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Виходить з 1939 року

Передвиборна агітація

Тернопільська обласна та Чортківська районна організації 
ветеранів афганської війни закликають, насамперед, жителів 
нашого краю прийти цієї неділі, 25 травня, на виборчі дільниці і 
проголосувати за нового Президента України. «Афганці» висту-
пають за те, щоб якомога швидше обрати Президента України, 
людину, яка би взяла на себе відповідальність за долю держа-
ви. Президент України, переконані ми, має бути об-
раний вже у першому турі народного волевиявлення, 
тобто 25 травня. Вибори в один тур стануть найкращою 
відповіддю російським агресорам і тим українським по-
літикам, які стараються зірвати дату проведення вибо-
рів, перенести їх на невизначений час. Наша позиція 
полягає в тому, що, зважаючи на стислі терміни, нам 
потрібно обрати президента у першому турі для того, 
щоб, по-перше, – розрядити ситуацію, заспокоїти сус-
пільство, надати подальшим процесам у країні легітим-
ності, зекономити гроші; по-друге, – зекономити час, 
який зараз для України є дуже дорогим. Потрібно обра-
ти президента у першому турі, щоб не давати ворогові 
додаткового часу для дестабілізації ситуації в Україні.

На думку воїнів-«афганців», які з перших днів були 
активними учасниками Майдану, новий президент має 
не просто змінити обличчя, а й систему влади загалом. 
Саме тому потрібно брати активну участь у теперішніх 
подіях в країні та ні в якому разі не ігнорувати свого права 
на вибір, адже потім нарікати можна буде лише на себе.

Кожен втрачений голос – це є додатковий козир у ру-
ках Російської Федерації. Окрім безпосередньої про-
цедури волевиявлення, «афганці» закликають ставати 
спостерігачами та контролювати законність виборчого 
процесу.

Минулі президентські вибори довели, що Юлія Тимошен-
ко та Віктор Ющенко остаточно розвалили демокра-
тичний табір, зрадили людей, які підтримували демо-
кратичні перетворення, і привели до вершин влади 
Віктора Януковича – людиноненависника, руки якого 

нині заплямлені кров’ю багатьох українців, котрий довів нашу 
країну до економічного краху, а народ до загального зубожіння. 
Цього разу ми не маємо права на помилку і тому закликаємо 
проголосувати на президентських виборах за Петра Порошен-
ка, який має великий досвід у системі державного управління й 
репутацію успішного господарника. Перевага Петра Порошен-
ка над усіма іншими кандидатами у його поміркованості, авто-
ритеті. Через це, мабуть, команда одного із кандидатів на поса-
ду Президенда України, відчуваючи своє цілковите безсилля, 
займається чорним піаром, незаслужено поливаючи брудом в 
окремих ЗМІ його особу. Але тільки Петро Порошенко може кон-
солідувати націю, стабілізувати ситуацію в країні та дати гідну 
відсіч тим, хто піддав сумніву право нашого народу на свободу, 
забезпечить найближчим часом повноправне членство України 
в Європейському Союзі, а також ухвалить рішення з децентра-
лізації влади та передасть повноваження громадам, районам і 
областям, запровадить нову регіональну політику, незабаром 
підпише економічну частину Угоди про політичну асоціацію та 
зону вільної торгівлі з ЄС.

Петра Порошенка, який має найвищий рейтинг серед канди-
датів на президентство, підримують відомі політики, письмен-
ники, колишні воїни-«афганці», усі люди, яким болить сьогодні 
доля України. Бог дав нам, шановні краяни, мабуть, останній 
шанс перемогти у країні зло, бідність, корупцію, підлість і лукав-
ство… Тож не упустімо його. 

Тернопільська обласна та Чортківська районна 
організації ветеранів афганської війни

«Афганці» закликають жителів краю обрати 
Президентом України Петра Порошенка

Можливо, саме ваш голос буде вирішальним!
Прийдіть на виборчі дільниці 

і проголосуйте за краще майбутнє нашої неньки України! 

Шановні мешканці Чорткова і Чортківщини!
Маю за честь звернутися до вас як довірена особа 

кандидата в Президенти України Петра Олексійовича 
Порошенка.

Більшість українців сьогодні прагне жити вільно, чесно, 
безбідно, безпечно. Саме такими є програмні засади і на-
міри Петра Олексійовича.

Петро Порошенко – єдиний з кандидатів на пост Пре-
зидента України, котрий, маючи однаково високий рейтинг 
та підтримку мешканців Сходу, Заходу, Півночі та Півдня 
України, зможе об’єднати державу. Він зможе забезпечити 
гідне майбутнє для кожного громадянина, незалежно від 
того, де він живе – у місті чи селі, якою мовою розмовляє і 
до якої церкви ходить.

Петро Порошенко не обіцяє «золоті гори», а будує ре-
альні заводи та фабрики. Завдяки корпорації «Рошен» ро-
бочі місця отримали понад 40 тисяч українців, а середня 
заробітна плата тут – 7 тисяч гривень. 

Він – професійний економіст і дипломат, має великий 
державницький досвід. Порошенко вільно володіє іно-
земними мовами, його добре знають в Європі, США і 
Росії. Петро Порошенко об’єднує, а не роз’єднує людей. 
Підтвердження тому – підтримка Віталія Кличка та партії 
«УДАР», численних громадських організацій, рухів та ав-
торитетних людей.  

Зараз Україна проходить через важкі випробування і 
водночас перед нею відкриваються величезні можливості 
для розвитку, на які ще кілька місяців тому ми не могли 
сподіватися. А в умовах, коли російський агресор захо-
плює все більше українських територій, коли щодня під 
загрозою людські життя, коли правоохоронна система де-
моралізована, а судова по суті знищена, державі потрібен 
очільник – той, хто візьме на себе відповідальність за неї. 

Ми пам’ятаємо, що за перемогу над режимом Януковича 
український народ заплатив високу ціну – життям наших 
героїв Небесної сотні. Тому ми повинні не втратити держа-
ву, аби не зганьбити їхню пам’ять. Перемога Майдану по-
ставила хрест на спробі запровадити в Україні диктатуру 
чи перетворити її на приватну власність окремих кланів.

Ця перемога унеможливила повернення до колоніаль-
ного чи напівколоніального статусу. Вона остаточно ви-
значила місце нашої країни. І воно – в Європі. 

Сьогодні, коли президентська кампанія набирає все 
більших обертів, коли виборці визначаються зі своїми 
симпатіями, особливо турбує той факт, що наші політичні 
опоненти щодня ллють безпідставний, необґрунтований, 
абсолютний тотальний бруд на Петра Порошенка.

Звертаюся до вас, шановні чортківчани, ми маємо змо-
білізуватися, організуватися, щоб 25 травня обов’язково 
прийти на виборчі дільниці та проголосувати за Петра 
Олексійовича Порошенка. Прошу також людей, які ще не 
визначилися зі своїм вибором, підтримати саме цього кан-
дидата, адже саме він має найбільший шанс виграти вже у 
першому турі та врятувати Україну.

Вірю, що ми здатні почути й зрозуміти одне одного, 
здатні об’єднатися заради гідного майбутнього України, 
заради спільної перемоги.

Слава Україні!

Довірена особа кандидата 
в Президенти України 
П.О.Порошенка                                Василь Вислоцький

25 травня – позачергові вибори Президента України

акція

Молодь Чортківщини, завзято підхопивши 
викладений в мережах Інтернету 

мегапозитивний заклик 
«Розмалюймо жовто-блакиттю міста й села», 

внесла знакове вкраплення українства 
й в нашу місцину. 

Читайте на 6-й стор.

Усміхнулися жовто-
блакиттю в’їзні знаки
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У районній раді На сесії районної ради

До уваги жителів Чортківщини!
Народний депутат України Стойко Іван Михайлович 

буде здійснювати прийоми громадян у вівторок, 27 травня 
ц. р.,  у населених пунктах району: 

з 9-ї год. – м. Чортків, вул. Шевченка, 23, 1-й поверх;
з 12-ї год. –  с. Біла;
з 13-ї год. 30  хв. – с. Росохач;
з 15-ї год. 30 хв. – с. Угринь.
Прийоми відбуватимуться у приміщеннях районної та сіль-

ських рад.
Прес-служба народного депутата стойка І.М.

Уточнення
В оприлюдненому в «Голосі народу» (№  20 від 9 травня 

2014 р.) складі дільничної виборчої комісії № 610974 допу-
щено технічну помилку: член ДВК БАГЛЕй Марія Василівна 
включена до складу комісії за поданням голови ОВК, а не від 
кандидата на пост Президента України Симоненка П.М., як 
було подано в газеті.

Голова ОВК ТВО № 169 В.ГУРиН

Перед тим, як перейти до розгляду порядку денного роботи сесії, 
головуючий вже на другому поспіль сесійному засіданні – заступник 
голови районної ради Л.Хруставка звернувся до присутніх вшанувати 
напередодні Дня Героїв хвилиною мовчання загиблих Героїв Небесної 
сотні і всіх, хто віддав своє життя за Україну. 

Щодо самого порядку денного, який містив 19 питань, як завше, де-
путати взялися його дещо підкориговувати. Так, М.Дячок вніс пропо-
зицію, яку підтримали його колеги у сесійній залі, включити у «Різне» 
заслуховування  інформації начальників районних служб соціального 
захисту населення, Пенсійного фонду і казначейства про виконання 
судових рішень щодо виплат за рішенням судів коштів дітям війни та 
пенсіонерам-чорнобильцям. А ось пропозиції М.Горбаль – аби не роз-
глядати питання спільної власності територіальних громад району, які 
не пройшли розгляд на засіданнях постійних комісій, і О.Степаненка 
– заяву В.Заліщука про складення повноважень голови районної ради 
задовольнити, однак зняти з порядку денного питання про обрання но-
вого голови як таке, що не на часі, не знайшли належної підтримки. 

Отож, за порядком розпочали з розгляду політичної ситуації в Укра-
їні, з приводу чого було запропоновано депутатам для ознайомлен-
ня підготовлений апаратом райради проект рішення з цього питання. 
Після виступів керівників деяких фракцій – Д.Михайлецького («Наша 
Україна»), І.Велигана (УНП) і В.Шепети («Батьківщина») головуючий 
озвучив і текст звернення до вищих органів влади районної громад-
ської організації «Майдан», що прийшов на адресу районної ради, з 
приводу політичної ситуації на сході держави. Частина депутатів ви-
словилася за те, аби обидва звернення об`єднати в єдиний документ, 
з чим не погоджувався один з керівників «Майдану» О.Барна, пере-
конуючи присутніх, що вони різняться за свою суттю. Але народні об-
ранці району на це не пристали. (Текст узгодженого звернення читайте 
нижче).

Далі у матеріалах сесії значився фінансовий блок питань, однак 
перед тим до слова попросився заступник начальника райвідділу вну-
трішніх справ В.Юрчак, котрий звернувся до присутніх сільських голів 
і депутатів з проханням у допомозі міліції в охороні громадського по-
рядку під час президентських виборів.

Звіт начальника райфінуправління Г.Ізвєкової про виконання ра-
йонного бюджету за 2013 рік депутати вирішили не заслуховувати, об-
межившись тільки І кварталом ц. р. (цей звіт поміщений на 10-й стор. 
сьогоднішнього номера газети). Озвучені нею ж пропоновані зміни до 
цьогорічного райбюджету не викликали особливого захоплення у залі, 
адже відповідно до останніх контрольних цифр, доведених Кабміном, 
суттєво врізалися видатки райбюджету – загалом на 4,6 млн. грн. У 
цій сумі є і зняття субвенції на харчування дітей (622 тис. грн.), і врі-
зання надбавок у розмірі 50 відсотків бібліотечним працівникам, і не-
зростання мінімальної заробітної плати, яка протягом року мала двічі 
підніматися – з 1 липня і 1 жовтня. Та особливі дискусії серед депутатів 
викликало у контексті розгляду даного питання спрямування коштів з 
капітальних видатків районного відділу освіти на ремонт пологового 
будинку (500 тис. грн.), що визріло на засіданні постійної комісії рай-
ради з питань бюджету. Начальник відділу І.Гулька, попросившись до 
слова, звернулася до депутатів не ухвалювати таке рішення, адже в 
аварійному стані знаходяться деякі школи району І – ІІІ ст., зокрема 
Колиндянська, Білобожницька і ЗОШ № 4, що у селищі Заводському. 
Виступ виконуючої обов’язки директора Колиндянської ЗОШ Антоніни 
Довгань був сповнений болю і відчаю. Він підсилювався відеокадрами, 
з яких було видно, що шкільний спортзал уже більше нагадував ба-
сейн, третій поверх приміщення протікає повністю, у приміщенні скрізь 
кинувся грибок… Голова районної ради В.Заліщук, депутат В.Градовий 
висловились за те, що потрібно негайно  рятувати цей та інші об’єкти, 
бо завтра вже буде пізно. 

Головний лікар райлікарні і депутат Р.Чортківський ратував на важке 
становище у медичній галузі: якщо в освіті щорічно знаходиться на 
капітальні видатки 3-4 млн. грн., то в медицині за останні роки в цій 
графі – нуль. Чортківський пологовий, з його слів, має стати перина-

тальним центром обласного значення, тож потрібно його підтягувати 
до відповідного рівня. Та врешті-решт 56-ма голосами «за» депутати 
схилилися до того, щоб півмільйона гривень повернути освіті.

Схожа ситуація виникла і з районною газетою «Голос народу», коли 
на бюджетній комісії із пропонованих у розпорядженні голови райдер-
жадміністрації 110 тис. грн. на програму її розвитку залишили тільки 50 
тис. грн. На щастя, у своїй більшості депутати з розумінням поставили-
ся до наших проблем, коли автор цих рядків коротко змалював фінан-
сове становище редакції і що недофінансування загрожує зростанню 
боргів по зарплаті і перед друкарнею, і врешті-решт припиненню ви-
ходу районки, та виділили необхідну суму. Таким чином, із озвученими 
вище пропозиціями були ухвалені зміни до бюджету на цей рік.

Певну активність проявили депутати й під час розгляду питання 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортків-
ського району, а саме щодо передачі у власність Єпархіального управ-
ління Бучацької єпархії УГКЦ ½ частини нежитлової будівлі (тренаже-
ра) по вул. Монастирській, 2 б. Як відомо, свого часу там планувалося 
розміщення центру соціальної реабілітації та адаптації дітей-інвалідів 
«Дорога в життя». Однак у районному бюджеті так і не знайшлося 
необхідної суми коштів для перебудови аварійного приміщення, і як 
компроміс минулоріч під центр було виділено частину корпусу школи-
інтернату. У той же час єпархіальне управління готове взятися за 
спорудження сучасної триповерхової будівлі для дітей з обмеженими 
можливостями, уже ведуться демонтажні роботи, однак подальше 
просування справи впирається у документ на право власності. Після 
невеличкої дискусії і надання дозволу на продовження договору орен-
ди центром «Дорога в життя» до 49 років приміщення у школі-інтернаті 
депутатами було дано добро.

Наступні десять питань депутати розглянули без обговорення, 
давши їм усім «зелене світло», аж поки не добралися до чи не най-
цікавішого – заяви голови Чортківської районної ради В.Заліщука. Він 
озвучив її з трибуни особисто: «Відповідно до ст. 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» достроково припиняю повно-
важення голови районної ради...».

«В житті кожного складаються певні обставини, – додав до цього 
керівник району. – Багато чого вдалося зробити, щось не вдавалося... 
Намагався бути головою для всіх депутатів районної ради. Проте го-
товий і надалі працювати у раді уже як депутат…». 

Голова фракції «Наша Україна» Д.Михайлецький, за поданням якої й 
було обрано очільником райради В.Заліщука, з цього приводу заявив, 
що на засіданні фракції ухвалено рішення не задовольняти заяву, а її 
автору ще раз обдумати свій крок. Такої ж думки був і позафракційний 
депутат Я.Стець, котрий будучи головою райдержадміністрації працю-
вав пліч-о-пліч із Заліщуком: нехай відбудуться вибори Президента, 
стабілізується ситуація в країні і тоді вже й ухвалювати рішення. У той 
же час «свободівець» М.Камінський вніс пропозицію прийняти заяву 
до відома і задовольнити її. Однак підтримали її лише фракції «Свобо-
ди» і «Батьківщини» та ще ряд позафракційних депутатів, тож наступ-
не питання – про обрання нового голови районної ради – автоматично 
було знято з рогляду.

На ХХХ сесії районної ради, окрім тих, на яких було акцентовано 
увагу вище, було розглянуто наступні питання: про надання дозволу 
відділу освіти райдержадміністрації на складання проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
для обслуговування комплексу по вул. Юрчинських, 35; про внесення 
змін до районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 
роки; про внесення змін та доповнень до районної програми «Питна 
вода Чортківщини» на 2011-2015 роки; про погодження організації 
гідрологічних пам`яток природи місцевого значення; про реалізацію 
проекту цільових екологічних інвестицій на території Чортківського 
району; про затвердження переліку закладів культури базової мережі 
в Чортківському районі та ряд інших. 

                                                                         любомир ГАБРУський

 Минулого тижня у малому залі засідань районної ради від-
булося засідання організаційного комітету під головуванням 
заступника голови районної ради Л.Хруставки і заступника 
голови райдержадміністрації І.Стечишина, за участі заступ-
ника міського голови П.Волошина, священнослужителів,  
представників депутатського корпусу районної і міської рад, 
керівників відділів та управлінь освіти, культури, краєзнавців 
краю, представників штабу національного спротиву, ЗМІ та 
ін. щодо належного відзначення в районі та місті 153-ї річниці 
перепоховання Т.Г.Шевченка (22 травня), Дня Героїв (23 трав-
ня), 95-ї річниці Чортківської офензиви – однієї з найуспішні-
ших наступальних операцій Української Галицької Армії, яка 
проходила на теренах Чортківщини в період з 7 по 28 червня 
1919 року, і 100-річчя створення січового стрілецтва. Влас-
не, на момент виходу цього номера газети два заходи уже 
відбулося. Що ж до інших, то вирішено присвятити районні 
сільські спортивні ігри, які відбудуться на початку червня, 
Чортківській офензиві. Також буде проведено з цієї нагоди 
велопробіг і відбудеться панахида на міському цвинтарі біля 
поховань січових стрільців та ряд інших заходів.

