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Виходить з 1939 року

Позиція Твої герої, Україно

Благословенна земля, ймення якої – Україна, зажурилася. Вже не вперше українці 
розпочинають той кривавий тан зі своїм північним сусідом. І знову розтинаються сотні, тисячі 
молодих сердець вкраїнських за волю й незалежність рідної держави. Небесна сотня гіркотою 

множиться, і знову похилилася червона калина, у білих домовинах повертаються нескорені мужні 
Герої України на батьківщину… Вороже осине кубло встромляє жала зі смертоносним трунком 

у соковиті плоди нашої нації, несучи за собою біль, сльози, жалобу…

Вони стали Ангелами для всієї України 

1. Відповідно до пункту 9 статті 46, частини 1 пункту 
6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» скликати тридцять другу сесію Чортків-
ської районної ради VI скликання 26 вересня 2014 року 
о 10-й год. у залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1. Про стан підготовки об’єктів соціально-культурної 

сфери до роботи в зимовий період.
2.2. Про стан дотримання законності та правопоряд-

ку на території району.
2.3. Про програму охорони довкілля, раціонально-

го використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки Чортківського району на 2014 – 
2016 роки.

2.4. Звіт про виконання районного бюджету за І пів-
річчя 2014 року.

2.5. Про внесення змін до районного бюджету на 
2014 рік.

2.6. Інші питання поточної роботи ради.
8 вересня 2014 р.                                     № 35

Заступник голови районної ради 
Л.Хруставка

Розпорядження голови районної ради
Про скликання тридцять другої сесії Чортківської районної ради VI скликання

У цьому номері «Голосу народу» 
мала бути резонансна публікація 
під заголовком «Шакали виють, 

а караван іде», підписана кількома 
мешканцями с. Нагірянка 

та членами РО «Громадський майдан» 
(у всякому разі, її авторами очікувався власне 
такий результат). Однак «пишуча» частина 

колективу редакції «Голосу народу» колегіально 
вирішила не публікувати поданий матеріал. 

І ось чому.

Пригадаймо спільно події майже-майже річної 
давності. Майдан, у часі котрого вільно мисля-
че студентство, котре вбачає майбутнє своєї ледь 
старшої за нього держави в європейській спільноті, 
спротивом режимові Януковича сколихнуло Україну. 
Відтак – революція Гідності, Небесна сотня... Перші 
направду демократичні президентські вибори і – ві-
йна на Сході... Ятрить кривава рана на тілі нації, за-
щораз відносячи в незворотну даль синів України 
– наш цвіт, генокод українства. Й на тлі усього цьо-
го – чвари, чвари, чвари... Прикро, гірко й боляче, 
що ми, українці, знову й знову чубимося, прагнучи 
неодмінно віднайти скалку в оці найближчого това-
риша, побратима, з котрим ще вчора мужньо й від-
важно ставали на прю з ненависним ворогом. Ста-
ємо, піднімаємося й нині – адже мета у нас спільна, 
єдина. І ...ворогуємо, «озброївшись» прагненням чи 
не найповніше облити брудом свого опонента. Чи ж 
личить так чинити в часі звершення найсокровенні-
ших сподівань і найгіркіших утрат для України?!

Очікувана публікація – резонанс на опубліковану 
29 серпня ц. р. за підписом Штабу національного 
спротиву «Для чого вводити людей в оману?». То 
було реагування на статтю, датовану 1 серпня ц. р., 
під заголовком «Будь-яка цивілізація починає зане-
падати тоді, коли люди перестають називати речі 
своїми іменами» й за авторством РО «Громадський 
майдан». Отже, обидва опоненти дістали змогу ви-
словитись. Тому ми вирішили поставити на цьому 
крапку. Досить. Погодьмося, друзі, не час нині зво-
дити рахунки, ой не час! Запрягаймося до спільної 
праці, до віднови хати, з котрої вимели й виміта-
ємо непотріб, берімося до опорядження садиби, 
аби зоріла наша Україна-ненька поміж країн-сестер  
рум`яною ружою...

Упевнені: редакції районки ще доведеться вислу-
хати чимало звинувачень через цю відмову. Однак 
нехай краще списи схрещуються над нашими го-
ловами, аніж розбурхувати так недоречними тепер 
емоціями уми спільноти.

Редакція «Голосу народу»  

Станьмо, браття, 
будьмо браття...

«...Якщо прийшов людиною, не каменем – 
байдужим ти не маєш права бути!» (Г.Чубай)

14 вересня ц. р., у неділю, о 18-й год. на цен-
тральному майдані міста – площі Героїв Євро-
майдану – будуть відправлятися молитва за тих, 

хто в вічності, та молитва поколінь за україну. 
Запрошуємо усіх священнослужителів м. Чорт-

кова, усіх чортківчан до спільної молитви. 

Оргкомітет

Помолимося разом за Україну!
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На часі2

12 вересня. Тривалість дня – 12.50. Схід – 06.29. Захід – 19.19. Іменини святкують Олександр, Христофор. День програміста
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Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

Голова 
райдержадміністрації
В.шЕПЕТА

Заступник голови 
районної ради                    
Л.ХрусТАВкА

До уваги жителів  району!

