіл для керівників, які прибули на змагання разом із вихо-
ванцями. Після завершення змагань переможці, а також всі 
учасники свята творчості були нагороджені грамотами.

Марія БАРАН, 
керівник гуртків Центру НТТДУМ                                                              

Фото Олега МАРЧАКА

Саме за такою темою проходила дводенна (3-4 квітня) Між-
народна науково-практична конференція в Чортківському 
навчально-науковому інституті підприємництва та бізнесу. 

Вже стало доброю традицією ініціювання нашим вишем що-
річного проведення як всеукраїнських, так і міжнародних кон-
ференцій, економічних форумів, які проходять і в режимі on-
line, і дистанційно.

Оскільки тема цьогорічної конференції була надзвичайно ак-
туальна, то для обговорення низки питань з’їхалися доктори 
наук, професори з різних країн світу: Польщі, Вірменії, Словач-
чини, Молдови, Білорусії, Росії.  

На пленарному засіданні окрім іноземних науковців виступи-
ли і кандидати наук рідного вузу. Слід зазначити, усі виступи 
супроводжувалися мультимедійними презентаціями, що допо-
могло у чіткому висвітленні обговорюваних питань. Учасники 
конференції ділилися своїми думками, міркуваннями; при об-

говоренні висвітлюваних тем виникали й дискусії, суперечки, 
висловлювалися різні погляди, знаходилися спільні грані ви-
рішення тієї чи іншої визрілої проблеми. 

Другого дня відбулося заключне засідання, на якому був при-
йнятий багатосторонній, багатоаспектний проект рішення. Його 
основний лейтмотив: будь-яка наука без практики є порожньою 
ланкою, бо саме наука працює задля того, щоби практика роз-
вивалася успішно й приносила позитивний ефект. 

Слід зауважити, матеріали даної конференції апробовувати-
муться в спільності з Міністерством аграрної політики та продо-
вольства України, зокрема на ПАП «Фортуна» (кер. – І.Фрич). 

Враження делегатів – вельми позитивні; гості приємно були 
подивовані, що у такий важкий для України час науковці з-за 
будь-яких обставин не полишають напрацювання для розвитку 
держави. 

Тетяна ЛяКУШ

Саме так хочеться сказати про випускників ДЮСШ від-
ділення волейболу – команду юнаків під керівництвом 
тренера Андрія Прокопіва. За чотири роки навчання в 
ЧРКДЮСШ дана група завжди була призером обласних 
першостей та чемпіонатів. На їхньому рахунку такі до-
сягнення: титул чемпіонів 2010 р., срібні призери 2011 – 
2012 рр., двічі – бронзові у 2012 – 2013 рр., срібні призери 
обласної ДЮВЛ у 2013 р. Останній трофей –  бронза, яку 
команда здобула 28 квітня в м. Тернополі, де проходив фі-
нальний тур цьогорічної ліги. Так тримати, юнаки! Високих 
вам вершин і постійного успіху у житті!

Володимир ШЕВЧУК, 
заступник директора ЧРКДЮСШ

Фото Артура ЕСКУЗяНА 

Схоже, в Чорткові за-
родилася нова зірочка 
пауерліфтингу! Юний 
Адріан Кальмук, про 
успіх якого ми вже нео-
дноразово повідомляли, 
вкотре потішив нас пере-
могою. Цього разу – пер-
ше місце в жимі лежачи 
на Чемпіонаті України 
від федерації UPA, що 
проходив у Києві 29-30 
березня. У категорії до 
52 кг, тінейджери 13-16 
років, в безекіпіруваль-
ному дивізіоні хлопець 
зумів приборкати штангу 
вагою 65 кг, що на 15 кг 
більше, ніж важить сам 

Адріан! І як результат – найпочесніше місце п`єдесталу. 
І знову підліток не відпочиває – активно готується під 

професійним керівництвом тренера Віталія Ситника до 
чергових змагань: у планах юного спортсмена виступ на 
OEAC RPS – 2014. Сподіваємося, і там на нього чекає 
перемога, адже власна завзятість, уміле наставництво 
Віталія Ситника, благодійництво власника спортивно-
оздоровчого комплексу «Формула краси» Петра Лютого, 
небайдужість добрих людей, як, наприклад, Олег Гуме-
нюк, та підтримка друзів і однокласників обов`язково при-
несуть позитивний результат!

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Знайомтеся – Марія Коляса (студентка 1-го курсу) й Ольга 
Торконяк (3-го курсу) відділення «Сестринська справа». Слід 
сказати, обидві юнки – наші краяни: Марійка – уродженка с. 
Буцнів Тернопільського району; Ольга родом зі с. Велеснів Мо-
настириського району. 

Так скерувало життя, що дівчатка, закінчивши 9-й клас (кож-
на у свій час) у своїх рідних школах, вступили до Кримського 
республіканського вищого навчального закладу «Кримський 
медичний коледж» м. Сімферополь на спеціальність «Сестрин-
ська справа».

 Марійка обрала цей вуз, хоч і далеко від батьків і рідного 
дому, щоби бути поруч зі своєю бабусею (котра ще замолоду 
проживала в Криму зі сім’єю та після смерті чоловіка залиши-
лася одна), допомагати їй, опікуватися нею. До речі, на батьків-
щину вони повернулися разом. 

Ольга, переїхавши до Криму, проживала там у рідного дідуся. 
Та він помер. Коли дівчина тільки-но закінчила 1-й курс навчан-
ня. Проте окрім дідуся в Сімферополі ще проживають її рідні 
тітки, в яких і оселилася. Ще з дитинства Олечка щоліта їздила 
в Крим відпочивати. Вона, як каже, залюблена в його місцини. 
Тому й обрала навчання в тамтешньому коледжі. (До слова, з 
нею, паралельно на 3-му курсі (щоправда, іншого відділення), 
навчалася львів’янка, котра також безсумнівно перевелася в 
навчальний заклад м. Рівне).  

«У часі тих подій, – розповідали охоче дівчата, – коли Крим 
ось-ось проголосять у складі Росії, нас викликав директор того 
коледжу і, так би мовити, поставив перед фактом, що по закін-
ченні навчального закладу нам видаватимуть дипломи взірця 
Російської Федерації. Опісля такої інформації вагань щодо не-
гайного повернення на Тернопілля зовсім не було. Щоправда, 
тамтешні друзі відраджували нас від переїзду, з надією, мов-
ляв, що все владнається… Та все ж перевагу взяв український 
патріотизм. Подеколи, таке траплялося, бентежило відчутне 
проросійське налаштування викладачів, хоча й жоден із них ні 
в чому нас не ущемляв. 

Звичайно, можна було вибрати й інший медичний вуз, але 
Любомир Степанович Білик найперший пішов назустріч, про-
тягнувши руку допомоги. Посприяв у пришвидшенні безпере-
шкодного оформлення потрібного пакета документів і зара-
хував нас студентами ввіреного йому коледжу на державну 
форму навчання». 

За те, що дівчата навчаються саме в Чортківському коледжі, 
слід завдячити першочергово й засновнику-власнику даного 
навчального закладу – Тернопільській обласній раді, зокрема 
її голові Василю Хомінцю, за дозвіл прийняти під час навчаль-
ного процесу студенток із Криму. 

«І, направду, радості нашій, – діляться власними враження-
ми Оля й Марійка, – немає меж. Адже цей навчальний заклад 
– один із найкращих вишів України. У цьому ми вже й самі всти-

гли переконатися. Завдяки теплій, дружній атмосфері, яка тут 
панує, ми почуваємося, як у рідному домі. Одногрупники – дуже 
щирі й відкриті, викладачі опікуються нами, допомагають в 
усьому. Тут отримали навчальні посібники; до порівняння – там 
із підручниками було проблематично, доводилося шукати по-
трібну інформацію в мережах Інтернету. Навчання проходило у 
двох корпусах, які надто далеко знаходяться один від одного, 
тому на пари добиралися поспіхом міським транспортом. А від 
затишку аудиторій цього коледжу («вже – нашого», – каже Оля) 
просто в захваті». 

Слід закцентувати, офіційний сайт Чортківського державного 
медичного коледжу інформує: навчальний заклад забезпечить 
режим особливого сприяння та уваги при переведенні чи вступі 
до вишу всім, чиє майбутнє опинилося під загрозою через агре-
сію зовнішніх сил. До коледжу вже надходять звернення про 
допомогу, і вуз із готовністю прийме охочих поповнити дружню 
студентську родину Чортківського державного медичного коле-
джу. 

Опісля закінчення нашого коледжу Оля та Марійка надалі 
планують продовжити навчання у вишах медичного спряму-
вання. 

А ми в свою чергу бажаємо нашим співбесідницям неминучої 
відданості ідеалам і цінностям українства. 

Тетяна ЛяКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Переважив патріотизм
У нашому медичному коледжі залюбки продовжили навчання студентки з Криму. Варто зауважити, зваживши 

на нестабільну політичну ситуацію в Автономній Республіці Крим та несприятливі соціально-економічні умови, 
викликані протиправним застосуванням силових методів із боку Російської федерації, Чортківський державний 

медичний коледж (вказано на офіційному сайті навчального закладу) запрошує студентів та абітурієнтів ВНЗ Криму 
в свій дружній та високопрофесійний колектив, гарантуючи отримання якісних знань за найрізноманітнішими 

спеціальностями в умовах безпеки та стабільності. 