Відзначення 100-річчя січового стрілецтва планується на 
початку серпня. Так, у першу неділю місяця буде відслужено 
панахиду, а 10-го серпня, якщо ситуація в державі змінить-
ся на краще, нас очікує концертна програма. Велася мова 
про легкоатлетичний пробіг населеними пунктами району 
– від найдальших сіл до райцентру – свого роду передача 
естафети стрілецтва від села до села. У комплекс заходів 
обов’язково буде включено два населених пункти нашого 
району – Звиняч і Шманьківці, де відповідно народились пер-
ший командант УСС М.Галущинський та автор стрілецького 
гімну «Ой у лузі червона калина» С.Чарнецький. Оргкоміте-
том визначено, що 2014-й рік на Чортківщині пройде під зна-
ком Чортківської офензиви та січового стрілецтва.

У Чортківській райдержадміністрації працює «гаряча» те-
лефонна лінія з питань запобігання та протидії корупції в 
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування ра-
йону.

Якщо вам стали відомі факти вчинення корупційних пра-
вопорушень, ви можете телефонувати про це за номером – 
2-36-64.

Порушення, скоєні корумпованими чиновниками, є факто-
ром, який спричиняє негативне ставлення громадян до ор-
ганів влади загалом. Тільки завдяки тісній співпраці органів 
влади, правоохоронних органів і населення можна досягти 
успіхів у боротьбі з корупцією.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної 

роботи апарату райдержадміністрації

Чортківська районна рада Тернопільської області
 Шосте  скликання

Тридцята сесія
Про політичну ситуацію в Україні 

У даний час політичної і суспільної  кризи, війни на сході України, 
що виникла внаслідок військової агресії з боку Росії за підтримки міс-
цевих сепаратистів та кримінальних бандугруповань, гинуть найкра-
щі наші патріоти, воїни, прості громадяни, які вболівають за державу 
та народ. З огляду на складну політичну ситуацію в Україні, численні 
факти діяльності антидержавних структур, диверсійних груп та спец-
служб Російської Федерації на території України, спроби порушити 
засади конституційного ладу і територіальної цілісності України,  вра-
ховуючи  прихованість, підступність дій диверсантів, сепаратистів, ко-
трі аморально прикриваються за спинами нібито мирного населення 
та розстрілюють українських вояків, порушуючи норми міжнародного 
гуманітарного права, враховуючи  пропозиції Чортківської  ГРО «Май-
дан» та президії Чортківської районної ради від 13 травня 2014 року, 
відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  Чортківська  районна  рада

 ВИРІШИЛА:
1. У ситуації прямої інтервенції з боку Російської Федерації на те-

риторію України та сепаратистських дій на сході і півдні нашої дер-
жави висловлюємо підтримку територіальної цілісності та унітарності 
України.

2. Заявляємо про солідарність з жителями півдня і сходу країни, 
патріотично налаштованими громадськими організаціями, військо-
вослужбовцями, медичними працівниками, які беруть активну участь 
у забезпеченні порядку в цих регіонах.

3. Виступаємо в підтримку вступу України до НАТО, як джерела 
встановлення колективної безпеки, у зв`язку з неможливістю України 
самотужки зупинити агресію з боку Російської Федерації.

4. Як уся цивілізована світова спільнота, не погоджуємося з фак-

тами проведення незаконних референдумів, за «результатами» яких 
проголошено окремі республіки, та засуджуємо анексію Криму Росій-
ською Федерацією.

5. Звертаємося до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо:

5.1. Проведення негайних і рішучих дій по ліквідації кримінальних 
бандугруповань, диверсантів, сепаратистів на сході і півдні країни;

5.2. Недопущення компромісів і домовленостей із вбивцями україн-
ських патріотів, вояків, мирних громадян;

5.3. Спрощення порядку використання вогнепальної зброї україн-
ськими вояками для їх безпеки проти нібито неозброєного цивільного 
сепаратистсько-проросійськи налаштованого населення, котре допо-
магає диверсантам, викрадає патріотів, умисно блокує дії українських 
вояків;

5.4. Проведення люстрації Генерального штабу Збройних сил Укра-
їни з метою недопущення некомпетентності та непрофесійності у про-
веденні антитерористичної операції, здійснення службового розсліду-
вання по фактах загибелі українських вояків;

5.5. Розробки і прийняття Закону України про ідентифікацію гро-
мадянина України, згідно з яким позбавляти громадянства жителів 
держави, котрі своїми діями допомагали диверсантам, бандформу-
ванням, посягали на повалення конституційного ладу, територіальної 
цілісності та незалежності України. Такі особи не мають права брати 
участь у державотворчих процесах: виборах, представляти громади, 
перебувати на державній службі.

6. Вважаємо злочином проти Української держави будь-які дії,  
пов`язані з посяганням на державний суверенітет і територіальну ці-
лісність України.

7. Текст рішення направити Верховній Раді України, Кабінету Міні-
стрів України, надрукувати в газеті «Голос народу», оприлюднити  в  
інших засобах масової інформації та розмістити на офіційному сайті  
Чортківської районної  ради.

16 травня 2014 року                                                        № 422

Заступник голови  районної ради                                             л.ХРУсТАВкА

Гідно відзначити визначні дати   

У райдержадміністрації

депутат в окрузі

вибори-2014

Спочатку президентські вибори, а потім – новий голова
Тридцята сесія Чортківської районної ради шостого скликання, яка відбулася минулої п’ятниці, 16 травня, обіцяла 

стати визначальною, оскільки ближче до її завершення у залі міг з̀ явитися новообраний голова районної ради. Проте 
нашу редакцію в не меншій мірі хвилювало й інше питання: в одному з проектів рішень, скоригованому під час засідання 

бюджетної комісії районної ради, була певна загроза для подальшого повноцінного існування районної газети «Голос 
народу». Але депутати не задовільнили заяву щодо складення своїх повноважень діючого очільника райради В.Заліщука, 
тому й не довелося обирати нового, а також підтримали пропозицію автора цих рядків про виділення районці необхідної 

мінімальної суми коштів, аби вона могла далі виходити у звичному обсязі й розрахуватися з боргами перед друкарнею.

документ



24 травня. Тривалість дня – 15.52. Схід – 04.59. Захід – 20.51. Іменини святкують Кирило, Мефодій. День слов`янської писемності і культури

№ 22 (8464), 23 травня 2014 року

3
інтерв`ю з приводу

Політика

 І саме з цією злочинною владою постав до боротьби україн-
ський народ, власне той, хто не проміняв віру на лжевіру; той, у 
кого «…нема зерна неправди за собою»; той, хто вважає ганеб-
ним блукати і шукати рідного краю на своїй же рідній землі.

Отож, саме про віру та лжевіру, про благородність і ганеб-
ність повелася розмова з депутатом районної ради, головою 
Чортківської районної партійної організації ВО «Свобода» 
Іваном кАлАкАйлоМ. Із ним ми повертатимемося до поезії 
Шевченка, який духовні перла в наші душі сіяв, за нас молився, 
сльози лив й заради нас мислив і творив. 

 – Пане Іване, чи не сьогоднішній час, із висоти своєї лю-
бові до України, бачив наш Пророк Тарас, 200-річчя з Дня на-
родження якого ми вшановували у вирі героїчних болючо-
пекучих подій?

 – Безперечно. Таке відчуття, що Шевченко поряд і бачить усі 
причини наших негараздів, бід і трагедій, тому всі його прохання, 
заклики, благання та справедливі докори є й нині актуальними, 
болючими. 

 – Що найбільше хвилює в сьогоденні?
 – Гірко усвідомлювати, що не виправдали ми надій і сподівань 

нашого Пророка про те, що буде на нашій землі «рай та й годі!» і 
«свято скрізь!», що «буде син і буде мати, і будуть люди на зем-
лі», які житимуть у мирі, щасті, добрі та радості; багаті духовно та 
морально; серця яких наповнюватимуться лише добрими і благо-
родними ділами. Не виправдали надій, що зробимо все для того, 
щоби на віки минули дні беззаконня та зла, аби дійсно заплакав 
споконвіків лютий злодій нашого щастя і добра. Не так сталося, 
як бажав нам і про що мріяв все своє життя наш Кобзар. Чому 
так? Бо, на превеликий жаль, (можна з упевненістю сказати) гірше 
будь-якого «брата» свої люди рідну Україну розпинають, даючи 
привід «старшому брату» над нами знущатися. І саме сьогодні 
невимовні туга й біль серце крають при думці-запитанні: за кого і 
за що загинула Небесна сотня?.. Сотня, якій без заперечень пе-

редався патріотичний дух крутянців, вояків УПА та членів ОУН. І 
серцем відчуваєш, що там, на Небесах, усі вони просять Всевиш-
нього дати їм крила, щоби повернутися в рідну Україну, де стільки 
крові та сліз пролито за те, щоби не було на ній ні горя, ні обману, 
ні брехні. Повернутись і нагадати всім-всім слова Шевченка, щоб 
ми схаменулись, бо лихо нам буде! Повернутися, аби запитати 
українців, чи не з нашої провини Україна «…Бур’яном укрилась, 
цвіллю зацвіла, В калюжі, в болоті серце прогноїла І в дупло хо-
лодне гадюк напустила» і, що чи не найголовніше – «…А дітям 
надію в степу оддала», яку «…Вітер в полі розвіяв, Хвиля морем 
рознесла». Це істина! Бо усвідомлюючи кожну днину нашого не 
життя, а прозябання, маємо «дякувати» лише самим собі. Адже 
саме з нашої провини – «кругом неправда і неволя»; з нашої про-
вини – «…Сини мої на чужині, На чужій роботі…», а з матері по-
латану сорочку знімають. Саме з нашої провини «…на апостоль-
ськім престолі чернець вгодований» сидів. Власне й Небесна 
сотня поклала отого вгодованого та всю його свору псов і палачєй 
на алтар довічної ганьби. А що ми?! А ми – надію Небесної сотні 
вітром у полі розвіваємо та хвилями моря розносимо. Й все тому, 
що не живемо за законами Божими, не виконуємо Його запові-
дей і не керуємося словами з присяги націоналістів: «У серці Бог і 
Україна», таким чином допомагаючи недолюдкам Матір катувати. 

 – Знаємо країни, які, керуючись словами Шевченка: «В сво-
їй хаті своя й правда, і сила, і воля», живуть у добрі та щас-
ті. Вони дійсно є вільними та незалежними. Чому ж у нас, у 
«своїй хаті», немає ні правди, ні віри, ні волі святої?  

 – Вважаю, вся причина в тому, що не збороли ми свою ганеб-
ність, не відступили від лжевіри, незважаючи на те, що були у нас 
сотні, тисячі, мільйони героїв, у яких ми мали навіки почерпнути 
їхню вірність народу та любов до України. На превеликий жаль, 
ці сотні, тисячі й мільйони нині є Небесними; а ми, і прикро це 
усвідомлювати, маємо отих німих, що «на панщину ідуть і діточок 
своїх ведуть», даючи хабарі за навчання та влаштування на ро-
боту своїх дітей, таким чином навчаючи власне їх бути покірними, 
байдужими та німими. Маємо «грязь» Москви, котра всі роки не-
залежності України разом із байстрюччям Катерини ІІ «сараною» 
всілася у владні крісла по всіх усюдах і кутках, аби нищити вкра-
їнську націю. Саме «завдяки» отій німоті та сарані зі «сім`ї» регі-
оналів «доборолась Україна до самого краю», продовжуючи бути 
залежною від «брата», який і нині своєю «російською весною» 
має намір зробити все для того, щоби не закінчувався рахунок 
сотням, тисячам і мільйонам Небесним.

 – Пане Іване, на Вашу думку, як Україна  може позбутися 
всіх своїх надважких проблем?

 – У Пророка є такі рядки: «…та заходиться вже будить». Богу 
дякувати, народ України вже збудився. Тож зараз потрібно «…гро-
мадою обух сталить, та добре вигострить сокири…», аби зрубати 
під самісінький корінь гидоту, що розсіяли нашим краєм регіона-
ли. Лише тоді будемо «жити з Божою красою», лише тоді не буде 
пекти нас чуже сонце.

 – У нашому районі маємо безліч прикладів діянь слухня-
них (!) виконавців завдань «регіоналівської сім`ї», яка мала 
би піти «… під суд народний, трибунал», але й надалі «тво-
рить» усе для того, щоби не збулися слова Шевченка: «Діла 
добрих обновляться, діла злих загинуть». Чи можете кон-
кретно назвати імена цих осіб, розповісти про їхній «бє-
спрєдєл» у районі?

– Запитання – не з легких. Щодо беззаконня покидьків – ми 
маємо конкретні факти їхнього свавілля; робота по його викрит-
тю та встановленню справедливості проводиться, та допоки що 
з-за певних причин уникнемо оприлюднення прізвищ. Запевняю, 
зробимо все, щоби зло було покаране.  На жаль, як мовиться, до 
справи не підшиєш ті болі, якими люди діляться між собою, хоча, 
безсумнівно, факт залишається фактом. А втім, до посадовців ми 
зумисне і не зверталися, бо й без того усі знають, що вони – «па-
тріоти» держави, «працьовиті», «чесні», «справедливі» й т. п. на 
тлі розкрадання всього, що ще не вкрадено в народу; на тлі коруп-
ції та хабарництва, підкупу і залякування підлеглих звільненням 
із роботи за відмову вступати до Партії регіонів та ще й примусу 
підлеглих у час виборів голосувати за «партію сім`ї».

 Дуже сподіваюся, що воздасть їм Господь за все. Тож молімося 
і Бог нам допоможе. Борімося й – переможемо! 

Розмову вела Марія ДРоЗДЯк

У даний час політичної і суспільної кризи, війни на сході нашої 
держави, що виникла внаслідок військової агресії з боку Росії за 
підтримки місцевих сепаратистів та кримінальних бандугрупо-
вань, гинуть найкращі патріоти, воїни, прості громадяни, які вбо-
лівали за Україну та народ. Враховуючи прихованість, підступ-
ність дій диверсантів, сепаратистів, проросійськи налаштованих 
жителів, більшість з яких є кримінальними злочинцями, котрі амо-
рально і підло прикриваються за спинами нібито мирного насе-
лення та розстрілюють українських вояків, викрадають, катують, 
вбивають інакомислячих, полонених, добивають поранених, по-
рушуючи будь-які норми міжнародного гуманітарного права щодо 
поведінки військових із полоненими та мирними громадянами під 
час бойових дій, ми вимагаємо від влади виконання вимог гро-
мадськості Чорткова та Чортківського району, прийнятих на збо-
рах 18 травня ц. р.:

1. Негайних і рішучих дій з ліквідації кримінальних бандформу-
вань, диверсантів, сепаратистів на Сході і Півдні країни.

2. Жодного компромісу і домовленостей із вбивцями україн-
ських патріотів, вояків, громадян бути не може – всі вони повинні 
суворо відповісти за злочини. 

3. Спростити порядок використання вогнепальної зброї укра-
їнськими військовими на ураження для їх безпеки проти нібито 
неозброєного цивільного сепаратистсько-проросійськи налашто-
ваного населення, котре допомагає диверсантам, викрадає па-
тріотів, умисно блокує дії військових, прикриває диверсантів, які 
з-за їхніх спин вбивають наших солдатів, так як такі дії є злочином 
проти народу і України. Перший  постріл – попереджувальний, а 
другий на ураження по ногах. Будь-який цивільний, що не склав 
зброю, є терористом і підлягає негайній ліквідації без поперед-
ження. 

4. Негайно провести люстрацію Генерального штабу Збройних 
сил України від проросійських і некомпетентних генералів, замі-
нити штаб антитерористичної операції на професійних, бойових 
офіцерів задля недопущення промахів у проведенні АТО та не-
виправданій загибелі наших воїнів. Негайно провести службове 
розслідування за фактами загибелі кожного вояка, встановити 
причетних осіб до «зливу» інформації, що призвело до загибелі 
військових.

5. Розробити і прийняти закон про ідентифікацію громадянина 
України, згідно з яким позбавляти громадянства всіх сепаратист-
ськи і проросійськи налаштованих жителів України, котрі своїми 
діями допомагали диверсантам, бандформуванням, висловлю-
валися проти України, глумилися над державною символікою 
тощо. Такі люди не мають права брати участь у державотворчій 
діяльності, у виборах, займати державні посади, представляти 
громади тощо. 

 6. Почати збір коштів для придбання винятково спеціального 
озброєння, необхідного для наших вояків і за їх клопотанням:  те-
плові зори і прибори нічного бачення. Використати на їх придбан-
ня залишкові кошти, що були зібрані на київський Майдан.

7. Заборонити Комуністичну партію і Партію регіонів на тери-
торії України як українофобські, профашистські і бандитські ор-
ганізації.

8. Власники АЗС, олігархи нафтопереробного бізнесу повинні 
знизити ціну на пальне до його вартості у США (7 грн. за 1 л), якщо 
вона  прив’язана до курсу долара, та повернути борги Україні і на-
роду: модернізувати та запустити вітчизняні нафтопереробні за-
води, чим здешевиться вартість пального, людям дадуть роботу 
та поповнятимуться бюджети.

9. Районна влада зобов’язана вимагати звіт власників вели-
ких підприємств району про їх фінансово-економічний стан та 
перспективи розвитку, змусити їх запустити непрацюючі підпри-
ємства. Або, в противному разі, поставити питання про їх репри-
ватизацію та передачу сумлінному господареві.

Щодо виборів Президента України, то громадськість вислови-
лася з приводу необхідності обрати керівника держави вже у І 
турі. Громадськість занепокоєна агресивною виборчою кампанією 
одного з кандидатів, направленою проти свого опонента шляхом 
анонімного поширення неправдивої інформації, що ставить під 
сумнів його моральні якості та можливість займати посаду керів-
ника держави. 