Народний депутат україни стОЙкО Іван Михай-
лович здійснюватиме прийом громадян:

у четвер, 18 вересня, з 15-ї год. – у смт Заводське; 
у п’ятницю, 19 вересня, з 12-ї год. – у с. Росохач. 
Прийоми здійснюватимуться у приміщеннях селищ-

ної та сільської рад.

Депутат в окрузі
У текстурі останньої в часі апаратної наради при го-

лові райдержадміністрації В.Шепеті, що відбувалась 
за участі першого заступника голови РДА В.Запухляка, 
заступника голови районної ради Л.Хруставки, за-
ступника міського голови П.Волошина, керівників 
структурних підрозділів, відділів та управлінь, грома-
дилися й мережилися акценти жалоби й діловитості 
водночас у спільному, неподільному аспекті неперед-
бачуваної многоплинності нашого життя.

Як і тиждень тому, очільник району знову щонай-
перше виніс на загал сумну звістку про загибель в 
зоні АТО нашого земляка, на цей раз вже мешканця 
Чорткова Романа Ільяшенка, вояка 51-ї механізованої 
бригади артилерійського самохідного дивізіону. 

Відтак голова РДА представив присутнім ново-
призначеного заступника голови райдержадміні-
страції з гуманітарних питань І.Вівата, котрий, у свою 
чергу, закликав присутніх керівників управлінь, від-
ділів та структурних підрозділів до плідної співпра-
ці у вирішенні найнагальніших проблем, застерігши 
при цьому напівжартома-напівсерйозно: насамперед 
конструктивної, аби не пересваритися. Одразу було 
представлено й Л.Мельник, котра відтепер обійняла 
посаду заступника керівника апарату – начальника 
відділу з організаційної роботи апарату райдержад-
міністрації.

Сумарні підсумки з моніторингу щодо розпочатої 
з надходженням осені виплати паїв орендодавцям у 
агропідприємствах району виніс на загал начальник 

управління АПР РДА І.Заболотний (станом на минулий 
понеділок було виплачено вже 38 відсотків від загаль-
ної чисельності). Загалом селяни Чортківщини мають 
отримати за оренду земельних часток 27 млн. 32 тис. 
грн. Триває виплата дотацій селянам за утримання, 
вирощування і здачу високовагового молодняка ВРХ 
та закупівлю фізичними особами доїльних апаратів 
за період травень-грудень 2013 року – їх дістануться 
4126 осіб. Головний аграрій прокоментував і хід по-
льових робіт: наразі впорано 3150 га озимого ріпаку, 
зібрано урожай сої на 450 гектарах і соняшнику на 
150 гектарах, триває копання картоплі, господарства, 
що її вирощують, мають підготовлені сховища. Розпо-
чато копання солодких коренів у ПАП «Дзвін», урожай 
засвідчує непогану цукристість – 16 відсотків.

Стан і проблеми надрокористування в районі в роз-
різі окремих родовищ і кар`єрів, а також їх можливос-
ті зацікавити інвесторів, висвітлив начальник відділу 
ЖКГ і цивільного захисту населення РДА Б.Гусак. Ре-
зультати роботи антикризового енергетичного штабу 
в плані здійснення жорсткої економії в межах гранич-
но допустимих норм напередодні близького в часі 
опалювального сезону й важкої зими – тема інфор-
мації першого заступника голови РДА В.Запухляка. 
У цьому контексті головою РДА залучено до розмови 
керівників галузей медицини, освіти, культури. Затор-
кнуто й інші життєво важливі «артерії» функціонування 
складного організму району, в тому числі аспекти ви-
ховання, милосердя й благодійності, добросусідства.

Голові Цвк україни 
п. ОХеНДОвськОМу М. в. 

Штабу національного спротиву Чортківського 
району тернопільської області

Заява
У зв’язку з тим, що ЦВК призначила головою ОВК 

округу № 167 представника Партії регіонів, у нас скла-
лася вкрай напружена ситуація, яка загрожує зривом 
виборчої кампанії на окрузі.

Громада Чортківщини глибоко обурена цим при-
значенням, вважаючи його образою честі й гідності 
для усіх чесних людей. Адже саме під керівництвом 
Партії регіонів Україна опинилася у стані війни. Це на 
їх руках кров молодих героїв нашого краю, які своїм 
життям заплатили за злочини ПР перед українським 
народом. Тільки на протязі останнього тижня Чортків-
щина схоронила вже другого свого героя, який заги-
нув на війні України з Росією.

Виборці округу вважають зневагою до себе й те, 
що вже не вперше ОВК на нашому виборчому окрузі 
очолюють антиукраїнські партії – на минулих виборах 
ВР це була Світлана Міркушина, член КПУ, зараз го-
ловою ОВК призначено Віталія Стрюченка від Партії 
регіонів. На глибоке переконання наших краян обидві 
ці партії мають бути заборонені в Україні як злочинні й 
у жодному разі їх представники не можуть очолювати 
виборчі комісії.

Борщівська, заліщицька і чортківська громади, як 
і вся Тернопільщина – це надзвичайно патріотич-
ні люди, котрі з перших днів Майдану своєю учас-
тю об’єдналися в потужну силу, яка й нині боронить 

Україну на передовій.
Штаб національного спротиву Чортківщини своєю 

заявою підтверджує рішучість громади не допустити 
представників ПР або КПУ до керівництва ОВК, на-
віть під загрозою зриву виборів в окрузі, бо вважає це 
зрадою Батьківщини на фоні подій, що відбуваються 
нині в Україні, та смертей своїх синів.