Великий день Христового Воскресіння приходить до нас із 
кожною новою весною, у пору пробудження природи, онов-
лення людської душі. З радістю і піднесенням зустрінуть це 
величне свято у кожній родині, де готуватиметься святкова 
трапеза для тіла та душі. Проте поряд з нами живуть діти, які 
не зможуть відчути радість цих святкових днів без небайдужих 
та милосердних людей. Діти-сироти та діти, позбавлені бать-
ківського піклування, волею долі зростають без материнської 
любові і турботи. Таких дітей у Чортківському районі 77 осіб, і 
на превеликий жаль, з кожним роком це число збільшується.

Дорогі земляки, духовні пастирі різних конфесій, громадські 
опікуни – усі, кому небайдужа сирітська доля, зробіть усе мож-
ливе, щоб ті, хто потребує допомоги, відчули нашу увагу, тепло, 
любов і щедрість.

Служба у справах дітей райдержадміністрації вдячна гро-
мадським опікунам, керівникам підприємств та організацій, лю-
дям доброї волі, які постійно допомагають цим дітям.

Поспішаймо творити 
добро та милосердя тим, 
хто очікує і потребує його, 
адже добрими справами 
ми зцілюємо свої душі і 
вихваляємо Христа.

Святий Великдень несе 
нам довгоочікувану радість 
перемоги Сина Божого, да-
рує надію та впевненість у 
завтрашньому дні, поселяє 
спокій у серцях, укріпляє 
віру та живить душу. Тож 
нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а 
мир, любов та злагода назавжди запанують у вашій оселі.

Служба у справах дітей 
районної державної адміністрації

Науковий підхід

«Економіка України в умовах сучасних трасформацій»

Звернення

Милосердя – одна з основних заповідей Божих
Наповніть Великодній кошик дітей, обділених ласкою та батьківською любов’ю!

Адріан знову з перемогою!

Спортивні успіхи
Випускники-рекордсмени

Творчість юних
Змагались майбутні конструктори
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16 квітня. Тривалість дня – 13.51. Схід – 6.03. Захід – 19.54. Іменини святкують Микита, Феодосій

Духовне

Сторінками історії

«Бог є любов. Любов’ю вічною полюбив я тебе… 
Розіп’ятий Ісусе, люблю я Тебе, що з любові до мене 
дав прибити себе до хреста». Такими словами розпо-
чала Хресну дорогу у церкві Пресвятої Трійці Галина 
Мирославівна Величенко, керівник членів Марійської 
дружини села Товстеньке. Разом із ними кожну стацію 
пройшли парафіяни нашого села. Молилися присутні 
за щиру любов до Матері Божої, за її опіку над нашим 
народом, нашими родинами; за добре виховання ді-
тей; за героїв Небесної сотні, що віддали своє життя за 
наше майбутнє, за Україну.

Всещедрий Боже, ми Тебе благаєм:
Миром і спокоєм землю наповни.
Зустрічі з Тобою в майбутті чекаєм,
Для нащадків світ прекрасний збережи.
Дай благословення Ти нашому краю,
Силою любові наповни людей.
Хай весною вишні знов порозквітають.
Хай живе надія на прийдешній день.
Нас благослови!

                               
   Марія КАЧМАРСЬКА, 

                                          директор Товстеньківської 
                                                    ЗОШ І – ІІ ступенів

Хресна хода

Бачим страсті Бога Сина – 
впадьмо ж щиро на коліна!

Фоторепортаж Володимира ТИХОВИЧА

3 квітня у читальній залі районної бібліотеки відбу-
лася презентація книги Лоли Рейн Кауфман «Схована 
дівчинка. Правдива історія Голокосту». У ній автор пе-
реказала свої спогади про те, як їй, маленькій восьми-
річній дівчинці, вдалося вижити в часи страшних репре-
сій євреїв фашистами. Врятувала єврейську дитину від 
загибелі українська родина Аксенчуків: Анна, Євстахій 
та їхній син Богдан. Вони, ризикуючи власним жит-
тям, переховували Лолу та ще трьох євреїв впродовж 
дев`яти місяців в земляній норі під сараєм. Далеко пізні-
ше, вже у 90-х роках минулого століття цих людей було 
вшановано за їхній гуманізм міжнародною відзнакою, а 
що ж керувало ними тоді – це запитання ставила перед 
собою не раз авторка, постає воно і в умах кожного, хто 
прочитав книгу спогадів. «Анна не отримувала грошей 
за наше спасіння... Вона до смерті боїться того, що 
буде, якщо нас знайдуть. Але вона все одно нас пере-
ховує. Не знаю, чому вона це робить. Напевно, є щось 
всередині неї, що підказує їй, як робити», – так пише 
Лола Рейн. Олександр Степаненко, ініціатор зустрічі 
й перевидання українською (до речі, переклав твір з 
англійської Антон Степаненко) книги, в якій зображено 
живу історію Чорткова в роки ІІ світової війни, зокрема 
одну із страхітливих її сторінок – Голокост, авторитет-
но твердить, що діями Анни керував Господь. Саме про 
таких, як Анна, Євстахій, Богдан Аксенчуки, кажуть: жи-
вуть із Богом в серці. 

Четвергова презентація книги спогадів жительки 
Нью-Йорка, а колись мешканки Чорткова Лоли Рейн 
– це, як каже пан Степаненко, «ще одна спроба подо-
лання колективної амнезії», бо хіба ми не повинні знати 
усю правду про те, що відбувалося на наших землях 70 
років тому? 

З книгою Лоли Рейн Кауфман та її помічниці Луїзи 
Метцер «Схована дівчинка. Правдива історія Голо-
косту» в українському перекладі, яку видано дякуючи 
Олександру та Антону Степаненкам, громадській ор-
ганізації «Гельсінська ініціатива – ХХІ» «виключно для 
безкоштовного поширення», можна ознайомитися в бі-
бліотеках міста. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Схована дівчинка. 
З Богом в серці

Духовне 

О Ісусе, тихий і покірний, 
вчини моє серце 

подібним до Твого!
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17 квітня. Тривалість дня – 13.55. Схід – 6.01. Захід – 19.55. Іменини святкують Георгій, Йосифа

15 квітня, вівторок 16 квітня, середа 17 квітня, 14 квітня, понеділок
УТ-1

08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.00, 16.00, 19.45 
Громадське телебачення
12.35 Т/с “Пастка” 
13.45 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
14.15 Чемпiонату свiту з 
футболу 2014. Щоденник FIFA 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.35 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
10.00, 20.55 “Чистоnews” 
10.15 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.10 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.05 Т/с “Справа лiкарiв” 
13.00, 13.55 Т/с 
“Склiфосовський - 2” (1) 
14.50, 21.10 Т/с “Кухня. 
Новий сезон” (1) 
15.45 “Свати - 5” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.15 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25, 20.30 Т/с 
“Безсоння” 
12.50 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.00 “Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
23.20 Х/ф “Вежi-Близнюки” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.30 “Зелений Бум” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
20.00 “Удосвiта” 
20.30 “Пiснi нашого краю” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
08.05 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Пiдводний свiт” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма 
“Автоакадемiя” 
14.00 Х/ф “Викрасти 
дитину” 

16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Жорстокий 
струмок” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Четверта вежа-2 
14.30, 16.15, 20.15 Т/с 
“Бомбило. Продовження” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.05 Кримiнальна Україна 
23.00 Х/ф “Людина-
невидимка-2” (2) 

СТБ
06.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.00, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.15 “Зiркове життя. 
Дружини футболiстiв: гра 
в сiм’ю?” 
10.10 “Зiркове життя. 
Кохання на все життя” 
11.05, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.00 “МастерШеф - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Швидка 
допомога” (1) 
22.30 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 10.00, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
09.00, 17.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00 Т/с “Щоденники 
Керрi” 
15.55 Т/с “Татусевi дочки” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
21.00 Серця трьох 
23.35 Т/с “Щасливi разом” 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 23.30 Т/с “Глухар” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 4” (1) 
22.00 Подiї дня 

2+2
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
09.00, 17.30 Новини 2+2 
09.20 Х/ф “Тут твiй фронт” (1) 
11.10 Д/п “Код Зiрки” 
12.10 Д/п “Апокалiпсис. 
Сонце” 
13.10 Д/п “Великi битви” 
13.50 Д/п “Великi 
катастрофи” 
14.30 Д/п “Вiтчизнянi 
гранатомети” 
15.20 Д/п “Зафронтовi 
розвiдники” 
16.00 Д/п “Технодром” 
17.50 Футбол. ЧУ. 19 Тур. 
“Карпати” - “Iллiчiвець” 
20.00 Футбол. ЧУ. 19 Тур. 
“Динамо” - “Шахтар” 
22.00 “Профутбол” 
23.25 Х/ф “Каратель” (2) 
01.10 Х/ф “Акуловосьминiг” (3)

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
07.25, 00.30 Країна on-line 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.55, 20.40 Час-Ч 
10.10 Книга.ua 
10.45, 16.05, 18.55 
Громадське телебачення
12.40, 02.40 Т/с “Пастка” 
13.50 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.35 Ближче до народу 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.25 ТСН 
07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
10.00, 20.55 “Чистоnews” 
10.15 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.10 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.05 Т/с “Справа лiкарiв” 
13.00, 13.55 Т/с 
“Склiфосовський - 2” (1) 
14.50, 21.10 Т/с “Кухня. 
Новий сезон” (1) 
15.45 “Свати - 5” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.15 “Самооборона. Фiльм 
об’єднання “Вавилон-13” 
22.50 “Межигiр’я. Фiльм 
об’єднання “Вавилон-13” 
23.50 Т/с “Лiкар мафiї” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.30 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25, 20.30 Т/с 
“Безсоння” 
12.50 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.00 “Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
23.20 Х/ф “Спiвучасник” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 18.30 “Новини 
України” 
15.30 “Європа очима 
українця” 
16.15 “Диволяндiя” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Iнновацiї” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Пiдводний свiт” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Про кiно” 
12.25 Програма “Смаки 
культур” 
13.00 Надiя Кулик. “Пiсня 
моєї душi” 
14.00 Х/ф “Братство” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Bon 
appetit” 
22.35 Х/ф “Скаженi корови” (2) 