Раніше було прийнято звернення до всіх кандидатів у Прези-
денти України від національно-демократичних і патріотичних сил  
з вимогами:

1. Сісти за стіл переговорів для визначення спільної мети, за-
вдань, ідей щодо розбудови нашої держави.

2. Об’єднатися в єдину силу і об’єднати навколо себе україн-
ський народ заради України, наших дітей і майбутнього.

3. Визначити та оголосити з-поміж себе єдиного кандидата в 
Президенти України, котрий стане об’єднавчим стержнем та пред-
ставником всього українського народу, його ідей, очікувань, праг-
нень.

Зібрання приєдналося до акції кримських татар, приуроченій їх 
національній трагедії – 70-річчю депортації. Ця біда близька і нам, 
жителям Чортківщини, лемкам, котрі у 1945-1946 рр. теж були де-
портовані з території Лемківщини до Радянського Союзу. 

Також активісти місцевого майдану розмалювали в національно-
патріотичні кольори в’їзні знаки у м. Чортків. Провели пікетування 
всіх АЗС Чорткова щодо зниження ціни на пальне та проводять по-
дальший моніторинг цін, зокрема 17 травня. Окремі автозаправки 
опустили ціну на 20-40 коп. Представники акції знову попередили 
власників заправок, щоби опускали ціну, бо перестануть купувати 
пальне. А якщо і будуть – то тільки для «коктейлів Молотова». Од-
нак для суттєвого зниження ціни потрібно організувати пікетуван-
ня АЗС по всій області.

Представники «Майдану» закликали жителів району не зали-
шатися байдужими до всіх процесів, що відбуваються в країні, 
активно долучатися до проведення будь-яких заходів, що сприя-
ють державотворенню, захисту населення. Або ми разом творимо 
нову країну, або поодинці ми і наші діти будемо злидарювати.

Активісти «Майдану» оголосили про згортання намету для на-
лежного проведення на майдані заходів, але він буде встановле-
ний за першої необхідності.

 оксана сеМеНиШиН, 
секретар громадської районної організації «Майдан»

Громадянська позиція

Майдан вимагає 
рішучих дій!

Представляють «Силу людей» активні молоді люди з різ-
них населених пунктів України, які об`єдналися, бо, як вони 
кажуть, країні потрібна інша політика. Дана політична сила 
місяць тому святкувала першу річницю від дати заснування, 
а тепер проводить тури країною, щоб знайти більше одно-
думців й створити однойменну партію для «зміни системи». 

У нашій державі не те, щоб замало різного роду партій, а 
якраз навіть навпаки. Але, зрештою, чому б і молоді, котра 
позиціонує себе як лідери новітньої будучності, не створити 
ще одну? Тим паче, що в основу партійної програми закла-
дено засади християнської моралі й основні тези громадян-
ського суспільства, пробудження якого й активний розвиток 
ми спостерігаємо зараз, у післямайданний період. Оргкомі-
тет даної політичної сили хвацько використовує піднесення 
суспільного мислення, розвій активності суспільства й на цій 
хвилі пропонує українцям новоутвір – партію «Сила людей». 

Ініціаторами створення «Сили людей» стали громадські ді-
ячі, депутати місцевих рад, представники інтелігенції, мало-

го та середнього бізнесу з усіх регіонів України. Наразі вони 
вирушили Україною в пошуках однодумців. Презентації ідеї 
об’єднання вже відбулися в двадцяти містах України – Києві, 
Сімферополі, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Львові, Чернівцях, 
Івано-Франківську, Сумах, Хмельницькому, Харкові, Доне-
цьку, Житомирі, Чернігові, Одесі, Тернополі, Кіровограді, 
Олександрії, Кременчуці та Полтаві. У нашому краї ознайом-
лював із засадами діяльності майбутньої партії львів`янин, 
представник бізнесових сфер Віталій Ковтун та знаний на 
Чортківщині Володимир Шматько.  

Найближчим часом молоді лідери планують створити орг-
комітети в містах, районах та областях, а після цього деле-
гати від них зберуться в Києві, щоб заснувати нову політичну 
силу. Щодо програми, то її формуватимуть усі майбутні за-
сновники політичної партії. На сьогодні триває обговорення 
її засад на сайті «Сили людей». 

оксана сВисТУН

Встань, Тарасе, подивися!
Майже півроку у нашій країні відбуваються події,  які стали часом відваги, боротьби та героїзму, 

й кожен із нас розуміє, що головна причина всенародного повстання – це наслідок правління царя-дезертира, 
який дав волю вбивцям української ідеї та ідеалів, зробив країну псарів – бандитів, злодіїв, хабарників і корупціонерів, 

«завдяки» яким у державі «кругом неправда і неволя».

Презентація
«Сила людей» – новоутвір на політичному тлі України

Нову, що тільки-но сходить на політичному горизонті, формацію під назвою «сила людей» 
було презентовано минулого тижня у Чорткові в актовій залі Бучацької єпархії УГкц.



Славетні земляки

25 травня. Тривалість дня – 15.54. Схід – 4.58. Захід – 20.52.  Іменини святкують Герман, Яросав. День філолога

доброчинність

Мабуть, кожен з нас ставить собі запитання: 
для чого ми живемо на світі, який слід розуму і рук 

своїх залишимо після себе на землі? Хтось мріє про 
славу і почесті, а інший хоче спокійного життя та 

тихої старості. цікаво, чи думав Володимир Вихрущ, 
непересічний тернополянин, що стане своєрідним 
символом Тернопільщини, залишиться в пам’яті 

нащадків більше ніж поетом – втіленням мудрості, 
духу, совісті? Напевно, ні. 

Просто жив, просто 
говорив те, про що 
думав, не зраджував 
іншим і, що головне, 
самому собі. Тому че-
рез його поезію у нас 
формується світо-
сприймання загаль-
нолюдських ціннос-
тей, бо центральні 
образи віршів – лю-
бов, істина, добро, 
рідна земля. Життя 
відомого земляка ці-
каве й водночас не-
збагненне. В цьому 
переконуєшся, коли 
відкриваєш будь-яку 
збірку його творів, у 
яких кожною гранню 

свого серця, свого характеру поет турботливо й закохано 
звернений до людей, до рідного Поділля, до неньки України. І 
на кожній грані любові – свій особливий колір, свій неповтор-
ний відтінок, своя найбарвистіша квітка. «Слід в житті лишає 
кожен свій. І ніщо не можна повторити. Чи зумів задумане 
здійснити в безмірі жадання і надій? Слід в житті  лишає ко-
жен свій…».

З часом переконуєшся, що не кожна людина при житті так 
дбає про свій слід на землі, про майбутнє, як дбав про це 
Володимир Павлович. Людина, якій підвладне все: і глибина 
поетичного слова, і перо журналіста-публіциста, й педагогіч-
на нива, і наукові дерзання, і таємниці землі, й царина еко-
номіки, і нелегка адміністративна рутина. Але особливою, 
щемливою струною великої душі поета-митця була пісня:

 Ця пісня, що людей любити вчила,
 В ній блиск роси, проміння молоде.
 Вона, як чародійна дивна сила,
 Крізь полум’я життя мене веде. 
Цьогоріч 4 березня виповнилося 80 років від дня наро-

дження Володимира Вихруща – відомого державного діяча, 
письменника, заслуженого економіста України, автора понад 
100 наукових праць, багатьох монографій, навчальних по-
сібників. Хочеться згадати про творчі напрацювання нашого 
земляка. У 1972 році  з’явилася друком його перша поетична 
книжка «Барви сонця». А потім, через кожні два-три роки, не 
юний вже автор, але знаний на Тернопіллі економіст, виходив 
на люди з новими збірками поезій: «Утверджую день» (1975 
р.), «Чебрець» (1977 р.), «Веління серця» (1979 р.), «Подих 
весни» (1980 р.), «Поезії» (1982 р.), «На крилах любові» (1984 
р.), «Вірші та поеми» (1986 р.), «Полум’я калини» (1988 р.), 
«Серпень душі моєї» (1990 р.), «Мамина світлиця» (1991 р.), 
«Світло душі» (1991 р.). Володимир Павлович – автор бага-
тьох популярних пісень, музику до яких написали відомі ком-
позитори Анатолій Горчинський, Микола Колеса, Мирослав 
Скорик, Юрій Мейтус, Володимир Верменич та ін. 

Пісні на слова поета з «солов’їним злетом» видано окре-
мими книжками: «Пісні барвінкового краю» (1983), «Нема кра-
щої землі, як наша рідна Україна» (Австралія, 1991), «Рідна 
сторона» (1994), «Кроком, руш» (1995), «З Україною в серці» 
(1996), «Троянди на мечах» (1998). У 1965-1969 рр. компози-
тори Я.Смеречанський та Т.Хмурич написали музику до ба-
гатьох його віршів, серед яких – «На хвилях Дністра», «Якщо 
ти українець», «Чи то був сон», «Я до тебе лечу» та багато 
інших.

23 червня 1999 року не стало чудової людини, таланови-
того поета – лірика й публіциста, який так велично оспівав у 
своїй творчості матір Україну, її красу та складну історичну 
долю. 15 років віддаляє нас від того дня, коли талановита 
Людина пішла в небуття – та не безслідно.

Завчасно відійшов, та пісня – поміж нас,
Бо корені у цій землі його глибокі.
Вивчаючи твори автора, ми можемо тільки тішитися його 

найкращими шедеврами, тому що вірші Володимира Ви-
хруща не втрачають своєї сили та актуальності й сьогодні. 
Поет скрізь вдивляється у себе, в глибінь власних почуттів 
і переживань, він не компонує сюжету, а саме потоком чут-
тя, спрямованого на самопізнання, домагається осмислення 
людської особистості в різних її проявах – суспільних, мо-
ральних. Залишилися тільки спогади про життя і творчість 
незабутнього поета – лауреата літературних премій імені 
братів Лепких та імені Іванни Блажкевич. А ще у 2001 році за-
сновано обласну премію в галузі літератури імені Володими-
ра Вихруща. Ознайомлюючись із творами відомого поета на 
уроках, приходимо з учнями до висновку, що найголовнішим 
секретом його життя є любов до рідного Тернопілля. Важко 
уявити, що вже не буде у нас зустрічей з ним, не почуємо його  
голосу. Та втішаємося думкою, що його поезія буде жити й 
квітнути серед нас, в серцях вдячних читачів.

світлана МАХНо,  
методист РМК відділу освіти райдержадміністрації

Бачу знову й знов: завтра Великдень. Субота, передвечірні 
сутінки повертають в дитинство. У кожного з нас на тумбоч-
ках святочні подарунки, та нема кошиків, не можемо понести 
їх освячувати. Спів церковних дзвонів, спомини, туга і раптом 
– стукіт в двері. Гості від громади церкви Святої Покрови, уже 
з посвяченим для кожного – ті дари вручають жінки, з ними 

отець Андрій Левкович. Такі щасли-
ві й незабутні хвилини! 

Спожили подаровані пасочки, 
ковбаски, крашанки, та в серцях 
залишились приємні спомини, щи-
рість, доброта – в подарунках на-
віть від незнайомих людей. Мене 
перед Великоднем провідав з по-
дарунками п. Степан Бубернак, а 
завершила свята дівчина Наталя 
Клочко, яка проживає в Заліщиках. 
Якби не фотознімки, чи повірив би 
хто, що ми не забуті авторитетни-
ми людьми? Пригадую з теплотою 
в душі, як учителі, керівники, а це 
армія без зброї зі своїм генералом 
Любомиром Біликом, поставили 
нам концерт з колядами, що тривав 
понад годину (на знімку). Студенти-
щедрівники з подарунками, які самі 
виготовили, – таке в пам`яті зберіга-
ється надовго! А ще подарунки від 
кредитної спілки «Самопоміч»...

Чим можемо вам віддячитись, 
шановні благодійники? Прийміть щирі побажання: нехай Гос-
подь дарує вам і вашим родинам міцне здоров`я й щасливе 
довголіття!

Марія ШТеПА – 
з повагою від усіх мешканців «Карітасу»
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Байка про Ведмедя
Заревів на всю тайгу 
                               Ведмідь
З кремлівської берлоги.
Та так, що звідусіль з угідь
Всі позривалися на ноги.
Ледь загорілася зоря,
Чимдуж прибігли генерали –
До рудого батюшки царя,
Та й навколішки стали.
Тайги великої дрібні царі –
Помічники вухаті
У жертву гострі пазурі
Готові вмить запхати.
З очей блиснули іскри вогню
На всю ту вовчу зграю.
Наказано убратися в броню
І вирушати до чужого краю.
Усі дістали апетит,
Бо захотіли дуже їсти,
Давно вже втратили ж бо стид,
Задумали загороду 
                            перелізти
В чужу кошару, до сусіда,
Де мирні оселилися ягнята.
Від кремлівського гаспида
Зграя рушила затята.
Багато шуму наробили,
Бо дуже клацали зубами.
Господарі ж в набат забили,
На захист разом стали.
Натуру знали всі ведмежу
І вовчі вивчили звичаї,
Тож не дали забратися за межу
До свого рідного краю.
Нехай клацають зубаті,
Бо довго так не буде.
До оборони бралися завзято
Громадою – усі й повсюди.
І хоч сусіди доброї натури,
Нехай Ведмедю стане звісно:
Йому поможуть вилізти 
                        зі шкури,
Коли буде вже там затісно!

орест Голик, 
м. Чортків

Україна в огні
Рідна наша земле Україно!
Все навколо таке дороге!
Хай ніколи на тебе не ступить
Лиходій, котрий хоче усе. 

Наш сусіде, 
            наш братній народе!
Ми всім серцем любили тебе,
Та лихії політики злії
Хочуть нас розлучити за все.

Українці, ви справжні герої,
Ви стояли пліч-о-пліч в огні,
Здобували свободу і правду
І вмирали такі молоді.

Цим бандюгам 
             не буде прощення
Ні від Бога, ні від людей.
Покарає їх світ сьогодення
За нащадків, за наших дітей,

Що ніколи вже не побачать
Ясне сонце й зелені гаї,
Але пам`ять про них буде вічна
І поклін їм низький до землі.

Матерям, що лишились 
                          у смутку,
Зі сльозами на ціле життя,
Дякуєм за героїв країни,
За синів Батьківщини, 
                     за їх спочиття.

Українці, вставайте, ми – сила!
Разом нас не здолати ніяк.
Рідна земле, 
           ти всіх нас навчила
Боронити тебе у боях.

Слава, слава всім 
                 нашим героям!
Хто сміливо стоїть до кінця,
Всім солдатам, 
                 які не схитнулись
І не зрадили ім`я бійця.

Вірю, тішуся, сподіваюсь,
Що настане той радісний час,
Коли прапор наш буде сіяти
Синьо-жовтий, він рідний 
                               для нас.

Слава нашій могутній державі!
В непохитний мир віримо всі.
Українським героям слава!
До Вітчизни в любові красі.

Анна ПоВеРІНоВА, 
мешканка с. Білобожниця, 

Іспанія

Україно, моя нене...
Цвіте український нарід,
Холодом пробитий.
І хто тобі допоможе,
І як далі жити?

Борці твої за Вкраїну
В землі спочивають,
Тільки чорнії могили
З вітром розмовляють.

Якби вони повставали
Із землі сирої...
Але що вони підкажуть
З могили німої?

Покрилися гори

Барвінком хрещатим.
І чи довго ще так будуть
Тебе грабувати

Вороги твої лукаві,
Як ті чорні круки?
Але за що народ бідний
Несе такі муки?

Плачуть роси, люд ридає –
Від сусіда-ката спокою не має.
Плачуть дощі, шумлять вітри:
Боже милосердний, 
Україні поможи, 
                сльози нам утри!..

Марія ТоРкІТ, 
м. Чортків

Засторога Путіну
Чорні круки налетіли
І Крим оточили,
Нашу землю українську
Собі захопили.
На планеті лиш одна
Є така Росія:
Убивати, грабувати –
Така її мрія.
Окупанти – як ті звірі,
Наглі та зухвалі.
Принижують і вбивають,
За те їм – медалі.
Відколи у цьому світі
Росія з`явилась,
Так нема у нас спокою,
Земля засмутилась.
Світ здригнувся від навали,
Другий тур почався:
А то південь, а то – схід
Медом їм здавався.
Та не тільки Україна,
А й уся Європа
Впала в око окупантам –
То справжня голота.
У двадцятому столітті
Гітлера прокляли.
Всього світу захотілось,
Та плани пропали.
А настало двадцять перше –
Путін появився
І фашистськими стежками 
Вбивати навчився.
Та в природі є прикмета,
Даром не проходить.
Бо той привид комунізму –
Він уже не бродить.
Скоро ваш вояж скінчиться,
Все на місце стане,
Закінчиться царювання,
Й ваш народ повстане.
Бо він бідний і голодний,
Неначе в кайданах
І не хоче побувати
На тюремних нарах.

Росіяни миру хочуть,
Не йдуть воювати.
І не треба, пане Путін,
Вам у нас стріляти!

Євген МАлАНЯк, 
м. Чортків

Переспіви Шевченка 
на сучасний лад

Тарасе, Тарасе,
Великий Пророче,
Подивись, як Україна
Та й гіркенько плаче.
Плачуть діти і дорослі,
Людність негодує,
Бо москаль на півдні й сході
Нас знай атакує.
Тарасе, Тарасе,
Ти писав і малював,
Гірку долю неньки
України провіщав.
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Бо вороги на Вкраїну
Війська та й наслали.
Повій, вітре, в Україну,
Де покинув я дівчину...
Нехай ворог теє військо 
Виведе з отчини...
По діброві вітер віє,
Гуляє по полю,
Мати плаче на могилі,
Бо впав син за волю...
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
А наша ненька так глибоко
У ріках крові потопа...
Катерино, сестро моя,
Де ти в світі подінешся 
              з малим сиротою,
Коли з хати виганяють
І вбити пригрожають?..
Ой сестри, сестри, горе вам,
Мої голубки сизокрилі,
Ви на Вкраїні народились,
А на чужині зістарились...
Наймичкою на цім світі
Я не хочу жити!
Хочу бути вільною
І Вітчизну-матінку
            ще більше любити...
Не спіть, а вставайте, 
Кайдани порвіте
І не дайте на Вкраїні
Москалеві імперію створити!..
Борітеся-поборете –
З вами Бог і Матір Божа Марія,
А за вашими плечима –
Славна ненька Україна.
Слава Україні та її Героям!