І.КалаКайлО, співголова Штабу національного 
спротиву Чортківського району

І.ВІВат, голова районної організації Конгресу Укра-
їнських Націоналістів

л.ХРУстаВКа,  голова Чортківської РО  Української 
Народної Партії

Б.БатРиНЧУК, співголова Координаційної ради 
національно-демократичних партій та громадських 
організацій Чортківського району

В.ЦІХОЦьКий, в. о. голови Чортківської міської ор-
ганізації ВО «Свобода» 

В.ШеПета, голова Чортківської РО ВО «Батьківщи-
на»

О.ОмельЧУК, голова Чортківської громадської ор-
ганізації «Спілка Чорнобиль»

с.ШеВЧУК, Чортківське РВ Всеукраїнського 
об`єднання ветеранів

т.сВятКОВсьКий, голова Чортківської РО Україн-
ської республіканської партії

т.яБлОНь, уповноважений представник депутат-
ської групи Народний Рух України у Чортківській ра-
йонній раді

Р.ГафаРОВ, голова районної ГО «Друге призначення»
П.ПаВлІВ, голова Громадської ради при Чортків-

ській міській раді

Голова комісії – стрЮЧеНкО віталій Миколайович 
– від Партії регіонів

Заступник голови комісії – кОвБасНЮк Богдан 
костянтинович – від Радикальної партії Олега Ляшка

секретар комісії – ПавЛИШИН Олександра анто-
нівна – від Партії Зелених України

Члени комісії: 
аНДруНИШИН степан Михайлович – від політичної 

партії ВО «Свобода»
варОДа Любов володимирівна – від політичної пар-

тії «Україна майбутнього»
ГаНуШевськИЙ віктор степанович – від політичної 

партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Ре-
форми) Віталія Кличка»

ГруЗІНська Ірина Іванівна – від політичної партії 
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка»

ГуМеНЧук тетяна володимирівна – від партії Наталії 
Королевської «Україна – Вперед!»

ГурИН віктор Михайлович – від Комуністичної партії 

України
ДМИтраШ Любов романівна – від політичної партії 

ВО «Батьківщина»
ІЩеНкО сергій сергійович – від Партії регіонів
крИвОрук віра Михайлівна – від політичної партії ВО 

«Громада»
МаЛаНЮк Ігор володимирович – від політичної пар-

тії ВО «Свобода»
савкІв світлана степанівна – від політичної партії 

ВО «Батьківщина»
стаШкІв андрій Михайлович – від політичної партії 

«Народно-трудовий союз України»
стеФаНИШИН Ганна степанівна – від Української 

партії «Зелена планета»
стратІЙ Любов Дмитрівна – від Ліберальної партії 

України
струЧевськИЙ Петро Іванович – від політичної пар-

тії «Зелені»

Секретар Центральної виборчої комісії   т.ЛукаШ

склад Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного 
виборчого округу № 167 (включає в себе Борщівський, Заліщицький і Чортківський райони)

Вибори-2014

У райдержадміністрації

Розпорядженням голови райдержадміністрації за 
№ 121-12 від 5 вересня 2014 р. заступником голови 
Чортківської районної державної адміністрації при-
значено ВІВАТА Івана Осиповича, 28.07.1956 р. н. На-
родився у с. Малі Чорнокінці нашого району. Освіта – 
вища, закінчив Львівський національний університет 
ім. І.Франка, отримавши фах журналіста. Працював 
Малочорнокінецьким сільським головою (1994 – 2002 
рр.), заступником голови Чортківської районної ради 
(2006 – 2010 рр.). Депутат районної ради. Голова РО 
Конгресу Українських Націоналістів.

Призначення

у неділю – День працівників 
нафтової, газової та нафотопереробної 

промисловості

Шановні друзі!
Прийміть щирі й теплі вітання з професійним святом! 
Ви працюєте в одній з провідних галузей економіки. 

Ми завдячуємо вам теплом у наших оселях, від вас за-
лежить стабільна робота всієї вітчизняної промисло-
вості, енергетична безпека країни. Сьогодні перед вами 
стоїть надзвичайно важливе завдання – задовольнити 
енергетичні потреби народного господарства і насе-
лення в осінньо-зимовий період газом і нафтопродук-
тами. Переконані, що для забезпечення енергетичних 
потреб населення району та подальшого розвитку сво-
єї життєво важливої для держави галузі ви докладете 
максимум зусиль. 

Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, до-
статку, благополуччя, творчої наснаги, нових трудових 
звершень в ім’я України.

Завтра – День фізкультури та спорту

Шановні спортсмени, тренери, любителі та 
прихильники активного способу життя, уболівальники! 

Прийміть сердечні вітання зі святом. 
Нинішнє зростання рядів сподвижників і прихильни-

ків фізичної культури і спорту – добра ознака утвер-
дження людської краси та духовного здоров`я, праг-
нення людини до самовдосконалення. Ми переконані, 
що поєднання масової фізичної культури та спорту ви-
щих досягнень – надійна опора прекрасного майбут-
нього нашої держави. Батьківщина потребує вольових 
людей, що здатні на труд і звершення. Саме такими 
якостями володіють ті, хто займаються спортом, адже 
щодня вони перемагають лінь, біль й труднощі, аби до-
сягти своєї мети. Кожна самодостатня людина розуміє, 
що фізичне самопочуття та розвиток – запорука руху 
вперед. Радіємо, що таких людей стає дедалі більше. 