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20, 02.20, 03.55 Новини 
07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
10.15, 15.55, 19.45 
Громадське телебачення 
12.40, 02.45 Т/с “Пастка” 
13.55 Право на захист 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.35 Вiкно в Америку 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
22.55 Трiйка, Кено, 
Секунда удачi 
23.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.00 “ТСН-Тиждень” 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.30 ТСН
10.10 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
11.10 Х/ф “Iван Васильович 
змiнює професiю” (1) 
13.00 Х/ф “Салямi” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
20.55 “Чистоnews” 
21.10 Т/с “Кухня. Новий 
сезон” (1) 
22.15 “Грошi” 
23.55 Т/с “Лiкар мафiї” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Зозуля” 
13.45, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.20 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Безсоння” 
23.20 Х/ф “Екiпаж” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15 Д/ф “Вербна недiля i 
страсний тиждень” 
15.45 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
16.00, 20.00 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час змiн” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Кому вгору, 
кому вниз” 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма “Пiдводний 
свiт” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Месники з 
Шаолiня” (2) 

ICTV
06.10 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф “Шерлок Холмс” 
16.15 Х/ф “Месники” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Дiстало! 
21.10 Свобода слова 
00.05 Х/ф “Хай там що, аби 
встигнути” (2) 

СТБ
06.10, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.00, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.20, 00.55 Х/ф “Здивуй 
мене” (1) 
11.05 Х/ф “З привiтом, 
Козаностра” (1) 
12.50, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.50 “Битва екстрасенсiв 
13” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Швидка 
допомога” (1) 
22.30 “Детектор брехнi - 5” 
23.45 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 14.00 М/с “Панда 
Кунг-Фу” 
06.55 Kids Time 
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.00 Х/ф “Тепло наших 
тiл” 
12.00 Х/ф “Чарiвнi 
створiння” 
15.25 Х/ф “Три богатирi на 
далеких берегах” 
18.00, 02.40 Репортер 
18.20 Абзац! 
20.00 Ревiзор 4 
22.50 Страстi за Ревiзором 
00.05 Педан-Притула шоу 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Остаточний вердикт 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.30 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Обдури, якщо 
любиш” (1) 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 
4” (1) 
22.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Острiв 
проклятих” (2) 
 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
08.00 “Облом.UA. Новий 
сезон” 
09.00 Д/п “Велика 
подорож” 
10.00 Д/п “Великi битви” 
10.40 Д/п “Великi 
катастрофи” 
11.20 Д/п “Велика подорож 
у глибини океану 3D” 
12.45 Д/п “Оборотна 
сторона Всесвiту” 
13.45 Д/п “Битва планет” 
14.45 Д/п “9 рота: як це 
було” 
15.10 Д/п “Тонька-
кулеметниця” 
16.00 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
16.50 Д/п “Тегеран 43” 
17.40 Д/п “Таємницi 
наркомiв” 
18.30 Новини 2+2 
19.00 Т/с “Пильна робота” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Х/ф “Злива” (2) 
23.20 Х/ф “Акули” (2) 
01.15 Х/ф “Вогонь з пекла” 
(2) 
02.40 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. Перша 
серiя (1) 

УТ-1
07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20, 02.15, 03.45 Новини 
07.45, 08.20, 08.40 Гiсть 
студiї 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.55, 20.40 Час-Ч 
10.20, 15.55, 18.55 
Громадське телебачення
12.40, 02.35 Т/с “Пастка” 
13.55 Д/ф “Ловець слiв” 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.35 Українського роду 
21.40 Шустер Live. Буднi 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40 ТСН
07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
10.00, 20.55 “Чистоnews” 
10.15 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.10 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.05 Т/с “Справа лiкарiв” 
12.55, 13.50, 00.55 Т/с 
“Склiфосовський - 2” (1) 
14.45, 21.10 Т/с “Кухня. 
Новий сезон” (1) 
15.40 “Свати - 5” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
22.15 “Мiняю жiнку - 9” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25, 20.30 Т/с 
“Безсоння” 
12.50 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.00 “Сiмейний суд” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
23.20 Х/ф “Земне ядро” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 18.30 “Новини України” 
15.30 “Портрет” 
16.00 “Кобзар єднає 
Україну” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
17.15 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Пiдводний свiт” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon 
appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Дорога на Сiч” 
17.30 Програма “Смаки 
культур” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
20.30 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
21.30 Програма 
“Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф 
“Оператор” (2) 

ICTV
06.05 Свобода слова 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Дiстало! 
14.35, 16.15 Т/с “Братани-3” 
16.50 Т/с “Братани-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Бомбило. 
Продовження” 
22.05 Четверта вежа-2 
23.00 Х/ф “Невидимка” (2) 

СТБ
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 Х/ф “П’ять рокiв та 
один день” (1) 
11.45, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.40, 00.20 “МастерШеф 
- 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Швидка 
допомога” (1) 
22.30 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Здрастуйте, я ваша 
мама 7 
06.10, 06.55 Kids Time 
06.15, 14.05 М/с “Панда 
Кунг-Фу” 
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.00, 23.25 Т/с “Щасливi 
разом” 
15.00 Т/с “Щоденники 
Керрi” 
16.00 Т/с “Татусевi дочки” 
18.00, 02.30 Репортер 
18.20 Абзац! 
21.00 Серця трьох 
00.25 Т/с “Друзi” 
00.45 Х/ф “Чотири весiлля 
та один похорон” (2) 
02.35, 03.35 Зона ночi 
02.40 Українцi Любов 
03.40 Георгiй Нарбут. Живi 
картини 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Остаточний вердикт 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Обдури, якщо 
любиш” (1) 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 
4” (1) 
22.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Глухар” (1) 
03.45 Х/ф “Острiв 
проклятих” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 Х/ф “Стамбульский 
транзит” (1) 
08.00, 09.30 Т/с “Нове 
життя сищика Гурова. 
Продовження” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
18.50 ЧУ 19 Тур. Днiпро - 
Волинь 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Х/ф “Каратель” (2) 
23.10 Х/ф “Акуловосьминiг” 
(3)
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ICTV
06.50, 16.50 Т/с “Братани-2” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 13.20 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.40 Кримiнальна 
Україна 
14.30, 16.15, 20.15 Т/с 
“Бомбило. Продовження” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.10 Клан 
23.00 Х/ф “Скайлайн” (2) 

СТБ
06.15, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.05, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.35 Х/ф “Коханий за 
наймом” (1) 
11.15, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.10, 00.15 “МастерШеф - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Т/с “Швидка 
допомога” (1) 
22.30 “Я соромлюсь свого 
тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 17.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.00, 23.30 Т/с “Щасливi 
разом” 
15.00 Т/с “Щоденники 
Керрi” 
16.00 Т/с “Татусевi дочки” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
21.00 Серця трьох 
00.30 Т/с “Друзi” 
00.55 Х/ф “Iсторiя про 
нас” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 23.30 Т/с “Глухар” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00, 22.30 Т/с “Дикий 4” (1) 
22.00 Подiї дня 
02.20 Остаточний вердикт 
04.00 Т/с “Спiлка 3” (2) 
05.20 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-
15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.20 Х/ф “Полювання на 
єдинорога” (1) 
11.10 Д/п “Сни. 
Розшифровка 
майбутнього” 
12.10 Д/п “Апокалiпсис. 
Всесвiт” 
13.10 Д/п “Великi битви” 
13.50 Д/п “Великi 
катастрофи” 
14.30 Д/п “Вiтчизнянi 
гранатомети” 
15.20 Д/п “Зафронтовi 
розвiдники” 
16.00 Д/п “Технодром” 
18.50 ЧУ 19 Тур. Металiст 
- Зоря 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Х/ф “Бен Гур” (2) 
01.15 Х/ф “800 льє вниз 
Амазонкою” (2) 
02.40 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”. Друга 
серiя (1) 

19 квітня, субота 20 квітня, неділя18 квітня, п`ятниця
УТ-1

07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.55 Час-Ч 
10.15 Не вiр худому кухарю 
10.50, 16.00 Громадське 
телебачення
12.40 Т/с “Пастка” 5с.(закл.) 
13.50 Вiра. Надiя. Любов 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.35 Контрольна робота 
18.55 Про головне 
19.30, 21.25 Шустер LIVE 
22.15 Хресна дорога за 
участю Святійшого отця 
Франциска в Колізеї (Рим) 
00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
10.15 “Красуня за 12 годин - 2” 
11.10 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.05 Т/с “Справа лiкарiв” 
13.00, 13.55 Т/с 
“Склiфосовський - 2” (1) 
14.50 Т/с “Кухня. Новий 
сезон” (1) 
15.45 “Свати - 5” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 “Українськi сенсацiї. 
Вiйни Росiї” 
21.30 Х/ф “Банди Нью-
Йорка” (2) 
00.45 Х/ф “Дерево життя” (1) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.30 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25, 20.30 Т/с 
“Безсоння” 
12.50 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.40, 14.20 “Судовi 
справи” 
15.00 “Сiмейний суд” 
15.50 “Сценарiї кохання” 
16.50 Т/с “Жiночий лiкар” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” (1) 
20.00 “Подробицi” 
00.20 Д/ф “Вставай як 
один” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 18.30 “Новини 
України” 
15.30 “Невигаданi iсторiї” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.10 “Iсторiя одного 
експоната” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Знати бiльше 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Пiдводний свiт” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 