олександра ТолУБ`Як, 
пенсіонерка, с. Білобожниця

Його поезія серед нас...

Втіха для стареньких дітей
Доброчинство не забувається ніколи, це – наче на терезах, де переважають добрі вчинки. 

І як вони зігрівають душі нам, стареньким дітям, котрі проживають в «карітасі»!

Написано серцем



Читання

26 травня. Тривалість дня – 15.56. Схід – 4.57. Захід – 20.53.  Іменини святкує Гликерія

І учні, й педагоги Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 4 взяли за мету 
не лише у Шевченківські дні, а й протягом всього року прививати 
любов та повагу до праць великого співця українського народу. 
Цією тематикою був пронизаний і тиждень дитячої книги під де-
візом «Кобзаревого слова сила жива». Він умістив книжкову ви-
ставку «У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє», розгадування 
кросвордів за змістом віршів та поем Т.Шевченка, тематичні ви-
ховні години та інше. Яскравою й захоплюючою стала виставка 
дитячих малюнків за творчістю Кобзаря, а також виставка дитя-
чих бібліотечок з творами Шевченка, жваво й цікаво проходили 
конкурси читців. Та на особливу увагу заслуговують літературні 
читання «Величне Кобзареве слово», де учні 1-4, 5-8 класів діли-
лися своїми роздумами про творчість Шевченка-пророка, читали 

напам`ять великі поеми та невеличкі яскраві вірші, робили свої 
висновки й узагальнення і співали пісень на безсмертні Шев-
ченкові вірші-слова. Відрадно, що у цих літературних читаннях 
брали участь не лише діти, а й їхні батьки, а також громадськість 
селища.

Як заключний акорд звучав Шевченків «Заповіт», в якому вічно 
жива мрія поета про «сім`ю вольну, нову». Нехай же здійсниться 
ця велика мрія великого Пророка! Читаймо Шевченка, розуміймо 
Шевченка і «будуть з нас люди».

любов кУБАсоВА, 
завідувачка шкільної біблотеки 
Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 4

(Закінчення. Поч у №№ 19, 21.)
Цій жінці Тарас Шевченко присвятив поезії «Ликері» 

та «Л» («Поставлю хату і кімнату»), намалював її пор-
трет. У першій поезії звучать слова:

Моя ти любо! усміхнись
І вольную святую душу,
І руку вольную, мій друже,
Подай мені. То перейти
І він поможе нам калюжу,
Поможе й лихо донести,
І поховать лихе дебеле
В хатині тихій і веселій.
Після остаточного розриву з Ликерією Т.Шевченко 

написав вірш «Л»:
Поставлю хату і кімнату, 
Садок-райочок насаджу.
Посиджу я і походжу,
В своїй маленькій благодаті.
Та в одині-самотині
В садочку буду спочивати.
Присняться діточки мені,
Веселая присниться мати,
Давнє – колишній та ясний 
Присниться сон мені!.. І ти!..
Восени 1860 року поет написав свій зворушливий 

вірш «Якби з ким сісти хліба з`їсти», в якому висловив 
усю глибину особистого трагізму й тугу свого само-
тнього життя:

Якби з ким сісти хліба з̀ їсти,
Промовить слово, то воно б,
Хоч і як-небудь на сім світі,
А все б таки якось жилось.
Та ба! Нема з ким. Світ широкий,
Людей чимало на землі…
…Ні, треба одружитись,..
Бо доведеться одуріть
В самотині…
У вірші відображені настрої і переживання поета, поро-

джені розривом з Ликерою Полусмаковою, крахом надій 
на родинне щастя, гірким відчуттям самотності. Ця тема 
звучить також у вірші «Минули літа молодії» (1860 р.):

Минули літа молодії,
Холодним вітром од надії
Уже повіяло. Зима!
Сиди один, в холодній хаті – 
Нема з ким тихо розмовляти,
Ані порадитись. Нема
Анікогісінько. – Нема!
Л.Полусмакова лише після смерті поета по-

справжньому оцінила його любов. Вона гірко каялася: 
«Дурна була і не знала, хто то був Шевченко». Після 
смерті чоловіка в 1904 році переїхала до Канева, де 
мешкала до кінця свого життя (померла в 1917 р.), 
дбайливо доглядала могилу великого поета. Місцеві 
жителі називали Ликеру Шевченчихою.

У Тараса Шевченка було ніжне, добре, м`яке і любля-
че серце, яке так зболілося за людським теплом. Він 
дуже переживав невдачі у своєму житті. Та ніхто не чув 
з його уст скарги на свою злу долю, а він приховував 
біль свого серця від усіх оточуючих. Про це свідчить 
поезія «Думи мої, думи мої» (1839 р.):

Заховав змію люту
Коло свого серця,
Щоб вороги не бачили,
Як лихо сміється.
Як бачимо, доля не дала особистого щастя 

Т.Г.Шевченкові, але це не завадило йому стати воло-
дарем людських душ і мрій, совістю і честю поколінь, 
титаном правди, світочем поступу і генієм людства.

Петро ПАлІй, 
вчитель-пенсіонер, с. Стара Ягільниця

до 200-річчя від дня народження Пророка
«Поставлю хату і кімнату, садок-

райочок насаджу…», або 
З особистого життя Тараса Шевченка
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Шевченкіана

Скажіть, чому?

Скажіть, чому так тяжко на душі нам? 
Скажіть, чому побитії коліна? 
Душа розбита і падає із прірви. 
Спиніться, браття, братовбивство марне. 
Згадайте, що вкраїнці, і повстали з ями, 
Старий Тарас згадав би ці слова нам. 
Згадайте вірність Кобзаря і Тарасову 
Українському люду і Отцю Святому.
Згадайте, прошу вас, згадайте, 
А також думи Тараса, його цитати, 
Згадаймо, що поміг нам з колін встати. 
Думи мої, серце плаче –
Без України сенсу я життя не бачу. 
Шевченко жив з цим, в цім кохався. 
Старався помогти усім братам у хатах 
І побитим кнутом, сплюндрованим панами, 
З яких знущались і вважали псами. 
А сам в тюрмі – на засланні, 
Десь там загинув в чужині. 
Скажіть, чому? Живемо ми, а чи існуєм? 
Ніхто, крім нас, Вкраїну не врятує!

Роксолана ПАлицЯ,
студентка Галицького коледжу ім. В.Чорновола

Світ полонить весняне цвітіння 
та Шевченкове слово живе

цьогоріч, в часі 200-річчя від дня народження генія українського народу Тараса Шевченка, його поезія по-особливому 
жива й актуальна. Вона лікує душу і кличе до дій. Вона є найгучнішим словом сьогодення.

Перегук

Де перехоронити поета?
Поховали, як відомо кожному, Т. Шев-

ченка у Петербурзі на Смоленському 
кладовищі. Але перед друзями зали-
шився ясний заповіт Великого Кобза-
ря, вони чули з його власних вуст чітко 
висловлену волю – бути похованим в 
Україні.

Як тільки з`ясувалося, що дано до-
звіл на перенесення тіла Шевченка в 
Україну, у Києві одразу зібралися вцілілі 
українські громадські діячі, які вирішили 
взяти на себе всі витрати, пов`язані з 
цією справою. Перш за все треба було 
вирішити важливе питання: де, в якому 
місці його поховати? Повернення поета 
в Україну мало носити характер всена-
родного національного торжества.

Спочатку з’явилася пропозиція похо-
вати Т.Шевченка в Києві – серці України. 
Намічалося кілька місць: на високій горі 
Киселівці,з якої видно “і Дніпро, і кручі”, 
інші – у Видубицькому монастирі, ще 
інші вказували на верхню терасу Воло-
димирської гірки, і на Олеговій горі, на 
Щекавиці.

Нарешті, всі сумніви були розв’язані 
заявою (повідомленням) троюрідного 
брата і свояка покійного поета, Варфо-
ломія Шевченка, який підказав саме те 
місце під Каневом, де тепер височить 
Тарасова могила. Він говорив, що саме 
там, на придніпровських кручах, є одне 
місце – Чернеча гора, яка цілком при-
датна для того, щоб на ній поховали 
Тараса. Тим більше, що сам Тарас Гри-
горович, сидячи якось на тій горі, начеб-
то казав: “О, це тут могила Підкови, тут 
поховайте й мене…”

На тому місці й зупинили свій вибір 
друзі й шанувальники поета. За своїм 
географічним розташуванням Чернеча 
гора – могила цілком збігається саме з 
тією могилою, про яку думав Т.Шевченко 
у своєму “Заповіті”.

“На рідну Вкраїну далеку”
Перенесення тіла Т.Г.Шевченка з Пе-

тербурга в Україну, як і слід було спо-
діватися, перетворилося ніби в тріум-
фальний похід слави поетової.

Завдяки турботам друзів і головним 
чином старанням Михайла Лазарев-
ського, близького товариша Тараса 
Шевченка, дозвіл на перевезення тіла 
поета вдалося одержати вже на почат-
ку квітня 1861 р. Однак було вирішено 
почекати, поки весна вступить у свої 
права і підсохнуть дороги, бо тоді Київ 
ще не був сполучений з Петербургом 
залізницею. Поїзди ходили тільки до 
Москви, а звідти до Києва потрібно було 
їхати кіньми. 

Та ось вранці 9 травня домовину з ті-
лом Шевченка було відкопано з могили, 
покладено в чорний ящик і поставлено 
на траурний катафалк, запряжений кінь-
ми.

Перед тим, як вирушити в далеку до-
рогу, Пантелеймон Куліш підійшов до 
катафалка. У руках його маяла, ніби ве-
личезне знамено, стародавня козацька 
червона китайка.

– Негоже тобі, наш славний лицарю, 
рушати в путь-дорогу без козацької 
корогви… – сказав і звернувся до мо-
лодших своїх і Шевченкових друзів:  – 
Розкиньте-но, небожата, червоний цвіт 
славетний по чорній домовині… Нехай 
наш батько з’явиться на Вкраїні лица-
рем, який жив і помер, побиваючись про 
добро й честь нашу…

З тими словами Куліш підкинув догори 
китайку і з допомогою друзів покрив нею 
домовину, що височіла на катафалку.

Ще було кілька напутніх прощальних 
слів і траурна колісниця, яку супрово-
джували близькі поетові люди, повільно 
рушила з кладовища через Васильєв-
ський острів, через Невський проспект 
на Московський вокзал.

 Вранці на вулицях було майже по-

рожньо, але поступово до процесії все 
більше і більше приєднувалося народу, 
а коли вона наближалася до вокзалу, 
стала схожою на демонстрацію.

На вокзалі домовину зняли з ката-
фалка і внесли у спеціально приготов-
лений вагон. Сюди ж зайшли й кілька 
друзів Шевченка, котрим було дозволе-
но супроводжувати його тіло на Україну. 
Серед них були Михайло Лазаревський 
і Григорій Честахівський, який виявив 
велику прихильність до Т.Шевченка в 
останні роки його життя, зробив багато 
для увічнення пам’яті поета.

Подорож з Москви до києва
Наступного дня вранці поїзд прибув 

до Москви. Звідси вже подальша по-
дорож до Києва пролягала поштовим 
трактом на перепряжних конях.

З вокзалу домовину перевезли в 
церкву святого Тихона на Арбаті. Там 
вона стояла до того часу, коли вже мож-
на було вирушати в подальшу дорогу. 
Сюди, у церкву, приходило багато мо-
сквичів, з-поміж яких були давні Шев-
ченкові знайомі та шанувальники його 
таланту, щоб поклонитися прахові по-
ета.

(Далі буде)

Петро ПАлІй, 
с. Стара Ягільниця

На вічний спочинок в рідну Україну, 
яку він так любив

Життя на чужині гнітило Тараса Шевченка. Він мріяв про Україну. йому снилася рідна, найдорожча земля, яку так 
любив серцем і душею, більш за все на світі. Та не вдалося Тарасу Григоровичу здійснити свою заповітну, скромну 

мрію пожити хоч останок днів в Україні і там скласти свої кості. Трапилося те, чого боявся великий поет. Чужа земля 
прийняла його тіло. Але вірні друзі виконали його основний заповіт: перевезли тіло в рідну Україну. День 22 травня 

1861 року зібрав квіти всієї України і сльозою скропив, і вірою повив Шевченків останній шлях до вічного і тихого дому 
на Чернечій горі, що відтоді стала називатись Тарасовою.



27 травня. Тривалість дня – 15.58. Схід – 04.56. Захід – 20.55. Іменини святкують Ісидор, Леонтій

До реалізації даного задуму, ватажком і органі-
затором якого виступив Іван Кулик (мешканець с. 
Біла), долучилася не лише юнь Чорткова, а й ближ-
ніх сіл – Росохача та Білої. 

Відрадно, що міський голова М.Вербіцький, під-
тримавши такий прояв українства, виділив із місь-
кого бюджету кошти на всі потрібні матеріали та 
допоміжні засоби. 

Весело кипіла робота в руках юнаків та юнок; 
переїжджі схвальними гучними автомобільними 
сигналами ще більше підбадьорювали доброчин-
ців. Й ось результат молодіжного флеш-мобу, що 
проходив 17 травня, – Чортків, який ще донедавна 
зустрічав приїжджих похмурими й сірими в’їзними 
знаками, відтепер зусібіч вітає гучномовністю 
жовто-блакитної символіки – усмішкою золотавого 
сонця, щедрого пшеничного колосся та безмежно-
чистого небесного високостя. 

Оце справді по-нашому – по-українськи! Респект 
ініціаторам і виконавцям! 

Тетяна лЯкУШ
Фото Івана кУликА
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Служба безпеки інформує
РекоМеНдАції 

Штабу координаційної групи антитерористичного 
центру при Управлінні Служби безпеки України 
в Тернопільській області населенню щодо правил 
поведінки під час проведення масових заходів 
і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Останнім часом у світі, а також Україні мають місце випадки, 
коли громадяни знаходять підозрілі предмети, які виявляються 
вибуховими пристроями. Такі предмети знаходять у транспорті, на 
сходових майданчиках, біля дверей квартир, в установах і громад-
ських місцях. Як поводитися при їх виявленні? З чого почати?

Характерні ознаки, які вказують на можливу наявність вибухо-
вих пристроїв у підозрілому предметі:

1. Підозрілі обставини появи предметів – сумок, пакетів, коро-
бок, металевих і скляних ємностей тощо, залишених без догляду 
власниками в даному місці і в даний час;

2. Підозрілі обставини появи щойно поштукатурених або свіжо-
пофарбованих місць на стінах, свіжоскопаної ділянки землі або 
купи сміття на шляху проходження;

3. Наявність у предметів характерного вигляду штатних боє-
припасів, учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піро-
технічних виробів;

4. Наявність очевидних деталей, які приводять вибухові при-
строї (ВП) в дію (елементи живлення, тумблери, кнопки, таймери, 
проводи тощо);

5. Прослуховування роботи годинникового механізму з підозрі-
лого предмета;

6. Наявність у предмета запаху бензину, газу, розчинника, а та-
кож інших хімічних речовин;

7. Наявність електроприводів (антен, мобільних телефонів), 
світловоду, який мигтить або безупинно горить;

8. Наявність диму, який виходить із предмета;
9. Збільшена маса предмета (наприклад – коробка із-під цуке-

рок, банка з-під кави, книга, записник тощо);
10. Наявність у дверях (вікнах) будь-яких сторонніх предметів, 

закріплених до них шнуром, проводом або скотчем.
Якщо виявлений предмет, на вашу думку, не повинен перебу-

вати в цьому місці і видався вам підозрілим, не залишайте його 
без уваги.

Батьки! Ви відповідаєте за життя й здоров’я ваших дітей. По-
ясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або у 
під’їзді, може становити небезпеку для їхнього життя та здоров’я.

У разі виявлення вами залишених без нагляду речей у громад-
ському транспорті опитайте людей, які перебувають поруч. Вста-
новіть, кому належать або хто міг їх залишити. Якщо власника не 
встановлено, негайно повідомте про знахідку водієві та працівни-
ку міліції. Не намагайтеся заглянути усередину підозрілого паке-
та, коробки, іншого предмета.

Не підбирайте кинутих речей, якими б привабливими вони не 
були: у них можуть бути закамуфльовані вибухові пристрої (у бан-
ках з-під пива, стільникових телефонах тощо). На вулиці не бийте 
ногами предмети, що лежать на землі.

При виявленні невідомого підозрілого предмета у під’їзді бу-
динку опитайте сусідів. Можливо, він належить комусь із них. 
Якщо власника не встановлено – негайно повідомте про знахідку 
у підрозділ МВС України за телефоном 102.

У всіх зазначених випадках: не чіпайте, не пересувайте, не 
розкривайте виявлений предмет; зафіксуйте час виявлення 
предмета; намагайтесь зробити все можливе, щоб люди віді-
йшли якнайдалі від знахідки; обов’язково дочекайтеся прибуття 
оперативно-слідчої групи МВС України (ви є важливим свідком).

Не вживайте самостійно ніяких дій зі знахідками або підозріли-
ми предметами, які можуть виявитися вибуховими пристроями, 
– це може призвести до їхнього вибуху, численних жертв і руй-
нувань.

Якщо вам стало відомо про підготовку чи вчинення злочину, 
теракт, що готується, негайно повідомте про це в органи Служ-
би безпеки чи МВС України. А також у цілодобовому режимі 
повідомляйте про факти прибуття та перебування в регіо-
ні підозрілих осіб, факти та наміри здійснення сепаратист-
ської, терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної 
діяльності.