Бажаємо всім, хто присвятив своє життя великій 
справі, яка символізує молодість, велич духу і муж-
ність, міцного здоров’я, бадьорості, наснаги, перемог 
у всіх справах і починаннях!
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Присвячується загиблим 
Героям Чортківщини

Я помолюсь сьогодні за тих,
Що рано так овдовіли,
За відданих, щирих, простих,
Що вже посивіли.
За доньок маленьких й синів,
Що не дочекалися тата.
І за тих матерів,
Що горем вбиті від втрати.
Я помолюсь за тих, що віднині
Пішли у вогняний вир,
Щоб у нашій з вами родині
Був спокій нарешті і мир.
Я помолюсь за тих, що в Дикім полі
Нелегкий вибрали шлях,
Той шлях, що приведе нас до волі
В запеклих, кривавих боях.
Я помолюсь за тих побратимів,
Що перші у вічність пішли,
Скучатиму завжди за ними – 
Ми разом колись на Майдані були.
Я помолюсь за героїв Чорткова і краю,
Що смертю хоробрих у полі лягли.
І за тих, кого я не знаю,
Бо інакше зробити вони б не змогли.
Я помолюсь за всіх, бо ми Українці,
І всіх я зараз вспімну,
Хто від себе дає по скоринці,
Щоб загасити смертельну війну.
Я помолюсь за те, щоб в цілім світі
Був завжди спокій і мир,
І щоб в цьому десятилітті
Сконав ненависний вампір.
І щоб до рідного краю нарешті
Вернулись додому сини.
І коли цвістимуть черешні,
Не було б чути більше війни.
А ми в скорботі згадаєм
Й помолимось за героїв усіх.
Жаль великий у серці тримаєм
За тих, хто за Україну любиму поліг…

        Орест ГОлиК

Твої герої, Україно

Вони стали Ангелами для всієї України 
… Погідний день золотавої осені, 5 вересня, зовсім не тішив громадськість вкраїнську, бо обперезаний він болем, 

скорботою, жалобою – Чортківщина прощалася зі своїм Героєм Денисом ГРОмОВим.

На подвір’ї собору Верховних Апос-
толів Петра і Павла в Чорткові святі 
отці відслужили поминальну панахиду 
за убієнним. Живим коридором, який 
утворив чи не увесь люд міста, про-
воджаючи загиблого воїна у світлий 
засвіт, із жовто-блакитними полотни-
щами, стрічками, переплетеними траур-
ною, та сумовито-мовчазними квітами, 
центральною вулицею котилася хвиля 
оплесків во славу воїну-захисникові та 
нескінченне: «Герої не вмирають!». 

Траурна процесія з тілом загибло-
го рушила у с. Росохач, яке стало для 
молодого чоловіка другою батьківщи-
ною. Від самісінького в’їзду в село аж 
до подвір’я хати, де мешкав Денис із 

своєю сім’єю, на узбіччі палахкотіли поминальні лам-
падки, дорога встелена квітами та гронами калини 
(стиглі ягоди, наче краплини крові), на кожному обійсті 
приспущено державний прапор із траурною стрічкою… 
й ревний плач увіковіченим «Герої не вмирають!», що 
зривався з уст сільчан, котрі зустрічали труну з тілом 
свого односельця, стоячи на колінах.  

Жалоба… жалоба… жалоба… Й немає виміру сліз-
ному болю, й не підібрати слів утіхи для рідних, і не 
злічити стражденних, які злилися в тисячний потік люд-
ський, щоби віддати шану Герою, золотими літерами 
вкарбувати в історію незалежності рідної держави ім’я 
відданого патріота України, який поклав своє життя на 
вівтар за мирне небо для нас усіх – українців. 

Коли тихим сумом читалася молитва «Отче наш», 
над хатою з легким подихом вітру в небосині кружля-
ла зграя білогрудих ластівок, наче душі Небесної сотні, 
що приймають у свій гурт ще одного Воїна Слави, щоби 
перевести його через поріг від життя до життя – життя 
вічного, Небесного. 

Хоронили Героя Дениса Громового під супровід Сла-
веня українських січових стрільців «Ой у лузі червона 
калина» та почесні автоматні залпи; спочив син України 
вічним сном у символічній могилі воїнам УПА. Та Герої 
не вмирають! 

Героєві Денису Громовому: «Слава! Слава! Слава!». 

Іще Чортківщина не оговталася від однієї скорботи, як чорним поступом 
насунула друга – у бою під Іловайськом загинув 23-річний чортківчанин Роман 
ІльяШеНКО. Юнак на фронт пішов добровольцем у складі 2-го батальйону 51-ї 

механізованої бригади артилерійського самохідного дивізіону. 
Дев’ятого вересня Чортків хоронив свого сина.

Не впинявся скорботний потік, множився 
многотисячним людом чортківським, щоби 
віддати шану загиблому Воїну Світла, вдяч-
но вклонитися й провести в останню путь, 
вимолити для нього в Господа Царство Не-
бесне. 