12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.10 В/ф “Iсусе, iду за 
тобою” 
14.00 Х/ф “Братство” 
17.30 Програма “Bon 
appetit” 
19.30 В/ф “Воскресла 
святиня” 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Д/ф “Писанки” 
21.00 Д/ф “Секрети 
української нацiональної 
кухнi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Скарби да Вiнчi” (2) 

ICTV
06.50 Т/с “Братани-2” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 13.25, 16.15 Т/с 
“Вiйськова розвiдка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Бомбило. 
Продовження” 
22.10 Х/ф “Подвiйний 
КОПець” (2) 

СТБ
06.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
08.00 Х/ф “Я тебе кохаю” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.40 “Холостяк - 4” 
00.25 “Холостяк - 4 Як 
вийти замiж” 
01.15 Х/ф “Коханий за 
наймом” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 10.00, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
09.00, 17.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00 Т/с “Щоденники 
Керрi” 
16.00 Т/с “Татусевi дочки” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
21.00 Серця трьох 
23.30 Т/с “Щасливi разом” 
00.30 Т/с “Друзi” 
00.50 Х/ф “Наречений на 
прокат” (2) 
02.45, 03.45 Зона ночi 
02.50 Драй-Хмара. Останнi 
сторiнки 
03.15 Портрет, написаний 
глибиною 
03.50 Моя адреса – 
Соловки. Пастка 
04.10 Марко 
Кропивницький 
04.50 Зона ночi. Культура 
04.55 Так нiхто не кохав 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.10, 15.20, 17.10, 
22.30 Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 23.30 Т/с “Глухар” (1) 
12.00 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.45, 05.05 Майдан. Точка 
вiдлiку 
22.00 Подiї дня 
03.45 Т/с “Спiлка 3” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
07.00 Т/с “Солдати-15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.20 Х/ф “Зникла 
експедицiя” (1) 
12.40 Х/ф “Золота рiчка” (1) 
14.40, 19.00 Х/ф “Бiблiя” (1) 

УТ-1
06.30 На слуху 
07.00 Шустер LIVE 
09.50 Православний вiсник 
10.45, 18.10 Громадське 
телебачення
13.20 Шеф-кухар країни 
14.40 Моменти життя 
15.45 Театральнi сезони 
16.55 В гостях у Д.Гордона 
20.00 Привезення 
Благодатного вогню з 
Єрусалиму до України 
20.40 Український акцент 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Головний аргумент 
21.50 Українська пiсня 
22.50 Мегалот 
22.55 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Вiд першої особи 
23.30 Трансляція 
Великодніх Богослужінь з 
храмів України

1+1
07.00 “Хто там?” 
08.00, 08.25 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
08.50, 19.30, 02.45 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин” 
09.50, 11.10, 12.15, 13.20 
“Свати - 5” (1) 
14.25 “Вечірній 
Київ – 2013” 
16.20, 20.15 “Вечiрнiй 
квартал 2014” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
22.15 Х/ф “Я, робот” (1) 
00.35 Х/ф “Страстi 
Христовi” (2) 

ІНТЕР
08.35 Д/ф “Монастир” 
09.30 Новини 
10.00 Д/ф “Великдень” 
11.05, 04.30 Х/ф “Кохання 
земне” (1) 
13.00 “Сходження 
Благодатного Вогню у 
Храмi Гробу Господнього” 
15.00 “Юрмала 2013” 
17.00 Програма 
“Обережно:) Дiти!” 
18.00, 20.35 Т/с “Свахи” 
20.00 “Подробицi” 
22.05 Х/ф “Пiп” (2) 
00.30 “Великодня лiтургiя” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00 “Дива почаївськi” 
15.20 “Сiм чудес Полтави” 
15.30 “Театральнi зустрiчi” 
16.35 “Хатинка Василинки” 
17.00 “ПрофStyle “ 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Полiське коло” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Танго смертi” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 Х/ф “Камiнна душа” 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Розбiйники мимоволi” 
16.30 Дiм книги 
17.00 В/ф “Iсусе, iду за 
тобою” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 

19.30 Д/ф “Писанки” 
20.10, 03.50 Х/ф “Владика 
Андрей” 
22.20 Вiталiй Бобровський, 
фортепiанна музика 
23.40 Час-Тайм 
00.00 Воскресна Утреня

ICTV
06.15 Свiтанок 
07.55 М/ф “Ми повернулись! 
Iсторiя динозаврiв” 
09.05 Зiрка YouTube 
10.10 Дача 
11.05 Х/ф “Бiблiотекар. У 
пошуках Списа Долi” 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф “Бiблiотекар-2. 
Повернення до Копалень 
царя Соломона” 
15.05 Х/ф “Бiблiотекар-3. 
Прокляття Юдиного 
потиру” 
16.55 Х/ф “Кiлери” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф “Година пiк” 
22.00 Х/ф “Година пiк-2” 
23.40 Х/ф “Година пiк-3” 

СТБ
07.05 “Караоке на Майданi” 
07.55 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде 
смачно!” 
10.40 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
12.35 “Холостяк - 4” 
17.20 “Хата на тата” 
19.00 “Україна має 
талант!-6” 
21.20 “Таємницi 
МастерШефа. Марина 
Шевченко. На голцi” 
22.25 “Україна має 
талант!-6” Пiдсумки 
голосування” 
22.45 “Детектор 
брехнi - 5” 
23.55 “Я соромлюсь свого 
тiла” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 М/с “Мисливцi на 
привидiв” 
07.30, 10.00 Ревiзор 4 
12.50 Страстi за Ревiзором 
14.10 Т/с “Воронiни” 
17.45 Х/ф “Iван Царевич i 
Сiрий вовк” 
19.35 Х/ф “Людина-павук” 
22.00 Педан-Притула шоу 
00.00 Х/ф “Джулi i Джулiя” 
(2) 
02.10, 03.55 Зона ночi 
02.15 Українцi Вiра 
04.00 Десята муза в 
Українi 
04.30 Зона ночi 
Культура 
04.35 Катерина Бiлокур 
Послання 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00, 03.00 Подiї 
07.20, 08.30 Т/с “Iнтерни” 
(1) 
10.00 Один за сто 
годин 
11.00 Т/с “Вiдбиток 
кохання” (1) 
15.00, 19.40 Т/с “Пiти, щоб 
повернутися” (1) 
21.20 Т/с “Мiй” (1) 
01.20, 03.40 Т/с “Глухар” (1) 
05.10 М/ф “Бунт 
вухатих” (1) 

2+2
06.00 Х/ф “Бiблiя” (1) 
09.30 Новини 2+2 
10.00 Т/с “Дiльниця” (1) 
22.00 Х/ф “Заєць над 
безоднею” (1) 
00.00 Х/ф “Тато” (1) 
02.00 Х/ф “Лiсова 
пiсня” (1) 

УТ-1
06.35 Д/ф “Три рiзьбленi 
iкони” 
07.05 Панянка та кулiнар 
07.30 Ток-шоу “Дружина” 
09.15 Трансляція 
Великодніх Богослужінь з 
храмів України
11.15 Пасхальна Служба 
Божа i Апостольське 
благословення для Риму 
й цілого світу Святішого 
отця Франциска з площi 
Св. Петра в Римі 
13.45 Крок до зiрок 
14.35 Як Ваше здоров’я? 
15.40, 19.10 Громадське 
телебачення
17.25 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Дiловий свiт. 
Тиждень 
21.00, 05.30 Пiдсумки дня 
21.35 Фольк-music 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.40 Д/ф “Великдень” 

1+1
07.40 Мультфiльм (1) 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-
забава” 
10.00 ТСН 
10.50 “Свiт навиворiт - 5: 
iндонезiя” 
11.55 “Машинi казки. Маша 
i ведмiдь” (1) 
12.10 “Зiркова хронiка” 
13.10 “Чотири весiлля - 3” 
14.25, 21.00 “Голос країни 
4. Перезавантаження” 
16.40 “Розсмiши комiка - 5” 
17.40 Х/ф “Травневий дощ” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
23.20 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
07.50 “уДачний проект” 
08.45 Д/ф “Останнiй 
Великдень” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00, 23.35 Х/ф “Сусiди за 
розлученням” 
13.55, 21.40 Т/с “Свахи” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.00 Ток-шоу “Без 
протоколу” 
01.30 Т/с “Людина-
амфiбiя” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00 “Дитячi забави” 
(“Поспiшає весна 
на гостину”) 
16.15 “Великоднi дзвони по 
всiй Українi” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Христос воскрес-
радiє свiт” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Спiває гурт “Ходаки” 
22.20 “Церковнi хори про 
Великдень” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
06.00 Пряма трансляція 
урочистої Архиєрейської 
Святої Літургії Світлого 
празника Христового 
Воскресіння з 
Архикатедрального 
Собору УГКЦ м. Тернополя 