Адреса Управління СБУ в Тернопільській області: 46000, м. 
Тернопіль, просп. Ст. Бандери, 21, тел. (0352) 52-45-42, моб. 
тел. оперативного чергового – 067-352-08-00, тел. довіри 
УСБУ (0352) 52-90-00.

Прес-група УсБУ в Тернопільській області 

акція

Усміхнулися жовто-блакиттю в’їзні знаки

Все ж гніздиться якась символіка в 
тому, що про нашого земляка – коман-
дира Луцької військової частини Націо-
нальної гвардії України підполковника 
Степана Логуша, котрий дістав важке 
поранення під час антитерористичної 
операції в Маріуполі, мовимо власне у 
День Героїв. Це свято нашого народу, 
встановлене на честь українських воя-
ків – борців за волю України, передовсім 
лицарів Київської Русі, козаків гетьман-
ської доби, опришків, січових стріль-
ців, вояків Армії УНР, УПА, діячів ОУН, 
цьогоріч долучило до вшанованого ним 
сонму ще й Героїв Небесної сотні та за-
гиблих у боях зі сепаратистами, всіма 
зайдами, ярими противниками єдиної й 
неподільної Української держави.

Хоча всі, з ким випало вести мову 
про героя нашої оповіді, жодного герой-
ства в тім не вбачають, як, вочевидь, і 
він сам, а лиш вірність обов`язку, від-
даність справі, котрій присвятив себе. 
Бо є така професія – захищати Батьків-
щину, а Степан Логуш – кадровий вій-

ськовий. Народився 10 грудня 1976 р. у 
с. Білобожниця в родині залізничників, 
середущий із дітей, яких у Логушів троє 
(старший син Михайло та наймолодша 
донька Наталя). Як розповідає мати, 
Надія Михайлівна, восени 1994-го, од-
разу по закінченні школи, Степан був 
призваний до армії, звідтіля вже на-
ступного року вступив до Хмельницької 
академії внутрішніх військ. Відтак діс-
тав призначення до Львова. Під час на-
вчання там одружився, а потому вчився 
ще й у Харківській академії внутрішніх 
військ. І секретар Білобожницької сіль-
ської ради Ірина Сеньків, з котрою випа-
ло бесідувати найперше, і мати п. Сте-
пана, й дружина, та й, мабуть, всі читачі 
лучаться в мислі: коли у 37 літ чоловік 
дослужився до підполковника й коман-
дира частини, то це все ж про щось го-

ворить. Два роки служить він у Луцьку, 
сім`я – дружина й син-семикласник – 
перебралася туди трохи пізніше.

Згадана вище Ірина Сеньків за наго-
ди все ж не приховує малопоказного па-
фосу: вся Білобожниця гордиться своїм 
земляком. Гордиться й переживає, бо 
цілим селом збирали й відправляли 
на Дніпропетровськ, де нині Степан 
Логуш перебуває в обласній клінічній 
лікарні ім. Мечникова, сяку-таку мате-
ріальну допомогу. Патріотизм очільни-
ка військового формування внутрішніх 
військ, першочергово призначених в 
часі недавньої революції Гідності чини-
ти спротив активістам Майдану, «спра-
цював» на противагу тодішньому режи-
му Януковича – і підполковник Логуш 
спрямував його в зворотному напрям-
ку. Про це теж, з особливою гордістю, 
мовить секретар сільради, фокусуючи 
в тому думку громади.

А мати не втомлюється стверджува-
ти своє, материнське, – щодо жагучої 
прив`язаності її сина до вітцівщини, де, 

попри напружені військові будні, він бу-
ває доволі часто: неодмінно двічі-тричі 
на рік, на родинні, християнські свята – 
неодмінно.

Місту Маріуполь на Донеччині суди-
лося стати гарячою точкою наших днів, 
а підполковнику Логушу дня 9 травня 
– дістати чотири (!) вогнепальних пора-
нення: у груди, поперекове відділення 
(стегно), праву руку, одна куля пройшла 
навиліт. Ще три «застрягли» в бронежи-
леті – це й врятувало йому життя. «Су-
дячи з усього, вівся прицільний вогонь, 
стріляли добре вишколені професіона-
ли» – то вже оповідає дружина п. Степа-
на Марія, до слова, родом зі с. Семаків-
ці, півтора десятка літ тому випускниця 
Чортківського педагогічного, з котрою 
ми бесідували телефоном. Чотири дні 
провела вона біля чоловіка в клініці, та 

наразі повернулася до Луцька, аби за-
вершити навчальний рік – працює вчи-
телькою у тамтешній гімназії. Дружина 
командира надзвичайно вдячна марі-
упольським медикам за екстрену ме-
дичну допомогу, адже, доки поранених 
доправили до карет швидкої допомоги 
через заслін сепаратистів, крововтрата 
виявилась надзвичайно великою. Там 
було зроблено першу операцію. Відтак 
– у Дніпропетровську, де виймали кулю 
з передпліччя, котру ніяк не могли зна-
йти. «Кулі, котрими «годують» наших 
на сході, особливі, – розповідає дру-
жина кадрового військового (подружжя 
у шлюбі чотирнадцять літ). – Такі, щоб 
«гуляли» по тілу, сіяли смерть...» Та 
молодий, здоровий організм бере своє, 
хоча наразі пан підполковник і перебу-
ває в стані середньої важкості. Потому, 
каже Марія Василівна, буде потрібен 
тривалий реабілітаційний процес.

Як засвідчує один із фотознімків, дня-
ми під час робочого візиту на Дніпро-
петровщину клініку відвідав народний 
депутат України Петро Порошенко, бе-
сідував з військовослужбовцями Наці-
ональної гвардії України, які отримали 
поранення під час АТО. Був серед них і 
Степан Логуш. 

Запитую у п. Марії, чим є служба для 
її чоловіка. «Знаєте, вона займає зна-
чну частину в його житті, навіть на за-
здрість нам, сім`ї. І до солдат, й до офі-
церів ставиться дуже відповідально, бо 
вважає, що повинен бути для них і ма-
мою, й татом», – ось у який відрадний 
спосіб формує вона власні почування. 
А що ж 13-літній син Олександр, при-
ваблює його військова кар`єра батька? 
«Та ні, його манить журналістика», – 
усміхається п. Марія у відповідь. 

Що ж, молодій Україні, котра нині в 
огні ціною життів її відчайдушних за-
хисників виборює свою будучність, по-
трібні і ратні, й гуманітарні професії. 
Нехай лиш путі-дороги юної порослі 
стеляться крилато і без жодних втрат.

Анна БлАЖеНко 

Твої герої, Україно

«Там грудь сильніша од гармат...»
це – крилатий вислів із безсмертної «енеїди» І.котляревського, котрому передують такі ж палкі слова: 

«любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть...». Мовлені про давні-давні події, вони всує злітають 
з наших уст, коли знову й знов, в часи особливої небезпеки для України, мовимо про сучасників. Тих, чиї направду 

героїчні змаги вселяють віру на добру, щасну будучність Вітчизни.



Шкільне життя

28 травня. Тривалість дня – 16.00. Схід – 04.55. Захід – 20.56. Іменини святкують Яромир, Пахом

То я про захоплення на усе життя наших мужніх чо-
ловіків – членів Чортківського клубу спортивних голу-
боводів. Пригадуєте, ми уже описували їхнє захоплен-
ня голубиним спортом минулого року у № 46 (8436) від 
15 листопада. Як тоді пояснювали голубоводи, спор-
тивне голубівництво – це найвищий щабель у голуби-
ному хобі і найкраще воно розвинуте саме у нашому 
краї. Вихованці-голуби потребують не лише прискіпли-
вого догляду, а й постійних тренувань, бо саме тоді й 
розвиваються їхні спортивні здібності. Тренування по-
лягають в організації та проведенні льотів. Як це від-
бувається, мали змогу побачити наші кореспонденти. 
З травня місяця щонеділі проходить випуск голубів: 12 
вильотів для дорослих голубів і 4 вильоти для моло-
дих. Цієї весни вже відбулося три льоти наших голубів. 
Передує цьому завантаження днем раніше вихован-
ців у спеціально для цих цілей виготовлений причеп 
із клітками – голубовоз. Ми побували на другому, що 
відбувся 10 травня (на знімках). Голубів відправляли 
в сусідню Хмельницьку область, місцевість Хміль-
ник. 2283 пернатих спортсменів (а саме стільки брали 
участь у другому льоті) повинні були знайти якнай-
коротший шлях додому, щоб якнайшвидше подолати 
відстань у 170 км.

оксана сВисТУН, 
фото автора

Спорт і голуби – любов їхнього життя

саме під таким гаслом 
минулої неділі відбувся святковий, 

приурочений до Дня матері концерт 
у староягільницькому сільському будинку культури.

Трепетно і лагідно возвеличували долю матері ведучі 
концертного дійства – Іван Павловський та Микола Ко-
рабець. Їхні слова тісно перепліталися з милозвучними 
піснями у виконанні солістів та сільського аматорського 
ансамблю «Галичанка». Щиро дякували матерям за їхню 
ласку і тепло діти-школярі та найменші учасники свята 
– вихованці дитсадка «Дзвіночок». Спостерігаючи за ви-
ступами, кожен присутній глибоко замислювався про роль 
найріднішої нам людини – матері. 

«Ще з колиски немовля слово мама вимовля…» – ка-
жуть. Справді, ще з колиски матуся завжди з тобою. Це 
вона віддає своїм дітям все найцінніше і найдорожче: море 
ласки, ніжності, тепла і любові. Це вона молиться ночами 
за нашу долю та щастя. 

Належну шану наші місцеві артисти віддали і бабусям. 
«Скроні посивілі і невтомні руки – це моя бабуся, це моя го-
лубка» – звучало з дитячих уст. Недарма в народі кажуть, 
що діти – це діти, а навчені діти – це онуки. Бабусі теж щиро 
люблять і оберігають всіх. Разом з матерями вони є для 
дітей ангелами-охоронцями.

Не забули діти і про свою небесну Матір – Богородицю, 
Яка завжди тримає нас під Своїм Омофором.

Наприкінці сільський голова Петро Мар`янович Ревуць-
кий щиро привітав усіх матерів і бабусь зі святом, подяку-
вав учасникам та організаторам концертної програми. 

А завершилося дійство Молитвою за Україну: «Боже, 
волю пошли Україні, щастя і долю їй дай!» Адже у Старій 
Ягільниці живуть справжні патріоти, які палко люблять свій 
рідний край.

Наталя БАБІй, 
бібліотекар бібліотеки-філіалу

 с. Стара Ягільниця. 
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Ось і нещодавно в Чортківському медич-
ному відбувся семінар (який, до речі, прово-
дився вперше не лише в нашому навчаль-
ному закладі, а й у Тернопільській області 
загалом) із кросфіту на тему: «Формування 
свідомого ставлення студентської молоді 
до здорового способу життя». Захід визна-
чився цікавими й оригінальними складови-
ми, зокрема:  прес-конференцією, показо-

вими виступами, навчальним тренінгом, 
наповненим кросфіт-комплексами. Тран-
слювання відеоколажів у вестибулі коле-
джу, радіоінформації про кросфіт створю-
вали чітку відповідну уяву щодо системи 
тренувань з даного виду спорту й підсилю-
вали позитив налаштування студентів на 
здоровий спосіб життя.

До слова, кросфіт – комплекси з важко-

атлетичних і гімнастичних вправ, аеробних 
навантажень, які виконуються максималь-
но інтенсивно; це спеціальна система тре-
нувань розвитку сили, призначення якої 
– отримання відмінної загальної фізичної 
підготовки як простих людей, так і  профе-
сійних атлетів. Слід зауважити, вже і в Тер-
нополі минулого року наприкінці травня на 
центральному стадіоні відбувся перший 

регіональний турнір із кросфіту, в якому 
змагалися більше 70-ти спортсменів різної 
вікової категорії.

Відрадно зазначити, почесними гостями 
знакового дійства були Ігор Коритко – де-
путат обласної ради, директор аграрного 
фонду України в Тернопільській області; 
чемпіони першого регіонального турніру 
з кросфіту: Андрій Білик – канд. мед наук, 

лікар-стоматолог, призер і чемпіон зма-
гань з мотоспорту (раллі-рейди, ендуро, 
мотокрос), велопробігів; Станіслав Гуцул – 
майстер спорту України міжнародного кла-
су, багаторазовий призер і чемпіон України 
з вільної боротьби та фрі-файту; Володи-
мир Коростіль – віце-чемпіон регіональ-
ного турніру з кросфіту; активний учасник, 
призер та чемпіон змагань з раллі-рейдів 
(категорія мотоцикли) та боксу, є неофіцій-
ним володарем рекорду з кросфіту.

Теоретична частина мережилася ці-
кавими презентаціями, відеосюжетами; 
опісля чого почерговувалася ціла низка 
запитань-відповідей.   

А відтак знані спортсмени провели за-
охочувальний тренінг для студентів, емоції 
в яких, направду, можна сказати, зашкалю-
вали позитивом. 

На завершення семінару був виконаний 
один із комплексів кросфіту серед юнаків 
і юнок, за результатами якого визначи-
лись призери та чемпіони: Микола Шафір, 
Віктор Гунька, Андрій Блищак (студенти 
261-ї, 312-ї, 313-ї груп); Ніна Дудко, Неля 
Підгірна й Мар’яна Калинчук (студентки 
243-ї та 231-ї груп). 

Переможці винагороджені медалями, 
призами; а всі учасники – сертифікатами 
та пам’ятними подарунками.

Організація та проведення навчально-
практичного семінару пройшла успішно, 
завдяки наявності в нашому навчальному 
закладі всіх необхідних умов і благ, створе-
них директором коледжу, канд. мед. наук, 
заслуженим лікарем України Любомиром 
Степановичем Біликом. 

Юрій ГУцУл, 
керівник фізичного виховання 

Чортківського державного 
медичного коледжу

Захід підготували класовод 1-го класу М.Я.Ткачук і 
вчитель німецької мови Г.І.Мимрик. На нього запроси-
ли батьків першокласників, їх друзів, вчителів. Веду-
чими свята були Л.Кульчицька і М.Боцяновська.

    Учні 1-го класу, котрі ще не так давно сором’язливо 
переступали поріг школи, показали всім присутнім 
свою дружбу з Алфавітом та довели готовність і далі 
крокувати Країною Знань. На свято завітали Абетка, 
Буквар, Читанка, Українська мова (учні В.Сеничко, 
А.Приказа, Д.Грушка та А.Равлів). Діти продемон-

стрували свої вміння з німецької мови, співали пісні, 
складали слова, грали повчальні сценки. Після цьо-
го шкільний бібліотекар О.М.Сороцька підготувала 
дійство посвяти першокласників у читачі і оголоси-
ла учнів 1-го класу повноправними читачами шкіль-
ної та сільської бібліотеки та роздала тим відповідні 
пам’ятки-посвідчення.

 Уляна ПоЖеРНЮк, 
учениця 10-го класу      

Пост здоров`я

Мати досконале тіло – це кросфіт
У Чортківському державному медичному коледжі в сув’язь навчання студентів фахової майстерності 

медичного працівника різного роду спрямування гармонійно вплітається морально-етичне виховання, яке 
фундаментується на всіх життєвих цінностях. І в цьому сувої формування всебічно-розвиненої особистості 
невід’ємну частку займає укладання свідомого ставлення до здорового способу життя. Тому, популяризуючи 
життєдайну активність людини, викладачі фізичного виховання коледжу якомога ефективніше залучають 
студентську юнь до занять з різних видів спорту, проводячи цілий спектр навчально-практичних заходів.

до дати

«Хай завше у світлиці 
твоїй серцем читає дитя 

щирі Шевченкові очі 
і золоте вишиття!»

Прощавай, Букварику!
7 травня у Великочорнокінецькії ЗоШ І – ІІІ ступенів відбулося свято прощання з Буквариком. 