Припала до домовини, ніжно ласкаючи її, 
зажурена мати; біль утрати ятрить батьків-
ське серце; у журбу не вплітаються слова 
утіхи для рідних і коханої; не стримують пе-
кучих сліз навіть дужі чоловіки… І лилася свя-
та молитва, й розлунювалося: «Герої не вми-
рають!», «Слава Україні!», «Героям слава!», 
«Слава нації!», «Смерть ворогам!», «Україна 
– понад усе!»,  «Герою України Романові Ілья-
шенку триччі: Слава! Слава! Слава!». 

А на фото, наче стопкадром, застигла со-
нячна посмішка Романа. Доля вділила юна-
кові, на превеликий жаль, коротке життя, та 
прекрасне, сповнене любов`ю до рідного 
народу, патріотизмом і відданістю Бать-
ківщині; окріпила його неабияким гартом, 
завдяки якому Роман досяг значних успіхів 
– майстер спорту й чинний володар Кубка 

України з фрі-файту. Та обірвалася життєдай-
на струна, змовкла лебедина пісня, світлі мрії-
крила жорстоко обітнула кривава війна. 

І вливалося кров`ю серце в унісон похоронно-
го маршу, завмирало в мить автоматного салю-
ту на честь Героя... Рідна земля прийняла воїна 
в свої обійми. Спи, брате, спи… 

                   Немає слів... і сліз уже нема... 
                  І серце, мов одна відкрита рана...
                 Болить... пече... навіки проводжа 
                 Тих, хто загинув від руки тирана.

«... а ми просимо Всевишнього, щоби дав 
нам мудрості продовжити справу наших за-
гиблих Героїв, витворити ту спільноту, за яку 
вони поклали своє життя, спільноту вільних 
українських християнських людей, ту спіль-
ноту, яка називається Україною, щоби вже 
більше ніколи не хилилася червона калина й 
не журилася ненька Україна», – линуло з уст 
о. Володимира Заболотного. 

 тетяна ляКУШ
Фото Ореста лиЖеЧКи 
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Суспільство4
Написано серцем Пріоритети

Штаб національного спротиву звітує

в купе

Вагон купейний втомлено хитався,
Двох незнайомців вечір обіймав.
Один з АТО додому повертався,
А інший просто подорожував.
Той, що любитель був мандрівок дальніх,
Ковтнув із пляшки кримського вина,
Сусіда зміряв і сказав печально:
– Ти знаєш, брат, то не моя війна.
Я не боєць, та й ворога не знаю,
Нікому я присяги не давав
І я для себе смерті не шукаю,
То не моя війна! – як відрубав.
А інший був бандерівцем, як кажуть,
З Тернопільщини, з нашого села,
Із невеликим ще життєвим стажем,
Але душа козацькою була.
Він запитав, задумавшись хвилину
Про дні страшні, проведені в боях:
– А може, не твоя земля – Вкраїна,
Й чекає вдома мама не твоя?
І не твоє оте безмежне небо,
І вечір цей, і зорі золоті?
І чи ти сам колись спитаєш в себе:
«Чи я усе зробив, що міг, в житті?».
Про що колись своїм розкажеш дітям,
І не замучить сором каяття,
Якщо це так, тоді у цьому світі
Ти проживаєш не своє життя.
І коли в серці ти не маєш Бога,
І не болить душа за рідний край,
То шлях один, та різні в нас дороги,
І братом ти мене не називай...

Раїса ОБШаРсьКа, 
м. Чортків

сльозами пишу 
за україну святую...

Війна, немов вечірня чорна хмара,
Покрила ясен місяць весь сповна.
А вояки Вкраїни, наче в яничарах,
Бо рідну землю топче «ПОДруга» Москва.
Мольби щоденно стрілами до Бога,
Чи Він не чує? Поки що мовчить.
Чекає СЕРЦЯ ЧИСТОГО народу,
Та за важкі гріхи треба платить.
Як хочеться злітати на Кариби,
Як хочеться видовищ і гулянь...
А нарід гине, зменшуючи сили,
В родин загиблих – втрата і печаль.
Сльозами пишу за Україну Святую,
Бо рветься аж на клаптики душа.
Та Бог правдивих мучеників чує,
Для них усі відкриті небеса.
А для сліпців, безумців цього світу,
Жадоба і мамона світова
В ланцюг кує і варить зло-отруту,
Щоб в душах панувала темнота.
А може, ще гукне хто, Боже, де Ти?
Він Всемогутній, Він чуває і гряде.
Бог написав для кожного сюжети
І кожного до Себе призове!

Оксана млОДЗяНОВсьКа, 
м. Чортків

«старий кат»

Як злодій пре москаль на нас,
Кордон порушує ночами,
Краде в нас спокій і життя
І нашу землю засіва смертями.
Не «старший брат», а «старий кат»,
Тероризував він нас віками,
І в мирний час на засланнях
«Благодарив» лише смертями.
І у всіх поступах життя,
Чи перед нами, чи за нами,
«Тупой сапог» усе давив
Голодомором і смертями.
Чи хтось ще вірить москалю,
Що ми були (?) чи будемо (?) братами?
Наш плач за нашими дітьми
Став відголоском за смертями.
Обман, злодійство, підлість
З орлом, серпом і молотом у гамі –
Все ніс москаль в наші краї
І нагороджував смертями.
Подумай, українцю, над собою!
Кого і як потрібно шанувати:
Хто сіє смерть, а хто життя?
А Україну треба захищати...