09.10 Час-Тайм 
09.30 Повнота радостi 
життя 
10.15 Програма “Справжня 
цiна” 
10.30 Х/ф “Тримайся козаче” 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 ТНЕУ вiтає з 
Великоднем 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 М/ф “Обiтниця 
Паски” 
15.30, 20.45 Програма “Про 
нас” 
16.00, 00.35 “Волинський 
Великдень” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “У пошуках раю” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.00 Зiрка YouTube 
10.10 Дивитись усiм! 
11.05 Клан 
12.00 Х/ф “Година пiк” 
13.50 Х/ф “Година пiк-2” 
15.30 Х/ф “Година пiк-3” 
16.55 Х/ф “Люди у 
чорному” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Люди у 
чорному-2” 
21.55 Х/ф “Люди у 
чорному-3” 
23.50 Х/ф “Я - легенда” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 “Караоке на Майданi” 
11.10 “Таємницi 
Мастершефу. Марина 
Шевченко. На голцi” 
12.00 Х/ф “Швидка 
допомога” (1) 
16.05 “Україна має 
талант!-6” 
19.00 “Битва екстрасенсiв 13” 
21.05 Х/ф “Жiноче царство” (1) 
00.45 Х/ф “Мiй любимий 
клоун” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 М/с “Том i Джеррi” 
10.00 Серця трьох 
20.20 Х/ф “Людина-павук 2” 
22.50 Х/ф “Брати Грiмм” (2) 
01.10 Х/ф “Джулi i Джулiя” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
08.00 Ласкаво просимо 
09.00 Т/с “Мiй” (1) 
13.00 Х/ф “Справжнє 
кохання” (1) 
15.00, 20.00 Т/с “Пiти, щоб 
повернутися” (1) 
19.00, 03.30 Подiї 
тижня 
21.30 Т/с “Iнтерни” (1) 
23.30 Великий футбол 

2+2
07.00 “Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2013-2014” 
07.30 “Маски-шоу” 
10.00 Х/ф “Заєць над 
безоднею” (1) 
12.00 “Бушидо” 
14.50 Футбол. ЧУ. 26 Тур. 
“Волинь” – “Зоря” 
17.00 Футбол. ЧУ. 26 Тур. 
“Динамо” – “Ворскла” 
19.00 Х/ф “Шанхайський 
полудень” (1) 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “З Дону видачi 
немає” (1) 
01.15 Х/ф “Захар 
Беркут” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
На роботі можливі пере-

вантаження, тому зараз 
краще не вживати ризико-
ваних дій. Для здійснення 
кар’єрних задумів вам необ-
хідно забезпечити собі спо-
кійний тил. 
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Безжально позбувайтеся 
від непотрібного мотлоху, 
що накопичився, звільняйте 

простір для нових позитив-
них змін. Ваша енергія і на-
пір стануть гарантом успіху 
в багатьох справах. Удача 
може виявитися до вас при-
хильною. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ви знайдете блискучий 
вихід з будь-якої ситуації. 
На роботі можливий кон-
флікт, однак на нього не 
треба звертати уваги. 

РАК (22.06-23.07)
Досить бурхливий та по-

вний різноманітних подій 
період. Можливі перепади 
настрою від негативних до 
позитивних емоцій. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Будьте обережніші з при-

вабливими пропозиціями та 
екстравагантними ідеями. 
Не виключена поява при-
крих перешкод в справах. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Успіх прийде до вас че-

рез допомогу друзів. Не 
звалюйте на себе занадто 
великий обсяг роботи.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ситуація на роботі зміц-

нить ваш авторитет і усуне 
непорозуміння. Прийміть і 
постарайтеся використати 
з найбільшою вигодою для 
себе вхідні пропозиції. 

СКОРПІОН (24.10-22.11) 
Рекомендується помен-

ше критикувати товаришів 
по службі, спробуйте більш 
спокійно ставитися до недо-
ліків інших. Ви можете з лег-
кістю втілити в життя свої 
честолюбні плани. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Не квапте події, у всьому 
варто дотримуватися зо-
лотої середини й тоді все 

складеться найкращим для 
вас чином. Не затягуйте з 
вирішенням проблем. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)

У Вас з’явиться реальний шанс 
здійснити свої задуми. Робота 
може бути особливо насиченою 
та напруженою, але енергії та сил 
у вас зараз хоч відбавляй. 
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02) 

У роботі для вас відкри-
ваються нові перспективи 

та можливості. Можуть від-
бутися приємні події, які під-
вищать ваш настрій. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ваші трудові успіхи пере-

вершать всі ваші очікування. 
Ваше вміння почути і зрозумі-
ти принесе вам колосальний 
успіх. Ви можете успішно по-
міняти рід своєї діяльності, 
якщо для цього складуться 
необхідні передумови.
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Служба у справах дітей інформує Лікар застерігає

Служба цивільного захисту інформує

Причинами виникнення пожеж є не-
дбала поведінка людей з вогнем, по-
рушення правил пожежної безпеки, 
природні явища (блискавка, посуха). 
Відомо, що 90 відсотків пожеж виникає 
з вини людини і тільки 7-8 спричинені 
блискавками.

З метою виявлення та притягнення 
до адміністративної відповідальності 
порушників правил пожежної безпеки 
створено бригади державної пожеж-
ної охорони для патрулювання лісових 
масивів.

Деякі рекомендації щодо правил по-
ведінки при пожежі:

– при пожежах треба остерігатися 
високої температури, задимленості і загазо-
ваності, вибухів, падіння дерев і будівель, 
провалів у прогорілий грунт; 

– небезпечно входити в зону задимлення, 
якщо видимість менше 10 м; 

– перед тим, як увійти в палаюче примі-
щення, треба накритися з головою вологим 
простирадлом, плащем, шматком тканини 
тощо; 

– двері в задимлене приміщення слід від-
чиняти обережно, щоб запобігти спалаху 
полум’я від швидкого притоку свіжого пові-
тря; 

– в дуже задимленому приміщенні треба 
плазувати; 

– для захисту від чадного газу необхідно 
дихати через вологу тканину; 

– якщо на людині загорівся одяг, потрібно 
лягти на землю та збити полум’я, бігти не 
можна, це ще більше роздує вогонь; 

– якщо побачите людину в палаючому 
одязі, накиньте на неї пальто, плащ, будь-яке 
простирадло і щільно притисніть; 

– при гасінні пожежі використовуйте вогне-
гасники, воду, пісок, землю, простирадла та 
інші засоби; 

– виходити з зони пожежі треба проти ві-
тру, тобто у тому напрямку, звідки дує вітер; 

– при гасінні лісових пожеж використовуйте 
гілля листяних дерев (берези, ліщини), лопати 
тощо; гілками слід захльостувати край пожежі, 
за допомогою лопат засипати його ґрунтом.

Будьте пильними, не кидайте недопалки 
на узбіччя доріг та не використовуйте відкри-
тий вогонь в степовій зоні. 

При виявленні пожежі терміново дзво-
ніть до оперативно-рятувальної служ-
би «101».

ярослав СМІХУН, 
заступник начальника ДПРЧ-6

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

1. Громадяни України, які бажають усино-
вити дитину, звертаються з письмовою за-
явою про взяття їх на облік як кандидатів в 
усиновлювачі до служби у справах дітей за 
місцем проживання. Заява може бути напи-
сана в присутності працівника служби у спра-
вах дітей РДА та засвідчена ним. У разі коли 
один з подружжя не може з’явитися особисто, 
його заяву, засвідчену нотаріально, може по-
дати дружина (чоловік). До заяви додається 
відповідний перелік документів, визначений 
чинним законодавством (з цього питання вам 
нададуть необхідну інформацію працівники 
служби у справах дітей).

2. Протягом 10 робочих днів після отри-
мання заяви про бажання усиновити дитину 
(з повним комплектом документів) служба у 
справах дітей складає акт про обстеження 
житлово-побутових умов майбутніх усинов-
лювачів, розглядає питання про можливість 
усиновлення дитини і готує відповідний ви-
сновок. Якщо він позитивний, заявникам при-
своюється звання кандидатів в усиновлюва-
чі, і дані про них заносяться до спеціальної 
книги обліку. Термін дії документів з усинов-
лення – один рік з дня їх видачі.

3. Пошук дитини. Державний департамент 
з усиновлення та захисту прав дитини над-
силає кандидатам в усиновлювачі письмове 
запрошення для ознайомлення з інформаці-
єю, що міститься в централізованому банку 
даних дітей, які можуть бути усиновлені.

Потім кандидати в усиновлювачі отриму-
ють інформацію про дітей, які перебувають 
на первинному, регіональному та централі-
зованому обліку.

4. Коли дитина для усиновлення визначе-
на, Держдепартамент з усиновлення та за-
хисту прав дитини скеровує кандидатів в уси-
новлювачі до відповідного дитячого закладу 
для знайомства та встановлення контакту з 
дитиною. Також надає інформацію про дити-
ну, яка перебуває понад рік на централізова-
ному обліку таких дітей, котрі можуть бути 
усиновлені, якщо інше не передбачено зако-
нодавством.

5. Знайомство з дитиною відбувається у 
присутності працівників закладу (в якому пе-
ребуває дитина) та служби у справах дітей. 

Якщо контакт з дитиною кандидатам в уси-
новлювачі встановити не вдалося, район-
на держадміністрація (виконавчий комітет 
міської чи районної рад) у 3-денний термін 
письмово повідомляє про це орган, який ви-
дав направлення, із зазначенням причин не 
встановлення контакту.