Хобі
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29 травня. Тривалість дня – 16.03. Схід – 4.54. Захід – 20.57. Іменини святкують Єфрем, Теодор. Вознесіння Господнє

27 травня, вівторок 28 травня, середа 29 травня, 26 травня, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.15, 03.25 
Новини 
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.15 Кордон держави 
10.40, 16.30, 19.40 
Громадське телебаченння 
12.30 Х/ф “Доля государя” 
14.55 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00, 01.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 
00.00 Вiд першої особи 
01.20 ТелеАкадемiя 
 

1+1
06.30, 20.40 “Секретнi 
матерiали” 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.55, 05.45 ТСН
10.00 “Шiсть кадрiв” 
10.55, 20.55 “Чистоnews” 
11.10, 12.10 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.35 Т/с “Татусi” 
16.45, 03.05 “ТСН. 
Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
21.10 Т/с “Свати - 6” (1) 
22.20 “Чотири весiлля - 3” 
00.20 Х/ф “Вiкiнги 2” (3) 

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, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
“Земський лiкар. Кохання 
всупереч” 
13.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00, 02.10 “Подробицi” 
23.30 Т/с “Скандал” 
00.20 Х/ф “Пiдозрiлi особи” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.30 “На часi” 
15.00 “Зона ризику” 
16.00, 20.30 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45, 19.30 “Тема дня” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.43 Реклама 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
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, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
08.05 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма 
“Автоакадемiя” 

13.00, 02.30 Бенефiс 
композитора Нiколо 
14.00, 01.00 Х/ф “Бренда 
Старр” 
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 “Остання мiшень” (2) 

ICTV
05.15 Свiтанок 
06.15 Т/с “Таксi” 
06.45 Т/с “Леся+Рома” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00 Зiрка YouTube 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Дивитись усiм! 
14.15, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
16.50 Т/с “Братани” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Т/с “Мисливцi за 
головами” 
22.15 Кримiнальна Україна 
23.10 Х/ф “Тактична сила” (2) 

СТБ
06.35, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.20, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.50 “Зiркове життя. 
Самотнiсть перших красунь - 2” 
10.50 “Зiркове життя. 
Життя пiсля самогубства” 
11.45 “Зiркове життя. 
Контракт на любов” 
12.40, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.25, 00.25 “Зваженi та 
щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мати й 
мачуха”(1) 
22.35 “Хата на тата” 

НоВИЙ кАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 10.55, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 02.20 Репортер 
18.20, 00.00 Абзац! 
23.00 Т/с “Щасливi разом” 
00.55 Х/ф “Приватний 
курорт” (2) 

ТРк “УкРАїНА”
06.15, 13.00 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Плюс 
любов” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Глухар. 
Повернення” (1) 

2+2
06.30 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2013-2014 
07.00 Т/с “Спецзагiн Кобра 
11” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Чорний океан” (1) 
11.15 Д/п “Гостi з 
космосу” 
12.15 Д/п “Бiологiя життя” 
13.15 Д/п “Таємницi часу” 
14.00 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Ментовськi вiйни-2” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25, 01.15 Х/ф “Електра” 
(2) 
23.20 Х/ф “Джунглi” (2) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.25, 03.35 
Новини 
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.25, 00.30 Країна on line 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.55, 18.50 Час-Ч 
10.05 Не вiр худому кухарю 
10.40, 16.25, 19.30 
Громадське телебачення 
12.30, 02.45 Т/с 
“МонтеКрiсто” 
13.45 “Надвечiр’я” 
з Т. Щербатюк 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Як це? 
19.00 Соцiальнi гарантiї 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00, 01.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.30, 20.40 “Секретнi 
матерiали” 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН
10.00 “Шiсть кадрiв” 
11.10, 12.10 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.35 Т/с “Татусi” 
16.45, 02.55 “ТСН. 
Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
21.10 Т/с “Свати - 6” (1) 
22.25 “Територiя обману” 
 

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, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 20.30 Т/с 
“Земський лiкар. Кохання 
всупереч” 
13.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.30 Т/с “Скандал” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима 
українця” 
15.00 “Дива цивiлiзацiї” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.00, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.45 “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, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Про кiно” 
12.25 Програма “Смаки 
культур” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Охоронець 
брами” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 

УТ-1
08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини 
08.20, 08.40 Гiсть студiї 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Рояль в кущах 
10.40, 16.20, 19.40 
Громадське телебачення
12.40 Нацiональнi дебати 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Вiкно в Америку 
19.00 Про головне 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 
23.30 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
00.00 На слуху 
00.30 Вiд першої особи 

1+1
07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30, 23.40 ТСН 
10.00 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
11.10 Х/ф “Кур’єр з раю” 
13.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.40 “Зiркова хронiка” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.40 “Секретнi матерiали” 
20.55 “Чистоnews” 
21.10 Т/с “Свати - 6” (1) 
22.20 “Грошi” 
00.05 Х/ф “Вiкiнги 2” (3) 

іНТеР
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.45 Новини 
07.35, 08.10, 08.35, 09.20 
“Ранок з IНТЕРом” 
10.00 Х/ф “В очiкуваннi весни” 
12.25, 14.20 Т/с “Прикмета 
на щастя” 
14.50 “Сiмейний суд” 
15.25 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
23.30 Т/с “Скандал” 
00.35 Х/ф “Миротворець” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.30 “Мамина школа” 
15.00 “Вiдвертi дiалоги” 
16.00, 20.00 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час змiн” 
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 
07.35 В.ф. “Лiкарська 
справа в Українi” 
07.50 Програма “Слiд” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф “Свiтло 
в лiсi” 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Невiдома Україна 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 

20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35, 04.00 Х/ф “Майстри 
Шаолiнь” 

ICTV
05.05 Служба розшуку 
дiтей 
05.10 Свiтанок 
06.10 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
06.55, 08.15 Факти тижня 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
11.40, 13.15 Х/ф “Карантин” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Т/с “Бригада” 
16.40 Т/с “Братани” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.15 Свобода слова 
00.15 Х/ф “Дейв” (2) 
02.10 Т/с “Кiстки” 
03.40 Т/с “Офiс” 

СТБ
05.50 “Чужi помилки. Брат” 
06.30, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.20, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.15, 01.40 Х/ф “Навчаю 
грi на гiтарi”(1) 
12.55, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.50 “Битва екстрасенсiв 
13” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мати й 
мачуха”(1) 
22.35 “Детектор брехнi - 5. 
Життя пiсля сповiдi” 
00.35 “Один за всiх” 
04.35 Нiчний ефiр 

НоВИЙ кАНАЛ
05.50, 06.35 Kids’ Time 
05.55, 06.40 М/с “Дак 
Доджерс” 
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
11.40 Х/ф “Обладунки 
Бога” 
13.30 Х/ф “Обладунки 
Бога 2” 
15.35 Х/ф “Обладунки 
Бога 3” 
18.00, 01.50 Репортер 
18.20, 03.20 Абзац! 
20.00 Ревiзор 
22.45 Ревiзор постшоу 
00.30 Педан-Притула шоу 
01.55 Служба розшуку 
дiтей 
02.00, 02.50 Зона ночi 
02.05 Драй Хмара. Останнi 
сторiнки 
02.30 Таїнства Києво-
Печерської Лаври 
02.55 25-й кадр 
 

ТРк “УкРАїНА”
05.30 Срiбний апельсин 
06.00 Остаточний вердикт 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.45 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.45, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Волошки” (1) 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Супермайк” (2) 
01.35 Х/ф “Вiдпустка за 
обмiном” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.00 Х/ф “Дожити до 
свiтанку” (1) 
08.35 Х/ф “Дежа вю” (1) 
10.45 Т/с “Захист 
Красiна-2” (1) 
16.45 Д/п “Диверсанти 
Третього Рейху” 
18.30 Новини 2+2 
19.00 Т/с “Ментовськi 
вiйни” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Х/ф “Тюряга” (2) 
23.35 Х/ф “Команда А” (2) 
02.00 Х/ф “Захар 
Беркут” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.30 
Новини 
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
Гiсть студiї 
07.25, 00.30 Країна on line 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00, 04.40 
Пiдсумки дня 
10.05 Українського роду 
10.20 Книга.ua 
10.55, 16.35, 19.40 
Громадське телебачення 
12.30, 02.40 Т/с 
“МонтеКрiсто” 
13.45 Дорослi iгри 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Д/ф “Гуцулка Ксеня” 
19.00 Про головне 
21.40, 05.20 Шустер Live. 
Буднi 
23.00, 01.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 
00.00 Вiд першої особи 
01.20 ТелеАкадемiя 
 

1+1
06.30, 20.40 “Секретнi 
матерiали” 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50, 05.30 ТСН
10.00 “В мережi “ 
11.05, 20.55 “Чистоnews” 
11.20, 12.20 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.20 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана” (1) 
15.35 Т/с “Татусi” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
21.10 Т/с “Свати - 6” (1) 
22.20 “Мiняю жiнку - 9” 
00.15, 02.50 Х/ф “Вiкiнги 2” (3) 
01.15, 03.35 Дженна 
Деван-Татум у драмi 
“Надзвичайна п’ятiрка” (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, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00 Х/ф “Золотi небеса” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00, 02.25 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Земський лiкар. 
Кохання всупереч” 
23.30, 04.40 Т/с “Скандал” 
00.20 Д/ф “Герої навiки” 
00.50 Х/ф “На чужiй смузi” 
02.55 Д/ф “Евтаназiя” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Будьте здоровi” 
15.00 “Час змiн” 
15.30, 19.30 “Тема дня” 
15.45, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “До речi, про речi” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
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, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon 
appetit” 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф “Дещо про 
кохання” 
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, 04.00 Х/ф “Зачекай 
моє серце” (2) 

ICTV
05.40, 08.15 Свобода слова 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Дiстало! 
14.20, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
16.45 Т/с “Братани” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Т/с “Мисливцi за 
головами” 
22.15 Пiд прицiлом 
22.45 Х/ф “Збиток” (2) 
00.55 Х/ф “Дияволиця” (2) 

СТБ
06.25, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.10, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.40 “Зiркове життя. 
Самотнiсть перших 
красунь” 
10.35 Х/ф “Наречена мого 
друга”(1) 
12.35, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35, 01.05 “Зваженi та 
щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мати й 
мачуха”(1) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НоВИЙ кАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.55, 23.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
18.00, 02.30 Репортер 
18.20, 00.00 Абзац! 
22.00 Т/с “Молодiжка” 
00.55 Х/ф “I народилася 
зiрка?” 
02.35 Зона ночi 
02.40 Катерина Бiлокур 
Послання 

ТРк “УкРАїНА”
06.15, 13.00 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Плюс любов” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30, 04.45 Т/с “Глухар. 
Повернення” (1) 
03.00 Х/ф “Супермайк” (2) 

2+2
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.00 Х/ф “Рись 
повертається” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Т/с “Захист 
Красiна-2” (1) 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30 Т/с “Ментовськi 
вiйни” (1) 
19.00 Т/с “Ментовськi 
вiйни-2” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25, 01.05 Х/ф “Без 
правил-2” (2) 
23.25 Х/ф “Захованi” (2) 
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УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
08.20, 08.40 Гiсть студiї 
07.40 Ера бiзнесу 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.05 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.50, 16.45 Громадське 
телебачення 
12.30 Т/с “МонтеКрiсто” 
13.45 Вiра. Надiя. Любов 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.30 Музична академiя. 
Євробачення 
19.00 Про головне 
19.30, 21.25 Шустер LIVE 
00.00 Пiдсумки 
00.30 На слуху 
 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
10.00 “Шiсть кадрiв” 
11.05, 12.05 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.05 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
15.35 Т/с “Татусi” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
22.25 “Свiтське життя” 
23.25 “В мережi “ 

іНТеР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25 Т/с “Земський 
лiкар. Кохання всупереч” 
13.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00, 02.50 “Подробицi” 
21.00 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
23.00 Х/ф “Позвони у мої 
дверi” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Дорога до храму” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Актуально” 
20.00 “Слово має 
народний депутат” 
20.30 “Пiсля школи” 
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, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Знати бiльше 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 

12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Знову 18” 
17.30 Програма “Bon 
appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 В.ф. “Лiкарська 
справа в Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Гарна жiнка” 

ICTV
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00 Зiрка YouTube 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Дивитись усiм! 
14.20, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
16.50 Т/с “Братани” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Т/с “Мисливцi за 
головами” 
22.15 Х/ф “Адреналiн” (2) 
00.00 Х/ф “Адреналiн-2. 
Висока напруга” (2) 

СТБ
07.45 Х/ф “Дорога 
додому”(1) 
09.10, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.40 Х/ф “Циганочка з 
виходом”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.50, 22.35 Х/ф “Вийшов 
їжачок iз туману”(1) 
00.45 Х/ф “Дiд Мороз 
мимоволi”(1) 

НоВИЙ кАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 10.55, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
09.00, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 21.55 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 02.15 Репортер 
18.20 Абзац! 
22.55 Х/ф “Дуже страшне 
кiно-3” (3) 
00.40 Х/ф “Мистецтво 
спокушення” 

ТРк “УкРАїНА”
06.15, 13.00 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 15.20, 17.10, 
21.00 Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Плюс любов” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Глухар. 
Повернення” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.00 Т/с “Спецзагiн Кобра 
11” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф 
“Даурiя” (1) 
13.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
16.25 “Облом UA. Новий 
сезон” 
19.00 Т/с “Iкорний барон” 
(2) 
23.00 Жiночий 
американський футбол 
00.00 Х/ф “Лицарi” (2) 
01.35 Х/ф “Повернення 
титанiв” (3) 
03.00 Х/ф “Чотири листи 
фанери” (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.30 На слуху 
12.05 Армiя 
12.20, 19.25 Громадське 
телебачення 
13.40 Театральнi сезони 
14.35 Д/ф “Арганова олiя - 
бiле золото Марокко” 
15.50 Моменти життя 
17.20 В гостях у Д.Гордона 
18.15 Український акцент 
18.45 Д/ф “Украденна 
весна” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Головний аргумент 
21.50 Українська пiсня 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Країна on line 

1+1
07.00 “Хто там?” 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.05, 10.15, 11.25, 12.50 
Т/с “Свати - 6” (1) 
14.05 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.05, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал у Грецiї” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.15 “Українськi сенсацiї. 
Сім`я і її бізнес” 
23.30 Х/ф “Москва на 
Гудзонi” (2) 

іНТеР
06.15 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.35 Д/с “Ризиковане 
життя. Кава” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Позвони у мої 
дверi” 
13.50 Х/ф “Дiамантова рука” 
15.50 “Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2013” 
17.50 Концерт “Весна на 
Зарiчнiй вулицi” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 “Великий бокс 
на Iнтерi за участi 
Олександра Усика” 
00.40 Х/ф “Стерво” (2) 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “У пошуках легенд” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 00.30 Х/ф “Легенда 
про дракона” 
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 “Карпатське золото” 
14.00 В.ф. “Лiкарська 
справа в Українi” 
14.30 Мультфiльми 

14.50 Х/ф Дитяче 
кiно.”Бруно” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Концерт Роксани 
Вiкалюк 
22.00 Х/ф “Червона скрипка” (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.05 Х/ф “Космiчна 
катастрофа” 
08.45 Зiрка YouTube 
09.55 Дача 
10.20 Х/ф “Стiльниковий” 
12.20, 13.15, 20.10 Т/с 
“Мисливцi за головами” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.05 Х/ф “Без 
компромiсiв” (2) 
00.00 Х/ф “Адреналiн” (2) 

СТБ
08.00 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.10 “Кохана, ми вбиваємо 
дiтей” 
12.45 Х/ф “Вийшов їжачок 
iз туману”(1) 
17.05 “Хата 
на тата” 
19.00 “Україна має 
талант!-6”.Фiнал 
22.05 “Таємницi 
Мастершефу. Одна за всiх” 
23.00 “Детектор брехнi - 5. 
Життя пiсля сповiдi” 

НоВИЙ кАНАЛ
06.25 М/с “Том i Джеррi” 
07.30, 10.00 Ревiзор 
12.50 Ревiзор 
постшоу 
14.10 Хто зверху-2 
16.00 Т/с “Воронiни” 
18.55 М/ф “Хмарно, 
можливi опади у виглядi 
фрикадельок” 
20.40 Х/ф “Тварина” 
22.25 Педан-Притула 
шоу 
00.10 Х/ф “Дуже страшне 
кiно-3” (3) 
01.40 Зона ночi 
01.45 Пристрастi навколо 
символiки 

ТРк “УкРАїНА”
07.00, 19.00, 02.00 Подiї 
07.10, 09.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
10.00 Один за сто годин 
11.00, 23.50 Х/ф “Серце 
без замка” (1) 
13.00 Т/с “Багаття 
на снiгу” (1) 
16.45, 19.40 Т/с “Плюс 
любов” (1) 
22.00 Х/ф “Коли не 
вистачає любовi” (1) 
01.40 Щиросерде зiзнання 
02.40 Т/с “Глухар. 
Повернення” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
09.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
11.00 Т/с “Захист 
Красiна-3” (1) 
19.00 Х/ф “Пророк” (2) 
21.00 Х/ф “Плетена 
людина” (2) 
23.00 Х/ф “100 000 000 до 
н.е.” (2) 
00.40 Х/ф “Книга джунглiв” 
(1) 
02.25 Х/ф “Бравi хлопцi” (1) 

УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар 
07.30 Ток-шоу “Дружина” 
09.10 Крок до зiрок 
09.55 Свiт навколо нас 
10.20, 20.00 Громадське 
телебачення 
10.55 Х/ф “Хлопчик на 
водi” 
13.20 Телемарафон “Хочу бути” 
15.25 Як Ваше здоров’я? 
16.25 Дiловий свiт. 
Тиждень 
17.00 Благодiйна 
мистецька акцiя “Єдина 
країна” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.35 Фольк-music 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Х/ф “Карантин” 

1+1
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 “Лото-Забава” 
10.10 ТСН
11.00 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.10 “Машинi казки . Маша 
i ведмiдь” (1) 
13.40 “Зiркова хронiка” 
14.45 “Чотири весiлля - 3” 
16.10 “Розсмiши комiка - 5” 
17.10 Х/ф “Викрутаси” (1) 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Голос країни 4. 
Перезавантаження” 
00.30 “Що? де? коли?” 

іНТеР
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00 Концерт “Весна на 
Зарiчнiй вулицi” 
14.15 Х/ф “Наречений” 
16.10 Т/с “Поговори зi мною 
про кохання” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.45 Т/с “Кохання, як 
нещасний випадок” (2) 
01.45 Х/ф “Усупереч долi” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.05 “4 лапи” 
15.20 “Музей iграшок” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “Подорож гурмана” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

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

11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче 
кiно.”Бруно” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
15.00 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
16.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Програма “Смаки 
культур” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Зеленi рiзники” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.00 Свiтанок 
07.00 Таксi 
07.35 Космонавти 
08.35 Дача 
09.00 Дивитись усiм! 
09.55 Клан 
10.55, 13.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Пристрель їх!” (2) 
22.00 Х/ф “Професiонал” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 “Караоке на Майданi” 
11.05 Х/ф “Мати й 
мачуха”(1) 
15.30 “Україна має 
талант!-6”. Фiнал 
19.00 “Битва екстрасенсiв 
13. Фiнал” 
21.05 “Один за всiх” 
22.20 Х/ф “Там, де живе 
кохання”(1) 

НоВИЙ кАНАЛ
08.10, 14.20 Хто зверху-2 
10.00 Закованi 
16.15 Т/с “Воронiни” 
18.50 Х/ф “Двоє: я i моя 
тiнь” 
20.40 Х/ф “Дуже погана 
училка” (2) 
22.45 Х/ф “Хлопцям це 
подобається” (2) 
00.45 Х/ф “Мистецтво 
спокушення” 

ТРк “УкРАїНА”
06.30 Подiї 
07.10, 09.00 Т/с 
“Недоторканi” (1) 
10.00 Т/с “Королева гри” (1) 
16.10 Т/с “Плюс любов” (1) 
19.00 Подiї тижня 
20.45, 21.30 Т/с “Iнтерни” (1) 
23.00 Comedy Woman 

2+2
07.00 “Маски-шоу” 
10.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
11.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
12.00 “Бушидо” 
14.00 Жiночий 
американський футбол 
15.00 “Королi рингу”. Бокс. 
Чемпiонськi бої за версiями 
IBF та WBA. Євгенiй Градович 
- Олександр Мiскiртчян. Нонiто 
Донер - Сiмпiве Ветьєка 
17.30 Х/ф “Космiчнi яйця” (1) 
19.25 Х/ф “Перлини 
дракона: Еволюцiя” (1) 
21.15 Х/ф “Сахара” (1) 
23.35 Х/ф “Пророк” (2) 
01.35 Х/ф “Боєць 
мимоволi” (2) 

оВеН (21.03-20.04) 
До нових знайомств 

бажано віднестися з обе-
режністю. Розміряйте свої 
енергетичні ресурси та узя-
ті на себе зобов’язання. 