Олесь ГОПаНЧУК, 
смт Заводське

*      *     *
Не плач, не тужи, Україно,
Ми маємо волю тверду,
Нещадно поб`єм, переможем
Нечисту кремлівську орду.
Ще вчора себе називали 
Братами, що кров в нас одна,
В кіно і піснях прославляли,
Хоч дружба між нами трудна.
Навала – інакше не скажеш:
Вони як бандити прийшли,
Вбивають, стріляють і ріжуть,

На землю нам кров принесли.
Війна – це слово жахливе,
Це стогін і плач матерів,
Безрадісна доля дитини
І сльози у сивих батьків.
Б`ють дзвони по всій Україні,
Зі сходу привозять бійців.
Героями їх називають –
Відважних від роду стрільців.
Заплакала мати над сином
І сльози блищать на очах:
«Тебе я родила, тебе я ростила,

Чому в домовині?» – це жах...
Чому Україна в скорботі?
Чому убивають синів?
Чому Україну толочуть?
Напевно, так Путін хотів.
Так просто ніщо не буває,
Природа віддячиться їм:
Розлетиться «бідна» Росія
І прийде загибель усім.

Євген малаНяК, 
м. Чортків

Штаб національного спротиву Чортківського району вино-
сить щиру подяку громадам сіл, вірянам церков, колективам 
організацій та підприємств, мешканцям Чортківщини, які в 
період з 1 по 8 вересня ц. р. долучилися до збору коштів для 
придбання військового спорядження нашим землякам, котрі 
перебувають у зоні АТО: В.С.Прокопів (с. Бичківці) – 300 грн.; 
М.Д.Андрусик (с. Базар) – 500 грн.; територіальний центр со-
ціального обслуговування Чортківського району – 5354 грн.; 
Р.І.Шевчук – 200 грн.; парафія о. Андрія Мельника – 6770 
грн.; С.В.Назар (с. Білобожниця) – 500 грн.; ПАП «Полівці» 
– 3000 грн.; П.Сандуляк – 2900 грн. А також дякує всім, хто 
вніс свою пожертву в скриньку волонтерів на центральному 
майдані Чорткова, – 7009 грн. та 5 євро. 

Із 1 по 8 вересня ц. р. всього коштів на потреби армії до 
Штабу національного спротиву надійшло 26533 грн. та 5 євро. 
Витрачено за цей період: на дорогу для поїздки у м. Яворів – 
100 грн.; на закупівлю бронежилетів – 16000 грн.; на пальне 
для доставки спорядження для мобілізованих у м. Львів – 800 
грн.; на вінок для похорону Громового Дениса, с. Росохач – 
210 грн. Всього – 17110 грн.

Станом на 8 вересня залишок від загальної суми стано-
вить 25199 грн., 320 доларів США та 10 євро.

Із суми залишкових коштів 22006 грн., 50 доларів США, 
зібраних для сімей загиблих Героїв, витрачено на доставку 
тіла загиблого в зоні АТО воїна Громового Дениса – 3000 
грн., допомога його сім`ї – 3000 грн.

Залишок від цих коштів станом на 8 вересня – 16006 грн. 
та 50 доларів США.

* * *
Крім цього, головою Асоціації підприємців Чортківщини 

Володимиром Морозом зібрано певну суму коштів, які ще 
наразі не пройшли через касу Штабу національного спроти-
ву. Ось імена цих добродіїв: Казьва О.І. – 500 грн.; Пушкай 
М.М. – 500 грн.; Шевчук Р.С. – 400 грн.; Батрин В.П. – 1000 
грн.; Слободян Г. – 1000 грн.; магазин «Спортсвіт» – 800 грн.; 
Моргунова Л.Б. – 1000 грн.; ПАП «Нічлава» – 7000 грн.; Мо-
роз О.М. – 100 грн. Велика вдячність усім благодійникам за 
ваші пожертвування.

Штаб національного спротиву Чортківського району

Чортківська районна організація 
товариства Червоного Хреста Укра-
їни проводить збір овочів (картоплі, 
буряків, моркви) для надання допо-
моги громадянам, які переселяють-

ся з тимчасово окупованої терито-
рії України та для відправлення у 
південно-східні області.

Звертатися за адресою: м. Чортків,
вул. с.Бандери, 50, тел. 2-37-67.

Не будьмо байдужими. Допоможі-
мо потерпілим.

Ірина сОляНиК, 
голова РО ТЧХУ

Чи є в світі таке мірило, що здатне виміряти людський біль 
та страждання ? На жаль, нема, і не з чужих слів знаємо про 
наслідки неоголошеної війни. Ятрять серце спогади, коли 
проводжали ми в останню путь наших земляків, найкращих 
синів України – Дениса Громового та Романа Ільяшенка. Не 
словом, а ділом довели вони свій патріотизм, хоча й запла-
тили за це занадто дорогою ціною. Захисники Вітчизни про-
довжують боронити наш край у важкому протистоянні з про-
російськи налаштованими сепаратистами, сусідами, які ще 
донедавна називали нас своїми братами. Відтак перед укра-
їнцями новий виклик – вберегти країну від кривавої бійні та 
захистити цілісність держави. Яскравий приклад – події під 
Маріуполем: мешканці міста злучені поривом боронити рід-
ний край, свою землю, домівку від ворожих зазіхань. Уявити 
по-справжньому, що таке війна, може лише той, хто її прой-
шов. «Гарячим головам і серцям» здається, що все це про-
сто: було б лише бажання і найпростіша, найелементарніша 

зброя в руках – і все, ворог буде знищений…
Проте «гарячі голови й серця» часто не уявляють, що су-

противник, який веде війну на полі України, – добре підго-
товлений вбивця, від котрого слід чекати чого завгодно. А 
отже, слід бути готовим, слід вміти дати відсіч, захистити 
своє життя та життя бойового товариша. Як це зробити? 