Кандидати в усиновлювачі, які не змогли 
встановити контакт з дитиною, можуть звер-
нутися до служби у справах дітей з письмо-
вою заявою про повторне ознайомлення з 
інформацією про дітей, що містяться у цен-
тралізованому банку даних. Повторну мож-
ливість ознайомитися з інформацією, що 
міститься у централізованому банку даних, 
кандидатам в усиновлювачі нададуть протя-
гом не більше 45 календарних днів від дати 
першого ознайомлення.

6. Після встановлення контакту з дитиною 
кандидати в усиновлювачі звертаються до 
служби у справах дітей за місцем проживан-
ня дитини із заявою про бажання її усино-
вити. У заяві зазначають: прізвище, ім’я, по 
батькові, місце проживання кандидата в уси-
новлювачі, а також прізвище, ім’я, по батько-
ві, вік, місце проживання дитини.

Керівник дитячого закладу (чи особи, в яких 
проживає дитина) за запитом служби у спра-
вах дітей представляє необхідні документи.

7. Служба у справах дітей за місцем про-
живання дитини на підставі заяви кандидата 
в усиновлювачі протягом 10 робочих днів 
готує громадянам України висновок про до-
цільність усиновлення та відповідність його 
інтересам дитини для подання до суду. Фак-
тичне усиновлення дітей в Україні прово-
диться на підставі рішення суду.

8. Усиновлювач зобов’язаний особисто 
забрати дитину з місця її проживання після 
пред’явлення копії рішення суду про усинов-
лення у присутності представника служби у 
справах дітей.

До законодавства України можуть періо-
дично вноситись зміни щодо прав, обов’язків 
та гарантій усиновлювачам. Про усі зміни 
можна дізнатися в службі у справах дітей 
райдержадміністрації.

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Переважна більшість ВІЛ-інфікованих за-
реєстрована серед групи осіб у віці від 20 до 
29 років та від 30 до 39 років, тобто серед 
найпрацездатнішого репродуктивного насе-
лення.

Вірус передається:
–  при статевих стосунках з ВІЛ-інфікованою 

особою, коли через слизову оболонку стате-
вих органів чи ротової порожнини вірус про-
никає в організм статевого партнера;

– через кров, насамперед через спільні 
шприци та голки при внутрішньовенному 
введенні наркотичних речовин, а також за-
бруднений кров’ю, нестерильний медичний 
інструмент;

– дитині від ВІЛ-інфікованої матері – інфі-
кування відбувається під час вагітності, по-
логів чи годування грудним молоком.

ВІЛ-інфекція не передається: при друж-
ніх обіймах і поцілунках; через рукостискан-
ня; при користуванні шкільним приладдям, 
комп’ютером, посудом, верхнім одягом; че-
рез предмети сантехобладнання, при корис-
туванні басейном, душем; у громадському 

транспорті; комахами, зокрема і кровосмок-
чучими; через предмети виробничої і до-
машньої обстановки; повітряно-крапельним 
шляхом.

Перебіг СНІДу та його симптоми
Підступність ВІЛ-інфекції у тому, що після 

зараження людина може довгий час не відчу-
вати ознак хвороби, вважати себе здоровою 
і водночас заражати інших. Період безсимп-
томного носійства може тривати 8 – 10 і біль-
ше років, після чого розвивається СНІД.

На початковому етапі після зараження, 
упродовж 3-6 місяців, ніяких ознак ВІЛ-
інфекції немає. Утім у 30 відсотків хворих 
через 2-3 тижні, 1 місяць може відзначатися 
хворобливий стан: біль у м’язах, суглобах, 
головні болі, після яких інфікованого зно-
ву нічого не турбує. У цей час можуть бути 
збільшені лімфатичні вузли.

Через деякий період (інколи 3-5-8 років) 
починає розвиватися комплекс симптомів – 
провісників СНІДу: тривале нездужання не-
зрозумілого походження, колотіння, помітне 
збільшення підщелепних, шийних, пахвових 
лімфовузлів, порушення функції кишечни-
ка, втрата ваги, нічна пітливість, сонливість, 
швидка втомлюваніть. Такий стан в одних 
уражених триває кілька місяців, в інших – до 
2-3 років і переходить у СНІД.

Засобу вилікувати СНІД не існує. Вірус 
виявився складним. Він постійно змінюєть-
ся, потрапляючи від однієї людини до іншої, 
змінюється навіть у процесі лікування. Щоб 
створити вакцину, необхідно знайти загаль-
ну рису серед різноманітних вірусів СНІДу.

Тому тільки здоровий спосіб життя і чисто-
та у взаєминах – найголовніші методи про-
філактики СНІДу.

Марія КУРИЛюК, 
сімейний лікар

Лише за три дні наприкінці березня 
представникам ДПРЧ-6 Управління ДСНС 
України у Тернопільській області довелося 
приборкувати вогонь сімох (!) пожеж у кількох 
селах району та м. Чортків. На щастя, все 
обійшлося без людських жертв, хоча завдано 
збитків на десятки тисяч гривень. 

Ось і знову пожежа – у с. Залісся, де 
мешкає пенсіонерка (1945 р. н.), через 
етичні міркування не вказуємо прізвище 

потерпілої, горіла дерев’яна господарська 
будівля. Внаслідок цього полум’ям знищено 
прибудову до господарської будівлі, солому 
та речі домашнього вжитку. Загиблих і 
травмованих не виявлено.

Вже вкотре застерігаємо: будьте обережні 
та уважні, вогонь нещадний та непідвладний! 

Про виникнення пожежі  негайно по-
відомляйте  на пункт зв’язку ДПРЧ-6 за 
тел. 101.

Дитина чекає на вас... 
Врятуйте її від сирітської долі

Пожежа… пожежа… пожежа…

Чистота у взаєминах 
убереже від СНІДу

Уперше СНІД було виявлено 1983 р в США. 1987 р. у світі ВІЛ-інфекцією були 
заражені близько 7 мільйонів осіб. Через 5 років їх кількість уже становила 14 млн., 

сьогодні – понад 50 мільйонів. І це тільки за офіційними даними. В Україні ВІЛ-
інфекція поступово почала поширюватись з 1987 року і на даний час нею вражено 

майже чверть мільйона наших співвітчизників.

Інформує служба “101”

Тисячі гектарів лісу знищує вогонь
Ліси – національне багатство України. Вони займають більше 7 млн. га державних 

земельних угідь. Але статистика свідчить, що кожного року в нашій державі 
виникає від 2 до 5 тисяч лісових пожеж, які знищують кілька тисяч гектарів лісу. 

Завдані ними збитки обчислюються мільйонами гривень. 

Існує твердження, що усиновити дитину в нашій державі дуже важко: мовляв, 
це займає багато часу та потребує безлічі довідок та документів. 

Спробуємо розвіяти цей міф, розписавши усю процедуру у вісім кроків...
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будинки

інше

ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

земельна ділянка

Міліція звертається

2-поверховий будинок по вул. Лісовій 
(Бердо), сад, город – 20 сотих. Недорого. 
Харчова добавка “Омега 3” гінко білоба, 
виготовлена у США.

Тел.: 2-18-04, 
050-437-50-25. 

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 
8, земельна ділянка 49 сотих, великий сад, 
вся земля приватизована. Є гараж, хлів. Бу-
динок газифікований. Ціна договірна. Тел.: 
067-375-24-28, 

067-924-18-86.

будинок у с. Нагірянка. Зручне тран-
спортне сполучення. Телефон, газ, город.

Тел. 097-841-58-04. 

терміново будинок по вул. Граничній-
Бічній. Загальна площа – 200 кв. м, житлова 
– 130 кв. м (сутерини по всій площі, гараж з 
підвальним приміщенням). Земельна ділян-
ка 10 сотих.

Тел.: 097-855-91-87, 
097-855-91-88, 
3-25-44.

будинок у с. Білобожниця 10 х 12, загальною 
площею 209 кв. м, 5 кімнат, сутерини по всій 
площі, 2 гаражі (під одним – підвал), сарай, 
стайня, криниця, сад, земельна ділянка – 15 
сотих, приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 
098-541-53-04.

1-кімнатна квартира по вул. Зеленій, 
10/7, загальною площею 36,6 кв. м. Є авто-
номне опалення, вода, є місце для розши-
рення. Ціна договірна. Тел. 098-240-39-91. 

2-кімнатна квартира у смт Заводське, 
на 4-му поверсі, площею 50 кв. м, у хорошо-
му стані. Можна з меблями. Великий цегля-
ний гараж. 

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

2-кімнатна  квартира у м. Чортків по 
вул. Д.Січинського, 1 (район Кадуба), на 
п`ятому поверсі, кімнати окремі.

Тел. 097-458-75-71.

терміново 1-кімнатна квартира у м. 
Чортків по вул. Шевченка, 84, 5-й поверх 
п’ятиповерхового цегляного будинку, загаль-
на площа – 31 кв. м. Євроремонт, всі двері 
нові, металопластикові вікна, індивідуальне 
опалення, телефон, Інтернет, кабельне те-
лебачення, підвал. Ціна договірна.

Тел. 097-911-48-38.

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

Тел.: 099-451-48-51, 066-283-94-01.

земельна ділянка площею 7,3 сотих у районі 
Синякового за ставом.

Тел.: 3-98-63, 067-751-91-33.

приватизована земельна ділянка площею 
10 сотих у районі Синякового (за заправкою) по 
вул. Затишній. Тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.

дитяча коляска, матеріал – льон, два 
в одному, літо-зима, в ідеальному стані, 
ходулі, качелька.

Тел. 067-950-87-79.