ТеЛецЬ (21.04-21.05)
Вам буде іноді здаватися, 

що все неможливе можливо. 
На роботі поставтеся до своїх 
обов’язків з більшою увагою, 
не випустіть з уваги дріб’язків. 

БЛИЗНЮкИ (22.05-21.06)
Ви будете схильні крити-

кувати всіх і вся, що, в ціло-
му, непогано, якщо виступа-
ти ви будете небагатослівно 
та у справі. 

РАк (22.06-23.07) 
Можливі дрібні домашні 

неприємності. Від ваших 
талантів будуть залежати 
ваші перспективи та просу-
вання кар’єрними сходами.    

    ЛеВ (24.07-23.08)
Можливі нескінченні тур-

боти як на роботі, так і вдо-
ма. Ви ще на один крок на-
близитеся до своєї мети, а 
ваші нові проекти одержать 
додатковий поштовх. 

діВА (24.08-23.09)
Будьте привітні з тими, 

хто бажає стати вам друзя-
ми, але не допускайте їх до 
себе зайво близько. 

ТеРеЗИ (24.09-23.10)
Перед тим, як почати вті-

лювати в життя свої ідеї, ба-
жано проаналізувати усе ще 
раз, щоб звернути увагу та 
усунути недоліки. Непотріб-
ну інформацію безжалісно 
відкидайте і постарайтеся 
бути зібраними. 
СкоРПіоН (24.10-22.11)

Спокій вам буде тільки 
снитися, тому постарайтеся 

зайняти зараз вичікувальну 
позицію, нагромадити сили і 
озброїтися мудрістю, знання-
ми. Ваш раптовий ривок 
вперед приведе вас до пе-
ремоги над обставинами. 

СТРіЛецЬ (23.11-21.12)
Настав час приходити в 

себе й робити свою робо-
ту, адже іноді доведеться 
займатися одноманітними, 
але необхідними справами. 

По відношенню до близьких 
людей вам необхідно посла-
бити свою вимогливість. 
коЗеРіГ (22.12-20.01)

Вам необхідно бути ре-
алістом. Якраз час в корек-
тній формі гучно оголосити 
про свої достоїнства і за-
слуги, адже якщо самі себе 
позитивно не оціните, то й 
інші можуть не звернути на 
вас увагу. 

ВодоЛіЙ (21.01-19.02)
Не виключені конфлікти 

на роботі, тому постарайте-
ся поменше спілкуватися з 
колегами й рідше попадати-
ся на очі начальству. 

РИБИ (20.02-20.03)
Усі кардинальні та пози-

тивні зміни у вашому житті 
будуть залежати від уміння 
належним чином показати 
свої здатності.

20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.35 Х/ф “Крихiтка 
Гонолулу” (2) 

ICTV
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00 Зiрка YouTube 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Кримiнальна Україна 
14.15, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
16.50 Т/с “Братани” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Т/с “Мисливцi за 
головами” 
22.15 Клан 
23.10 Х/ф “Незнайомець” (2) 

СТБ
06.20, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.05, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.35 “Зiркове життя. 
Вiтчими зiрок” 
10.40 Х/ф “Дiд Мороз 
мимоволi”(1) 
12.05, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.00 “Зваженi та щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мати й мачуха”(1) 
22.35 “Я соромлюсь свого тiла” 

НоВИЙ кАНАЛ
07.00 Пiдйом 
08.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.55, 23.00 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
00.55 Х/ф “Набридло 
цiлувати жаб” (2) 
02.35, 03.25, 04.30 Служба 
розшуку дiтей 
02.40, 03.30, 04.00 Зона 
ночi 
02.45 Хто гоїв рани 
козакам? 

ТРк “УкРАїНА”
06.15, 13.00 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.15 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Плюс любов” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30, 04.40 Т/с “Глухар. 
Повернення” (1) 
03.00 Т/с “Успiх 2” (1) 
04.25 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.00 Т/с “Спецзагiн Кобра 
11” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Перехват” (1) 
11.15 Д/п “Бiйцi Всесвiту” 
12.15 Д/п “Телепатiя” 
13.15 Д/п “Таємницi часу” 
14.00 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Ментовськi вiйни-2” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25, 01.20 Х/ф “Великий 
переполох у Малому 
Китаї” Треуг 
23.25 Х/ф “Повернення 
титанiв” (3) 
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Код 
функціональної 

класифікації
ДохоДи

Затв.по бюджету 
на І квартал 2013 
р. з урахуванням 
змін

Виконано 
за І квартал

2013 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2014 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2014 р.

% виконання 
плану за 2014 р.

% виконання факту 
за І квартал 2014 р. 
до факту за І квар-

тал 2013 р.

10000000
11000000
11010000
11020000
13000000
13030200
20000000
21000000
21010300
22000000
22010300
24000000
24060000

40000000
41010600
41020000
41020100
41020900
41030000
41030600

41030800

41030900

41031000

41035800

Податкові надходження
1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб 
Податок на прибуток підприємств
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Плата за користування надрами
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету
1. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
Реєстраційний збір
2. Інші неподаткові надходження
Інші надходження 
Разом доходів
офіційні трансферти                                        
Кошти, що надходять до районних та міських бюджетів 
Дотації  
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 
Інші додаткові дотації
Субвенції, одержані з Державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених 
законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом “гроші ходять за дитиною”
Всього доходів

1711,4
1711,4
1711,4

15,5
0,0
0,0
1,5
1,5
14,0
14,0

1726,9
54178,0

15,0
30912,4
30696,9
215,5

23250,6
18000,0

4329,2

697,5

28,9

195,0

55904,9

1703,2
1703,2
1701,3

1,9

110,2
1,0
1,0
3,2
3,2

106,0
106,0
1813,4
48066,4

15,3
28391,2
28391,2

0,0
19659,9
16701,2

2367,0

390,3

6,8

194,6

49879,8

1937,6
1937,6
1937,6

10,5
0,5
0,5
0,0

10,0
10,0

1948,1
45349,9

7,0
28412,1
28412,1

0,0
16930,8
13300,0

3054,4

387,8

34,3

154,3

47298,0

1844,9
1844,3
1839,9

4,4
0,6
0,6
8,3

8,3
8,3

1853,2
42278,8

3,3
26044,5
26044,5

0,0
16231,0
13288,8

2449,9

333,9

8,0

150,4

44132,0

95,2
95,2
95,0
0,0
0,0
0,0
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83,0
83,0
95,1
93,2
47,1
91,7
91,7
0,0
95,9
99,9

80,2

86,1

23,3

97,5

93,3

108,3
108,3
108,1
231,6
0,0
0,0
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
7,8

102,2
88,0
21,6
91,7
91,7
0,0
82,6
79,6

103,5

85,5

117,6

77,3

88,5

Код 
бюджетної 

класифікації
ВиДАтКи

Затв. по бюдже-
ту на 2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2013 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2014 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2014 р.

% виконання 
плану 

за 2014 р.

% виконання факту 
за 2014 р. до фак-

ту за 2013 р.

10000
70000
80000
90000
110000
120000
130000
170000
180000
210000
250102
250203

250311

250313
250315
250344

органи мiсцевого самоврядування
освiта
охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Засоби масової iнформацiї
Фiзична культура i спорт
транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика
Підтримка малого і середнього підприємництва
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй і наслiдкiв стихiйного лиха
Резервний фонд
Проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського 
і обласного значення) бюджетів
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
Всього видатків

507,7
21825,6
11661,0
24414,4
1816,9
60,0
595,5
526,7
5,0
42,3
29,0

4077,6

145,3
60,0

65767,0

352,3
19454,8
10535,4
20799,4
1713,4
60,0
376,8
270,7
1,8
41,4

3615,5

145,4

57366,9

460,8
14841,3
12025,4
19051,4
1687,4
40,0
361,1
314,3
2,7
32,0

2822,6

14,1

51653,1

413,9
11806,6
10442,0
16842,0
1581,0
40,0
307,6
272,4
2,5
0,5

1705,5

14,1

43428,1

89,8
79,6
86,8
88,4
93,7
100,0
85,2
86,7
92,6
1,6
0,0

60,4

100,0
0,0
84,1

117,5
60,7
99,1
81,0
92,3
66,7
81,6
100,6
138,9
1,2
0,0
0,0

47,2

0,0
9,7
0,0
75,7

Код 
функціональної 

класифікації
ДохоДи

Затв. по бюдже-
ту на 2013 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2013 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2014 р. з 

урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2014 р.

% виконання 
плану за І 

квартал 2014 р.

% виконання факту 
за І квартал 2014 
р. до факту за І 
квартал 2013 р.

20000000
21110000
25000000

40000000
41030000
41034400

Неподаткові надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Власні надходження бюджетних установ
Разом доходів
офіційні трансферти                                        
Субвенції, одержані з Державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг
Всього доходів

2844,2
0,0

2844,2
2844,2
303,6
1641,7
1641,7
2844,2

614,9
0,2

614,7
614,9
303,6

303,6
918,5

2487,7

2487,7
2487,7
882,1
882,1
882,1
3369,8

528,5
0,2

528,3
528,5
152,7
152,7
152,7
681,2

21,2
0,0
21,2
21,2
17,3
17,3
17,3
20,2

85,9
0,0
85,9
85,9
50,3
50,3
50,3
74,2

Код 
бюджетної 

класифікації
ВиДАтКи

Затверджено по бю-
джету на 2013 рік з 
урахуванням змін

Виконано 
за І квартал

2013 р.

Затв. по бюдже-
ту на 2014 р. з 

урахуванням змін

Виконано за І 
квартал 2014 р.

% виконання 
плану за 2014 р.

% виконання факту 
за 2014 р. до 
факту 2013 р.

70000
80000
90000
110000
130000
250354

250911
250912
250909

освiта
охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
Повернення державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників
Повернення кредитів, наданих для кредитування громад на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
Всього видатків

1199,6
1983,8
428,3
267,1
55,0

1641,7

30,0
-30,0

5575,5

144,0
356,2
48,3
71,2

271,1

-0,7

890,1

3801,0
1486,5
345,0
145,2

882,1

6659,8

68,9
300,9
55,6
28,2

124,0

-0,3
577,3

1,8
20,2
16,1
19,4
0,0
14,1
0,0

0,0
0,0
8,7

47,8
84,5
115,1
39,6
0,0
45,7
0,0

0,0
0,0
64,9

Звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету Чортківського району 
за І квартал 2014 р.

тис. грн.

Звіт про виконання загального фонду районного бюджету Чортківського району 
за І квартал 2014 року

тис. грн.

Додаток 
до рішення сесії Чортківської районної ради

від 16 травня 2014 р. за № 424

Заступник керуючого справами – начальник відділу з гуманітарних питань районної ради 
Т.Яблонь

Законом України за № 1155-VII від 25 березня 2014 року “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо включення відо-
мостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
до Єдиного державного реєстру” внесено зміни до Закону Укра-
їни “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців”, в якому діючих юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців зобов’язано здійснити включення до Єдиного 
державного реєстру (далі – ЄДР). У зв’язку з цим рекоменду-
ємо юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які 
створені та зареєстровані до 1 липня 2014 року та відомості про 

яких не включено до ЄДР, подати реєстраційні картки (форма № 
15 – для фізичних осіб, форма № 16 – для юридичних осіб) до 
державного реєстратора реєстраційної служби Чортківського 
районного управління юстиції за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 40 (приміщення райвійськкомату).

Тарас ВІВсЯНик,
 державний реєстратор  

Єдиний державний реєстр – обов`язковий для всіх
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Оголошення, повідомлення 11

даі попереджає

ПодякиЗаувага

земельні ділянки

будинки
ПРодАЮТЬСЯ

квартири

вважати недійсними:

Капустинська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера сільської ради.
Умови конкурсу: громадянство України, 

володіння державною мовою, освіта по спеці-
альністю, досконале володіння комп`ютером. 

Документи для участі в конкурсі приймаються про-
тягом 30 календарних днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: с. Капустинці, сільська рада.

10 травня мене доставили у Чортківську ра-
йонну лікарню завдяки “добрим” сусідам по саду. 
“Добродії” добряче побили мене. Кров пульсую-
чи витікала з рота, стався глибокий розрив щоки. 
Уявіть мій стан, поки привезли з Білобожниці, ви-
кликали чергового лікаря-стоматолога Миколу 
Вікторовича Глека (правда, він приїхав буквально 
через 10 хвилин своїм транспортом). Мене зали-
шали сили, втрачав свідомість. Лікар боровся за 
моє спасіння наодинці. Приводив до тями, вмивав 
рану, щоб зупинити кровотечу. Я безмежно дякую 
Вам, Лікарю. Низький уклін Вам за високу профе-
сійну майстерність, умілі руки, чуйне і добре сер-
це, за легкий гумор, який морально підтримував 
мене. здоров`я міцного і Божої благодаті.

З повагою і щирою подякою – 
Михайло степанович сУсЯк

Р. S. Щиро вдячний і лікарю А.М.Нагірному та 
всьому медичному персону травматологічного 
відділення.

Хочу висловити вдячність лікарю інфекцій-
ного відділення Чортківської ЦКРЛ Ігорю Во-
лодимировичу Шкварку за його доброту, про-
фесіоналізм, розуміння.

Нехай Господь повсякчас винагороджує його 
добродійні зусилля здоров`ям і довголіттям.

Марія МАслЯк

Сталось так, що у мене раптово вийшов з 
ладу телевізор марки “Saturn”, який я придба-
ла, було, у магазині восени 2012 р. Торік восе-
ни вийшов гарантійний термін, однак справа 
навіть не в тім – коли я звернулась до магазину 
за поміччю в ремонті, там лиш розвели руками. 
Не змогли зарадити і в інших магазинах побу-
тової техніки. А ось коли звернулась до Торго-
вого дому “Континент”, мене зразу ж почули. І 
не просто почули, а й охоче допомогли: доста-
вили мого телевізора до Тернополя у спеціалі-
зований сервісний центр фірми “Saturn Home 
Appliances” й забрали назад після ремонту. І то 
абсолютно безкоштовно. Спасибі добрим лю-
дям за добре серце і добру справу. Здоров`я 
вам і благополуччя!

Іванна ХРисТеВиЧ,
пенсіонерка, м. Чортків

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

Тел.: 099-451-48-51, 066-283-94-01.

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

двоповерховий будинок у смт Заводське по 
вул. Сонячій, 26 (колишній піонерський табір). За-
гальна площа – 220 кв. м, з них житлова – 113 кв. 
м. Будинок розміщений за 3 км від Чорткова, також 
під будинком є великий підвал. Поблизу магазин, 
школа, дитячий садок, лікарня. Ціна договірна.

Тел.: 57-3-84, 098-294-58-60.

будинок у с. Горішня Вигнанка. Загальна площа – 
33,5 кв. м, 18 сотих городу, підведено газ, воду. Ціна 
договірна. Тел.: 066-925-19-50, 063-823-16-71 (Віра).

будинок у Чорному лісі або обміняю на квар-
тиру в Чорткові. Є земельна ділянка 24 сотих, 
великий сад, надвірні будівлі, підведено газ. Ціна 
договірна. Тел.: 3-17-90, 066-983-55-28.

будинок у с. Ягільниця (біля школи) площею 80 
кв. м, з індивідуальним опаленням, з господар-
ськими спорудами. Загальна площа – 0,15 га. Ціна 
договірна. Тел.: 050-745-70-90, 068-396-64-24.

терміново будинок у с. Переходи по вул. Со-
нячній, 8, земельна ділянка 49 сотих, великий сад, 
вся земля приватизована. Є гараж, хлів. Будинок 
газифікований. Ціна договірна. 

Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86. 

2-кімнатна квартира по вул. Незалежності, 
86, на 7-му поверсі 9-поверхового будинку. Є лі-
чильники, індивідуальне опалення, телефон, ка-
бельне телебачення, можливо з меблями, закри-
тий балкон. Ціна 23 тис. у. о. Тел. 097-157-91-41.

 1-кімнатна квартира у Чорткові по вул. Шев-
ченка, 84, 5-й поверх п`ятиповерхового цегляного 
будинку, загальна площа – 31 кв. м. Євроремонт, 
всі двері нові, металопластикові вікна, індивідуаль-
не опалення, телефон, Інтернет, кабельне телеба-
чення, підвал. Ціна договірна. Тел. 097-911-48-38. 

2-кімнатна квартира по вул. Д. Січинського, 1, 
п`ятий поверх, загальна площа – 51,6 кв. м. Ціна 
договірна. Тел. 097-458-75-71.

2-кімнатна квартира по вул. Подільській, 31 
А, над магазином “Спортсвіт”, площею 56 кв. м, 
на 3-му поверсі; постійна вода. Ціна – 23 500 у. о. 
Можливо з гаражем. Тел. 095-081-08-42. 