Як повідомив районний військовий комісар Л.Підручний, 
через погіршення суспільно-політичної ситуації в державі та 
ймовірність відкритої військової агресії з боку Росії виникла 
необхідність у створенні загонів оборони на території Укра-
їни, в тому числі й Тернопільської області. Зокрема, у Чорт-
ківському районі вже формуються такі загони. Кожен грома-
дянин, який за необхідності бажає стати на захист рідного 
міста і боронити свій край, визнаний придатним до військо-
вої служби чи проходив її, або ж є пенсіонером МВС, віком 
від 18 до 60 років, може стати бійцем загону оборони та бра-
ти участь у проведенні занять з військової підготовки. Від-
так військовий комісар пропонує всім свідомим громадянам 
Чортківщини прибути до військового комісаріату та записа-
тися до загонів оборони. Метою їх створення є військовий 
захист територіальних кордонів району та важливих об’єктів 
життєдіяльності, серед яких – стратегічні підприємства й ор-
ганізації, мости, шляхи тощо. 

Планується створити два загони оборони чисельністю по 
266 чоловік у кожному, перед якими стоятимуть важливі за-
вдання. Тому закликаємо всіх чоловіків скористатися нагодою 
і прийти до районного військового комісаріату. Отриманий під 
час навчань досвід передусім дозволить бійцям загонів вмі-
ти переміщатися на полі бою, знати, як зберегти своє життя 
та захистити життя товаришів. Від бажаючих влитися до цієї 
спільноти вимагається небагато: записатися в групи, а опісля 
пройти ретельний вишкіл із бойової підготовки. 

Нині на карту поставлена доля нашої Батьківщини. І по-
зиція більшості українців очевидна: Україна – попри мовні 
питання, культурні розбіжності, історичні відмінності – єди-
на. Тому свою соборність і незалежність ми повинні борони-
ти до кінця. Гасло «Україна – понад усе!» має стати для нас 
пріоритетним. Свою землю, вітцівщину ми маємо достойно 
захистити.

Слава Україні! Героям Слава! 
Чортківська райдержадміністрація

Формуємо загони самооборони
складна суспільно-політична ситуація в країні триває. Події, що охопили Україну останніми місяцями, 

не залишають байдужою жодну людину. Вони не обходять нас стороною, а тяжким каменем лягають на душу. 

Один бронежилет – одне врятоване життя

Звернення
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Добра справа

літо-2014 виявилось для групи школярів 
Чортківщини справді незабутнім – адже вони 

мали можливість відвідати Республіку Польща. 
25 учнів разом із вчителями здійснили 14-денну 

поїздку до тарнобжезького повіту; організатором 
виступила районна рада. Шкільна молодь і педагоги 

знайомились із польською культурою та історією, 
цікавими людьми й місцями.

Програма оздоровлення, підготовлена польською сто-
роною, була яскравою, насиченою і різноманітною: екс-
курсії до Кракова – серця Польщі, прогулянка старою 
частиною міста, Васельський замок, Маріяцкий костел, 
історичні факти і події, кінні екіпажі та, звичайно, при-
дбання сувенірів на Ринковій площі. Кожного дня наші 
діти відкривали душу емоціям і враженням. Чудовий при-
родний клімат і психологічний мікроклімат у групі, роз-
ширений світогляд і здобуті знання, зустрічі з цікавими 
людьми, здружений, спаяний колектив і смачна польська 
кухня закарбувались у пам`яті дітей.

Керівники проекту створили всі умови для організації 
та змістовного відпочинку. Шановані опікуни – Т.Яблонь, 
Н.Гайовська, Л.Лесик, В.Шевчук, Р.Галущак – відкрили на-
шим дітям неповторний світ іншої культури, традицій, за-
палили в їх трепетних серцях вогник допитливості, віри 
в себе. Особливо хочеться відмітити індивідуальний під-
хід до кожної дитини, компетентність наших керівників, 
їх відповідальність та доброзичливість, терпіння і спро-
можність розчахнути для своїх вихованців море позитиву. 
Можливість відкрити для наших дітей братню Польщу за-
безпечив участю в проекті депутатський корпус на чолі зі 
заступником голови районної ради Л.Хруставкою. Нехай 
процвітає така співпраця, щоби все нові й нові діти від-
кривали для себе Європу, гідно представляли свою рідну 
державу – Україну, «чужого научались і свого не цура-
лись». 

світлана маХНО – 
від батьків дітей-учасників проекту 

«Літня школа для дітей і молоді з України»

На знімку: діти з літньої школи з Послом до Сейму Рес-
публіки Польща.