Приймаємо картон – 60 коп./кг, поліети-
ленову плівку – 2 грн./кг, всі види скло-
тари та медкрапельниці – 15 коп./кг.
  Тел. 097-700-05-12.

За результатами проведення місячника 
добровільної здачі зброї, який проходив у 
березні поточного року, громадянами райо-
ну до органів внутрішніх справ було здано 5 
одиниць зброї, з яких: дві одиниці мисливської 
гладкоствольної, один багнет-ніж до гвинтів-
ки армійського взірця, один кастет та ствол 
до гвинтівки військового взірця, а також п’ять 
одиниць газових пістолетів. Особи, які добро-
вільно здали зброю, згідно з ч. 3 статті 263 
Кримінального кодексу України звільняються 
від кримінальної відповідальності.

Під час місячника добровільної здачі зброї в 
березні працівниками Чортківського РВ УМВС 
України в Тернопільській області виявлено 
жителя району, який незаконно зберігав гра-
нату типу Ф-1 та добровільно її не видав. Да-
ного громадянина притягнуто до кримінальної 
відповідальності за ч. 1 ст. 263 ККУ («Носіння, 
зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, 

передача чи збут вогнепальної зброї (крім 
гладкоствольної мисливської), бойових при-
пасів, вибухових речовин або вибухових при-
строїв без передбаченого законом дозволу»), 
санкція якої передбачає позбавлення волі на 
строк від двох до п’яти років.

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

З даного питання, а також придбання чи ре-
єстрації зброї та спецзасобів звертайтеся в 
службу дозвільної системи Чортківського РВ 
УМВС України в Тернопільській обл. або за 
тел. 2-12-45.

Олег яНЧИНСЬКИЙ, 
начальник Чортківського райвідділу міліції 

Потрібний 
торговий агент з продажу 

із власним автомобілем. Зарплата 
від 3000 грн. Тел. 098-986-32-63

ПОДЯКА
Доброчинність – це вагомий крок до ми-

ролюбства. А якщо мова йде про допомо-
гу в сфері охорони здоров’я, то щедрість 
– найбільший важіль гідності людської. 
Народна мудрість гласить: не збідніє рука, 
що дає. І цю мудрість завсякчас реальним 
благодіянням підтверджує людина широ-
кої душі та щирого серця Любомир Сте-
панович Білик – канд. мед. наук, заслуже-
ний лікар України, директор Чортківського 
державного медичного коледжу. 

Колектив хірургічного відділу Чортків-
ської ЦКРЛ щиро вдячний меценату панові 
Білику за надану вагому допомогу в про-
веденні поточного ремонту відділу. 

Нехай все світле, хороше на життє-
дайних хвилях плине неодмінно до Вас! 

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський 
цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висловлює щирі співчуття 
вчительці-пенсіонерці Лідії Михайлів-
ні Коверській з приводу тяжкої втрати 
– смерті її чоловіка.

Не один мешканець Чортківщини на київ-
ському та чортківському Майданах відстою-
вав право українців бути господарями на своїй 
землі. Серед наших земляків є ті, які отримали 
травми, виборюючи право жити у вільній євро-
пейській державі.   

Жителі Тернопілля, потерпілі під час сути-
чок на Майдані, отримають допомогу від де-
путатів обласної ради.

Згідно з протокольним дорученням голови 
обласної ради Василя Хомінця Тернопільська 
обласна рада просить жителів Тернопільщи-
ни, які постраждали під час сутичок на Май-
дані та отримали важкі травми і перебували 
на лікуванні у медичних закладах, звернутися 
для отримання матеріальної допомоги.

Для цього необхідно подати такі документи:
– заяву;

– копію паспорта (1-2 сторінки та сторінка з 
місцем реєстрації);

– копію ідентифікаційного номера (в разі 
відсутності – копію з відмітки в паспорті);

– довідку з медичного закладу, яка підтвер-
джує отримання травм.

Перераховані документи приймаються до 
30 квітня ц. р. включно.

Усі матеріали, що надійдуть до вказаної 
дати, будуть розглянуті, внаслідок чого при-
йматиметься відповідне рішення щодо надан-
ня допомоги постраждалим.

Потерпілим чи членам їхніх родин потріб-
но звертатися у сектор з питань прийому та 
розгляду звернень громадян виконавчого 
апарату обласної ради (м. Тернопіль, вул. Гру-
шевського, 8, каб. 601, 6-й поверх). Телефон 
– (0352) 25-37-52.

У зв’язку із останніми подіями в Автоном-
ній Республіці Крим значна кількість україн-
ських громадян змушена залишити півострів 
та переїхати до материкової частини України. 
Голова Державної міграційної служби України 
Сергій Радутний підписав роз’яснення терито-
ріальним органам ДМС стосовно можливості 
обслуговування з паспортних питань грома-
дян, які зареєстровані в Автономній Респу-
бліці Крим та місті Севастополі, за місцем 
звернення на всій території України. Зокрема, 
мова йде про вклеювання до паспорта грома-
дянина України фотографій по досягненню 25- 
та 45-річного віку, заміну паспорта у зв’язку зі 
зміною прізвища та з інших причин.

Таким чином, зазначені категорії осіб мо-
жуть отримати паспортні послуги у найближ-
чому підрозділі ДМС України за місцем при-
буття.

Слід зазначити, що спрощення стосується 
лише громадян, зареєстрованих на Кримсько-
му півострові. Для громадян інших регіонів 
України порядок надання зазначених послуг 
не змінився.

Детальнішу інформацію щодо реєстрації, 
оформлення документів, що посвідчують осо-
бу, вимушені переселенці з Криму можуть 
отримати у Чортківському районному секто-
рі УДМС України в Тернопільській області (м. 
Чортків, вул. Горбачевського, 5, тел. 2-32-28), 
у громадській приймальні УДМС (м. Тернопіль, 
бульв. Т.Шевченка, 10, каб. № 8), за телефо-
ном «гарячої лінії» УДМС (0352) 27-13-89.

Ілір̀ ян CВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМСУ в Тернопільській області

ТОВ “Дельта Вест Ойл Груп” має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами по АЗС з АГЗП, яка розташована за адресою: 

м. Чортків, вул. Ягільницька (на а/д Доманове-Ковель-Чернівці-Мамалига км 406-407).
Підприємство спеціалізується на гуртовій та роздрібній торгівлі паливом. Валовий викид за-

бруднюючих речовин в атмосферу від експлуатації обладнання АЗС з АГЗП становить – 2,64 т/
рік. Перевищень санітарно-гігієнічних та технологічних нормативів у процесі виробничої діяль-
ності немає.

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

Маєте незаконну зброю? 
Здавайте в міліцію

У квітні місяці на території держави продовжується започаткований в березні 
місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних 

засобів до органів внутрішніх справ. Обов’язковій здачі підлягають зброя 
і боєприпаси, що знаходяться у незаконному користуванні, а також знайдені 

на місцях боїв Другої світової війни чи залишилися в спадок від померлих родичів. 
За порушення законодавства у сфері обігу зброї  (в т. ч. і холодної) передбачається 

адміністративна і кримінальна відповідальність (див. «Голос народу» від 21 березня ц. р., 
№ 13). Однак законодавець передбачив обставини, що виключають притягнення до 

кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу зброї, а саме якщо 
особа добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси та ін.

На замітку

Потерпілі на Майдані можуть 
отримати допомогу від обласної ради    

Міграційна служба інформує
Процедуру реєстрації та оформлення 

документів для переселенців з Криму спрощено

Наказом Чортківського районного 
управління юстиції від 8 квітня ц. р. за 
№ 73/8 зареєстровано Чортківську ра-
йонну організацію Радикальної Партії 
Олега Ляшка у Тернопільській області.

ПОМ`ЯНІМО
Першої декади квітня 

минуло 20 років світлої пам`яті 
багатолітнього редактора 

районки, члена Національної спілки 
журналістів України, ветерана Другої 

світової війни 
ШУЛЯКА Василя Оврамовича.

Тоді, 1994-го, він пі-
шов із життя несподі-
вано, в час стрімкого 
пробудження природи, 
ледь переступивши 
поріг свого 70-ліття, 
– не витримало сер-
це. А воно, його сер-
це, завжди було надто 
чутливе до людських 
проблем, до чужої біди – 
недарма Василь Овра-

мович не втомлювався повторювати: «За 
кожним читацьким листом чи дзвінком 
– доля людини». Упродовж 40 років від-
даної журналістської праці він виховав 
не одне покоління газетярів, будучи для 
них терпеливим наставником, засіваючи 
в їх серця зерна такої ж безмежної від-
даності обраному фахові, професійнос-
ті, принциповості та самокритичності, а 
ще – справжньої толерантності й великої 
людяності, інтелігентності й навіть шля-
хетності. Для багатьох мешканців райо-
ну, переважно літнього віку, віримо, ім`я 
Шуляка В.О. й досі ототожнюється з не-
минаючими в нашій професії поняттями 
відповідальності й чуйності, вимогливос-
ті та доброти.

Царство Небесне його щирій, великій 
душі. Хто пам`ятає Василя Оврамовича, 
згадайте його доброю думкою, прихиль-
ним словом, пом`яніть тихою молитвою.

Районна організація Національної 
спілки журналістів України. 