Колектив Чортківської комунальної 
районної стоматологічної поліклініки 
висловлює щире співчуття Мирону Єв-
стаховичу Смоляку з приводу тяжкої 

втрати – смерті його матері СМоЛяк ка-
терини Миронівни.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, категорії 4, серії Д за № 
138019, видане Тернопільською ОДА 16 травня 
2003 р. на ім`я: СтЕфАнюк Денис Степанович.

посвідчення серії АМЗ за № 023709, видане 
30 травня 2008 р. секретарю судового засідання 
Чортківського районного суду на ім`я: МАРиШЕ-
ВА Галина Миронівна. 

Мережа магазинів ШАРА 
візьме в оренду магазин 

у м. Чортків, тільки перший 
поверх, в людному місці 

Тел. 068-507-73-78

тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський 
цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Шкодочинність цього 
бур`яну виключно ви-
сока. Розвиваючи по-
тужну надземну масу 
і кореневу систему, 
вона пригнічує культур-
ні рослини. Засмічує 
посіви всіх польових 
культур, трапляється 
в садах, присадибних 
ділянках, на узбіччях 
доріг. Найчастіше від 
неї страждають ярі й 
просапні культури (бу-
ряк, кукурудза, овочі, 
соняшник, баштанні 
та ін.). На луках і па-
совищах вона витісняє 
злаково-бобові трави 
і різко знижує кормові 
якості сіна й випасів, 
тварини не поїдають її 
у зв`язку з тим, що амб-
розія містить в листках 
до 0,15 відсотка гірких 
масел. 

Дослідження пока-
зали, що на утворення 
однієї тонни сухої речо-
вини амброзія вибирає 
з грунту 15,5 кг азоту і 

1,5 кг фосфору, а також близько 950 т води. 
При потраплянні в поля сівозміни упродовж 
3-5 років може засмітити всі польові сівозмі-
ни. Цей бур`ян отруйний. Восени, під час масо-
вого цвітіння, виділяє в повітря багато пилку, 

який, потрапивши в органи дихання людей, 
викликає алергічну хворобу під назвою осін-
ня пропасниця, що призводить до погіршення 
зору, провокує приступи астми. 

Зовнішні ознаки амброзії полинолистої: од-
норічна яра рослина за зовнішнім виглядом 
схожа на коноплі, а за розмірами й формою 
листків нагадує полин гіркий (звідки й назва 
полинолиста). Стебло і листя опущене. Амб-
розія сходить наприкінці березня, в травні. 
Цвіте з другої половини липня по жовтень, 
плодоносить у вересні-листопаді. Розмно-
жується насінням (одна рослина утворює від 
80-150 тисяч насінин, які зберігають в землі 
життєздатність до 10-40 років).

Карантинні заходи такі: категорично за-
бороняється завезення засміченої підкаран-
тинної продукції у вільні від бур`яну райони; 
обов`язковий карантинний догляд та лабо-
раторна експертиза; при виявленні бур`яну 
вантаж підлягає поверненню відправникові 
або очищення під контролем держінспектора 
з карантину рослин, а при неможливості очи-
щення – переведення насіннєвого матеріалу в 
категорію зернопродуктів та переробку; за ви-
явлення насіння амброзії у кормових відходах 
вони підлягають переробці з розмеленням 
часток не більше 1 мм, а малоцінні відходи 
знищуються під контролем держінспектора з 
карантину рослин шляхом спалювання чи за-
копування на глибину 0,5 м. Сільгоспугіддя 
обстежуються на виявлення бур`яну в період 
вегетації.

ольга БАлицькА, 
головний спеціаліст – державний 

фітосанітарний інспектор

ПП “Вінс плюс” має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарним джерелом паливної офісних приміщень, 

які розташовані за адресою: м. Чортків, вул. Монастирська, 7.
Викиди забруднюючих речовин від процесу вироблення тепла для власних потреб станов-

лять – 0,028 т/рік.
Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої ді-

яльності немає.
Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформації 

за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація.

Вогнище біди
Небезпечний карантинний бур̀ ян – амброзія полинолиста. 

Її батьківщиною є Північна Америка, на Україні поширена в південних областях. 
А на Чортківщині виявлена на об`їзній дорозі міста від с. Угринь (річки серет) 

до кільця центральної траси Тернопіль-Чернівці.

Як свідчить статистика, водії доволі 
часто,  нехтуючи Правилами дорожнього 

руху, дозволяють собі сідати за кермо 
в стані алкогольного сп’яніння.

Лише цьогоріч за короткий відрізок часу праців-
ники ВДАІ з ОАТ Чортківського району зупинили 21 
нетверезого водія. І навіть збільшені майже вдві-
чі штрафи не насторожують порушників. Прикро, 
проте напрошується висновок: громадяни ще й 
досі не усвідомили, до яких важких наслідків при-
зводять поїздки в нетверезому стані та в яку, так 
би мовити, копійку можуть «влетіти» порушники 
через свою байдужість і недбалість. 

Часте нехтування водіями власною безпекою, 
грубе порушення Правил дорожнього руху призво-
дить до непоправних трагедій. Ось, до прикладу, 
за цей рік у нашому районі скоєно 30 дорожньо-
транспортних пригод, в яких п’ятеро осіб отрима-
ли тілесні ушкодження; дев’ять ДТП – із вини не-
тверезих водіїв.

Вже вкотре акцентуємо увагу – за керування 
транспортним засобом у нетверезому стані для 
водіїв передбачений штраф у розмірі від 3400 до 
5950 гривень або позбавлення права керування 
авто на термін від одного до двох років, або ад-
міністративний арешт від 7 до 10 діб. Повторне 
вчинення протягом року такого порушення тягне 
за собою позбавлення водіїв права керування 
транспортним засобом на термін від двох до трьох 
років із оплатним вилученням транспортного за-
собу чи без такого або адмінарешт терміном від 10 
до 15 діб з оплатним вилученням транспортного 
засобу чи без такого. 

Володимир ЗиГРІй,
начальник ВДАІ з ОАТ 
Чортківського району

Нетверезий стан – 
ТАБУ водіям

Курйозний випадок трапився у Чорткові. Зі 
слів начальника районної міліції Олега Янчин-
ського, слідчо-оперативна група виїхала на 
виклик співробітників відділення Державної 
служби охорони, адже в одній з аптек спра-
цювала сигналізація. На місці правоохоронці 
застали наряд ДСО та уже затриманого лихо-
дія. Та на цьому, як з’ясувалося, кримінальна 
діяльність останнього не закінчилася.  Сприт-
ник спромігся під час затримання витягнути з 
кишені охоронця службовий мобільний.  

Тривожний сигнал надійшов на пульт цен-
тралізованої охорони о п’ятій годині ранку. 
До аптеки одразу ж виїхав наряд охоронців. 
Міліціонери застали крадія на місці злочину – 
той якраз нишпорив у касовому апараті. Згріб 
увесь дріб’язок та, як був переконаний, цілу 
пачку купюр. Роздивитися, що насправді поцу-
пив, допомогли міліціонери. З’ясувалося, що  
замість грошей зловмисник прихопив бланки 
рецептів. А копійками та дрібними банкнотами 
виніс понад 150 гривень. 

Розчарований невдалою вилазкою та мит-
тєвим затриманням, крадій вирішив бодай 
чимось поживитися. Побачивши у кишені охо-
ронця мобільний, спритно витягнув його. Що 
досвіду у таких махінаціях чортківчанину не 
бракує, то це факт. Лише у січні цього року він 
вийшов з місць позбавлення волі, де відбував 
покарання за майнові злочини.   

За фактами крадіжок щодо чортківчанина 
розпочато кримінальне провадження. Йому 
інкримінують частини першу та третю статті 
185 ККУ. Стосовно нього обраний запобіжний 
захід – тримання під вартою.

Власники аптечного закладу вдячні право-
охоронцям за оперативність та професіоналізм 
і переконані, якби не скористалися послугами 
ДСО, втрати були б набагато більші.  

  
сГЗ УМВс України

в Тернопільській області 
(за матеріалами сайту: mvs.gov.ua)  

кримінал

Податківець отримав 20 000 гривень 
неправомірної вигоди

Встановлено, що головний державний 
податковий ревізор-інспектор одного з від-
ділів Чортківської об’єднаної державної по-
даткової інспекції, провівши планову доку-
ментальну перевірку, вимагав у місцевого 
підприємця 20 000 гривень за зменшення 
нарахувань та штрафних санкцій. 

Після отримання податківцем зазначеної 
неправомірної вигоди його затримали пра-
цівники прокуратури Тернопільської області 

спільно зі співробітниками УСБ України в об-
ласті. 

За даним фактом прокуратура області 
розпочала кримінальне провадження за ч. 4 
ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою).

  Прес-служба прокуратури 
Тернопільської області

Під час затримання зловмисник 
обікрав міліціонера

Прокуратура Тернопільської області розпочала кримінальне провадження 
стосовно податківця за фактом одержання ним від підприємця 

20 тисяч гривень неправомірної вигоди. 
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Вітаємо із 60-річчям 
Михайла Миколайовича сеМиРоЗУМА

зі с. Ридодуби.
Повиростали діти, як квіти у дворі,
І 60 років вже стало на порі,
Не збавилось любові, 
                      не збавилось тепла.
Мудріше стало слово, щирішою душа.
Дозволь Тебе з ювілеєм привітати щиро
І щастя побажати, і спокою, і миру.
Хай Тебе оберігає молитва свята,

А Господь дарує многії 
                  і благії літа.
З повагою і любов̀ ю – 

колеги по роботі.

27 травня, у чудовий весняний день, 
святкуватиме свій 65-річний ювілей 

Володимир Гнатович ВелиГАН.
Летять літа, 
 мов бистрі води, 
І не вернути 
              їх назад. 
А нам не віриться 
                  сьогодні, 
Що Вам уже – 65.
Хай нових днів 
   ще буде безліч, 
Без ліку щастя 
                   і пісень, 
Прийміть вітання найщиріші 
В цей світлий ювілейний день. 
Здоров’я, щастя зичим не на рік – 
На все життя бажаєм його щиро, 
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою і любов̀ ю – 
дружина Михайлина, син 
Микола, невістка Ірина, 

онуки Юля, Володя.

Від щирого серця вітаємо з 50-річчям 
дорогу донечку, люблячу дружину і 

найкращу в світі матусю та бабусю
ольгу Ярославівну сТефАНІВ

зі с. Пробіжна.
Матусенько рідна, 
   бабусенько мила,
Вас щиро вітає 
    вся наша родина,
Усі ми Вас любим 
           і всі поважаєм,
Усі Вам здоров`я 
       міцного бажаєм.
Спасибі за ласку, 
     за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, 
                         невтомну роботу,
За душу привітну і щире серденько,
За те, що найкраща у світі Ви, ненько!
Хай обминають всі тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід
І в серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.
Щасливі Ви, бо люди поважають,
Багаті – бо добро в душі дзвенить.
Усю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що розквітають, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Щоб смутку не знали ніколи-ніколи,
Добра Вам, радості, всього доволі.
О Господи, нам маму бережи,
Даруй енергію, завзяття, сили,
В цей день для неї многа літ пошли
І дай їй все, чого б не попросила.

З повагою і любов̀ ю – мама Розалія, 
чоловік олег, донька Тетяна 

з чоловіком орестом, син 
Андрій з дружиною оксаною, 

внуки Денисик і Даринка та 
вся велика родина.

Щиро вітаємо з 60-річним ювілеєм
ореста степановича 

ГоШУлЯкА.
Нехай наступні роки 

будуть сповнені нови-
ми перемогами й до-
сягненнями, любов`ю 
рідних, щастям і ра-
дістю.

Бажаємо миру, 
 здоров’я і щастя. 
Щоб лихо й хвороби 
  Вас обминали, 
Зозуля сто років 
  життя накувала. 
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, все удається. 
Чистого неба, радості в хаті, 
Будьте завжди веселі,
                        щирі й багаті. 
Хай Бог здоров’я 
              Вам дає, 

А Мати Пречиста 
             завжди береже.

З повагою – 
церковний хор 

с. Палашівка.

Профспілка працівників культури 
широ вітає викладача Заводської 

районної комунальної школи 
мистецтв 

Тетяну Володимирівну
ВиТЯГлоВськУ 

із золотим ювілеєм.
Для Вас сьогодні посмішки, вітання, 
Яскравих квітів ніжна розмаїть, 
Найкращі, найщиріші побажання, 
Що йдуть від серця нашого, прийміть. 
Ми хочем радості і щастя побажати, 

І неба чистого, 
          як волошковий цвіт, 
В житті ніколи прикрощів 
                        не знати. 
Здоров’я зичимо 
         міцного на сто літ!

Профспілка працівників культури щиро 
вітає методиста по роботі з дітьми 

центральної бібліотеки 
олександру омелянівну РоНЧкоВськУ 

із золотим ювілеєм.
Всього, що найкращого в світі буває,
Для Вас ми щиро бажаєм.
Бажаєм Вам спокою
                      й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось
                       при кожній хвилині.
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові та щедрості від внуків й дітей.
Бажаємо прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.

Хай Мати Пречиста 
            стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах 
                            допоможе. Щирі побажання племінниці, сестрі 

Надії Романівні слУПськІй
в День народження.

Добра і радості бажаєм, 
Здоров’я Тобі на всі літа, 
Хай сонце весело Тобі сяє 
І квітне в серці доброта.
Хай світять Тобі життєві далі, 
Хай обминає Тебе журба, 

Бажаєм Тобі на видноколі 
Блаженства, миру і добра.

З любов̀ ю – сім`я 
Бамбураків.

Всечеснішого 
отця Віталія ПАлАМАРЯ, 

пароха церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Чорнокінецька Воля, 

вітають і щиро здоровлять з Днем 
народження усі парафіяни села.

Ми Вам, отче, щиро хочем побажати: 
Сійте у серцях людських добро, 
Щоб зерно це щедро проросло.
Хай Господь здоров`я посилає, 
Радості і щастя додає,
Дух Святий над Вами хай витає, 
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили, 
Хай панують спокій, мир, добро.
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!
Хай з Ваших уст до нас летять
Слова блаженні – Божі, 

А Вам від Бога – многих літ
У радості прожити.
Низький уклін прийміть 
                         від нас,
Бо ми всі – Ваші діти.  

У цей весняний день щиро вітаємо
з  5-річним ювілеєм

  евеліночку ПеТРиШиН. 
У теплий день весни 
розцвіла, мов квіточка, 
Народилась дівчинка – 
зветься Евеліночка.
Тож рости здорова, 
виростай вродлива,
Хай буде щаслива 
    кожна Твоя днина.
Хай Тобі сміється 
          сонечко із неба, 

А Бог посилає все, що Тобі треба.
Любе дівчатко, наша потіхо!
Іскрися здоров`ям, дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя Тебе обняли,
Щоб Ангели Божі Тебе берегли!
Рости всім на радість, мале Ангелятко,
Хай буде з Тобою Матінка Небесна 
                                    зі Своїм Дитятком.

З повагою та любов̀ ю – мама Галя, 
тато Толік, Таня, хресний тато сер-

гій, сестра Поліночка, бабуся 
оля, дідусь Євген, прабабуся 

Марія, 
прадід  Іван.

Щиро вітаємо із 55-річним ювілеєм,
який він святкуватиме 26 травня, 

Адама Пилиповича БлЯШУкА. 
То нічого, що вже ювілей,
Сивий вітер в волоссі гуляє,
Ти такий молодець, що гей-гей,
І здоров`я ще травнем буяє.
Хай щастя вікує у Твоєму домі
І радість у ньому хай буде завжди.
Здоров`я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.

З повагою та любов̀ ю   – 
син сергій, невістка Таня, 

внучка Поліночка, свати 
Євген та ольга.

Сердечно вітаємо з Днем народження
Руслану Михайлівну сиНЮк.

Нехай рікою щастя 
                  ллється, 
В родині гарно 
           все ведеться, 
І серце 
   хай не знає болю 
На довгий вік 
          і світлу долю. 
А ще любові 
         щиро зичим, 

Здоров’я, квітів і краси, 
Літ щасливих до сторіччя, 
Усіх гараздів з роси й води.

колектив баклабораторії.

Греко-католицька громада 
с. Малі Чорнокінці щиросердечно 

вітає з Днем народження
отця Віталія ПАлАМАРЯ.

Нехай Ваше слово 
        миром витає
І у серцях вірних 
добром проростає.
Найбільше бажаєм 
  здоров`я міцного,
Без нього не милі 
      всі наші діла.
Опіка – від рідних, 
а ласка – від Бога,
Хай Матінка Божа від зла захищає

Вас кожен день, 
             як молитва свята,
Христос хай здоров`я 
                Вам посилає
На довгі, щасливі 
                   та благі літа.

19 травня відсвяткувала своє 45-річчя
Галина Михайлівна 

ВолоЩУк.
Нехай волошками 
цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться 
    тисячі бажань,
Щоб доля дарувала 
     тільки щастя,
Ні грама бід, ні 
крапельки страждань.
Будь завжди гарна 
                й молода,

Бажана, добра і проста,
Завжди усміхнена і мила,
Завжди кохана і єдина.

З любов̀ ю – подруги.

Минулого тижня, у четвер, 15 травня, Україна відзначала ще одне зі своїх свят, 
мабуть, наймолодше. То – Всеукраїнський день вишиванки. корені його такі: 

День вишиванки започаткували 2008 року студенти історичного факультету 
Чернівецького університету. Рік – і свято стало загальноуніверситетським. Минув 

ще рік – і майже все місто цього дня вбирається в національні сорочки 
та виходить на майдан. А відтак свято шириться й шириться на всі регіони 

України. І долучається до нього не лише студентська молодь, як це було на початках 
(бо студентський парламент України підтримали Черкаси, Полтава, київ та інші 

міста), а й уся патріотично налаштована спільнота українства. ось таку картинку – 
дрес-код виключно із вишиття – й зафіксував своїм об`єктивом наш фотокор 

того дня у чортківському супермаркеті «Норма».

Фото ореста лиЖеЧки

Вишиванко моя, вишиванко!..