Колектив редакції газети 
«Голос народу».
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Вітання12
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Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
12 квітня

+1 ... +18

НЕДІЛЯ
13 квітня

+1... +18

ПОНЕДІЛОК
14 квітня

+8 ... +9

ВІВТОРОК
15 квітня

+5 ... +11

СЕРЕДА
16 квітня

+4 ... +12

ЧЕТВЕР
17 квітня

+6 ... +14

П`ЯТНИЦЯ
18 квітня

Театральна афіша

Щиросердечно вітаємо з 10-річчям
Оксанку КОГУТ

зі с. Біла.
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,
Любові до Бога, 

                                    друзів і батьків,
І вірим 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.
Виростай здоровою, 
                мудрою й слухняною,
Щоб завжди пишались 
                      Твої тато з мамою,
А Господь і Матінка з Високого Неба
Посилають завжди все, що Тобі треба.

З любов̀ ю – тато Василь, 
бабуся Євгенія, хресна мама 

Люба, стрийко Іван і Ігор 
з сім`ями.

Щиро вітаємо дорогого похресника, 
племінника, правнука
Артемчика БАЙДАКА

з м. Чортків,
який сьогодні святкує свій третій 

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

Несуть білочки гостинці у вишиваній 
                                            торбинці,
Подарунків так багато – 
                         до Артемчика на свято.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди 
                     від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі 
                     посилають.
Ісус Христос хай Тебе береже,
Ангел-хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою Ласку зсилає
І ангельський хор 

“Многая літ” заспіває.
З любов̀ ю – хресний 

Іванко, сім`я Байдаків із 
смт Гусятин і прабабуся 
Степанія зі с. Кривеньке. 1 квітня о 10 год. 04 хв. – хлопчик (2 кг 910 

г, 51 см) у Світлани МАЗУРІВ зі с. Трибухівці 
Бучацького району;

2 квітня о 21 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг 265 
г, 55 см) в Олени АРНАУТ зі смт Заводське;

3 квітня о  00 год. 05 хв. – дівчинка (3  кг 540 
г, 54 см) у Віри БЛАЖЕНКО зі с. Мазурівка,

о 2 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 260 г, 52 см) у 
Тетяни фЕДОРКІВ із м. Чортків,

о 4 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 910 г, 56 см) у 
Марії ОРІХ зі с. Сосулівка,

о 15 год. 40 хв. – дівчинка (3 кг, 52 см) у Га-
лини ЦИМБАЛИ зі с. Колиндяни,

о 17 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг, 53 см) у 
Світлани БУЧКО із м. Чортків;

4 квітня о 14 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 800 
г, 54 см) у Галини ДІДИК зі с. Черкавщина;

6 квітня о 3 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 170 г, 
50 см) у Ванди ДМИТРЕНКО зі с. Ягільниця,

о 12 год. 55 хв. – хлопчик (2 кг 900 г, 50 см) в 
Оксани СИГНАРОВСЬКОї із м. Чортків,

о 15 год. – хлопчик (3 кг, 53 см) у Наталії 
БОЙЧУК зі с. Кривеньке,

о 23 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 515 г, 53 см) в 
Олександри РОМАНЧИК зі с. Пробіжна;

7 квітня о 3 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг 700 г, 
51 см) у Любові ВАСИЛЬЄВОї  зі с. Свидова,

о 3 год. 45 хв. – дівчинка (2 кг 730 г, 50 см) у 
Людмили ЄфРЕМОВОї із м. Чортків;

8 квітня о 00 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 660 
г, 53 см) в Інни МУЗИКИ із м. Чортків.

12 квітня свій 55-й ювілейний День 
народження святкує

Ігор Степанович КОЗАК.
Прожито немало 
      на білому світі,
Та з нами, рідненький, 
       надалі живіть!
Хай сонечко у Ваше 
    віконечко світить,
І радує серце висока 
                   блакить.
Весна відшуміла 
  своїм буйноцвіттям,

Вже літечко стелить ясні килими,
Та діти й онуки Вам нині радіють,
Бо всі Вас шануємо й любимо ми.
Всміхніться, татусю, 
                   хай болі й тривоги минають
Затишний і теплий Ваш дім.
До Вас не забудем ніколи дороги,
А нині вітаєм сімейством усім!

З любов̀ ю і повагою 
– дружина Ліда, донечки 

Наталя і Леся, зяті, онуки 
Арсенчик і Максимчик 

та усі рідні й друзі.

Церковний комітет парафії церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці 

с. Скородинці
вітає з 50-річчям

отця Мирона ЗАяЦя.
Своє життя Ви  
   присвятили Богу,
Обрали нелегку 
 священичу дорогу. 
Тож хай у всьому 
  Господь помагає,
Силу й наснагу 
  весь час посилає.
І Ви, добрий пастир,  
    на землі з нами, 
Ревно ведете нас 
 Божими стежками.

Нехай Ваше слово над миром витає 
І у серцях вірних добром проростає. 
Найбільше бажаєм здоров’я міцного, 
Без нього не милі всі наші діла,
Щоб квітом стелилась життєва дорога, 
І шана до Вас з кожним роком цвіла. 
Хай радість приносить 
                                 Вам кожна година, 

Від горя хоронить 
               молитва свята,
Щасливою хай буде 
       Ваша родина
На весь вік, на многії 
          і благії літа! Найщиріші та найтепліші слова 

шлемо для свого духовного наставника
отця Мирона ЗАяЦя

зі с. Скородинці.
Сьогодні Вас, отче, 
       ми щиро вітаєм,
Здоров`я і щастя, 
  добра Вам бажаєм.
Хай Господь щохвилі  
     із Вами чуває
І радо в житті Вам 
   завжди помагає.
А Мати Небесна 
     візьме під опіку

Вас й Вашу родину  
                          від нині й до віку.
Покликав Вас Господь на добру дорогу –
Служити Христові й Господу Богу,
Щоб завжди могли Ви Творця 
                         прославляти
І людськії душі від пекла спасати.
Хай Бог дасть наснаги, і радості, й миру,
Віддячить сторицею серденько щире.
Нехай Вам Всевишній – Творець 
                           всього світу –

Шле ласки із неба 
                            і многії літа.

З повагою – сім`я Петра 
та Любові Чайків.

У День 50-річчя засилаємо 
найщиріші побажання 
отцю Мирону ЗАяЦю

зі с. Скородинці.
Подяку велику  
складаємо за слова 
    правдиві, 
За Божу науку,  
    за молитви щирі.
За те, що слова 
   Божого навчаєте,
Мир та любов  
      посилаєте.
Всевишній хай 
   оцінює Ваш труд,

Хай зерна ті, що сієте між нами,
Плодами слави Божої зійдуть.
Нехай Господь благословляє
Вас кожен день і щогодини,

Здоров`я, щастя посилає
Для Вас і Вашої родини.
З повагою – адміністрація 

ТОВ “Серет-Інвест”.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії 
ВО за № 006419, видане 21 січня 2011 р. відді-
лом у справах молоді та спорту Чортківської 
РДА на ім`я: П`яСецький Іван Іванович. 

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 816931, 
видане 19  листопада 2010 р. Тернопільською 
ОДА на ім`я: ПриСяжна Ольга Олегівна.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї се-
рії ВО за № 017889, видане 4 жовтня 2012 р., 
дійсне до 14 травня 2015 р., на ім`я: кОнюх 
юлія Володимирівна.

посвідчення водія категорії АВС, видане у 
2006 р. Чортківським МРЕВ на ім`я: ФрацО-
ВІр Володимир Михайлович.

пенсійне посвідчення серії ААБ за № 
269304, видане 25 вересня 2002 р. управлін-
ням ПФУ в Чортківському районі на ім`я: ГО-
лОДІВСька надія романівна.

Колектив ГР ринку Чортківського 
райСТ щиро вітає

Степана Васильовича яНЧИШИНА
з нагоди Дня народження.

У цей прекрасний 
день щиро бажаємо 
Вам міцного здоров`я, 
благополуччя, довгих 
радісних років життя. 

Добра і радості 
                бажаєм,
Здоров`я Вам 
           на всі літа!
Хай сонце весело сяє

І квітне в серці доброта.
Хай світять Вам 
               життєві далі,
Хай обминає Вас журба. 
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

Дорогого чоловіка, батька, дідуся
Степана Васильовича яНЧИШИНА

вітаємо з Днем народження, 
яке він відзначатиме 12 квітня.

З Днем народження 
     всі Вас вітаєм,
Найкращі квіти 
    стелимо до ніг,
Нехай у Вас все буде, 
       що потрібно,
Без чого не складається 
                    життя:
Кохання, щастя, 
           вірні друзі

І вічно юна, нестаріюча душа.
Хай здоров`я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Пошле Вам многі 
        й щасливі літа.

З повагою – дружина 
Стефанія, донька Наталія 

з сім`єю та син Василь і вся 
велика родина.

З народженням тебе, 
малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 1 по 8 квітня ц. р. 

народилося 8 дівчаток і 7 хлопчиків.

Родовід

Вважати недійсними:

Весняною  безтурботністю наситилися недільного надвечір̀ я стіни РКБК 
ім. К.Рубчакової – беручка до творчої роботи молодь Чортківщини зіграла виставу 

«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» за М.Старицьким. Артисти народного 
аматорського театру ім. Панаса Карабіневича за сприяння й допомоги працівників 

районного будинку культури під керівництвом режисера-постановника Наталії 
Рибак продемонстрували своє бачення подій, описаних у п`єсі класика української 

літератури. Стосунки між молодими людьми, почуття, які виникають у серцях юних 
– тема, актуальність якої не применшується через століття, вона близька 

і сучасникам. Це й намагалися показати дівчата й хлопці краю.

«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»