«Життя прожити – не поле перейти» – так гласить 
народна мудрість. За свій вік переживе людина 

не одне лихоліття, не одне горе. а здавалось би, 
доля людини залежить тільки від неї самої. та ні! 
І трудиться змолоду в поті чола, щоб забезпечити 
собі спокійну старість, створити сім`ю, та не всім 

вдається здійснити мрію. 

Одним не судилося створити сім`ю, в інших життя не-
сподівано обривається в молодому віці. Ще для когось – 
може знищити нажиті матеріальні цінності, власний доро-
бок чи то злодій, вода або ж вогонь. А найстрашніше, коли 
людина доживає до глибокої старості одна-однісінька, 
немічна й безпорадна. Оцей стан я добре відчула на собі: 
чоловік помер давно, дітей у нас не було. Мені уже за ві-
сімдесят, хворію. Оце недавно зламала ногу, нема кому 
до мене заговорити. Та світ не без добрих людей.

Наша Українська держава подбала і про самотніх гро-
мадян похилого віку. В Чортківському районі, як і в інших, 
створена організація, яка опікується старшими одиноки-
ми людьми по селах району. В кожному селі з цією метою 
працюють соціальні робітники, за якими для догляду за-
кріплені одинокі перестарілі. Ми у с. Біла маємо аж дві 
доглядачки, як їх називаємо. До кожної підопічної треба 
їм ставитися індивідуально, виконуючи її бажання. Одній 
принести продукти, ліки, іншу скупати чи перепрати одяг, 
ще для когось помити посуд або ж прибрати в помеш-
канні.

На щастя, мені припала соцпрацівниця Надія Дюк. На-
віть не уявляю, що я робила би без неї: накупить у мага-
зині продуктів, принесе молока, приготує защораз їсти, 
вимиє посуд. На городі лад зробить, розрадить добрим 
словом. За її труд – наше щире визнання Надії Станіс-
лавівні: від мене та інших її підопічних жінок – Лісової, 
Кульби, М.Бурдяк, М.Штогрин та ін. 

Зірка ПРОКОПІВ, 
с. Біла

Літня школа – вдала школа!

Легкий тягар поділений

Політична позиція

«Батьківщина» розпочала процес підготовки до 
проведення референдуму щодо вступу України 
в НАТО. 30 серпня лідер найбільшої в Україні по-
літичної сили Юлія Тимошенко заявила про намір 
провести збори громадян, а вже 5 вересня вони 
відбулися. Майже 3000 делегатів з усіх областей 
України одностайно вирішили провести референ-
дум за НАТО одночасно з достроковими виборами  
у ВР. Тобто 26 жовтня цього року.

Наступний крок – якнайшвидше зібрати 3 міль-
йони підписів. Зробити це буде не надто складно, 
впевнені в «Батьківщині». «Вперше в історії нашої 
незалежності народ не розділений стосовно пи-
тання НАТО. Сьогодні український народ консолі-
дований стосовно того, що Україна мусить стати 
членом НАТО», – зазначила Юлія Тимошенко. Якщо 
ще декілька років тому лише трохи більше 10 від-
сотків українців хотіли цього, то зараз у різній сту-
пені твердості вступ до НАТО підтримують більше 
70 відсотків громадян. Майже половина готові про-
голосувати «за» на референдумі.

А от очікувати підтримки від нинішнього керів-
ництва країни, судячи з усього, не варто. Досі не 
ратифіковано угоду про асоціацію з Європейським 
союзом. По-друге, напередодні зборів, ініційо-
ваних «Батьківщиною», сталася прикра подія, яка 
свідчить: революція гідності ще не звершилася.

«4 вересня вночі окружний адміністративний суд 
Києва прийняв рішення, яке забороняє проводи-
ти референдум», – розповіла лідер «Батьківщини». 
Чи можуть в нашій країні після другої революції 
з’являтися такі рішення? Чи можна вірити після 
цього, що суди сьогодні вільні від впливу адміні-
стративного ресурсу? Ні. Юлія Тимошенко впевне-
на: це рішення суду свідчить про те, що «бюрокра-
ти, які увійшли в високі кабінети, продовжують бути 
п’ятою колону Кремля». Вони зупиняють Україну на 
шляху історичного розвитку.

Але в «Батьківщині» обіцяють невідкладно розпо-
чати звільнення судді, який прийняв незаконне рі-
шення в кращих традиціях режиму Януковича. «Ми 
не допустимо, щоб знову через суди принижували 
українців, забирали права та можливості, бажання 
жити по-іншому. Наша боротьба на завершена», – 
підкреслила екс-прем’єр.

Варто боротися й за вступ України до НАТО, впев-
нений один із організаторів революції гідності, а 
зараз боєць батальйону «Азов» Ігор Луценко. «На-
вряд чи нинішні правителі зроблять рішучий крок у 
бік НАТО. Але ніхто не заборонить нам ініціювати 

референдум, показати, що ми готові до НАТО, – 
заявив він зі сцени. – Народ там воює.  І ми тут, у 
тилу, маємо воювати своїми способами. Це потуж-
ний удар по Путіну. Наш обов’язок показати тим, 
хто на передовій, що ми єдині».

Судячи з реакції людей, які зібралися у подвір’ї 
офісу партії «Батьківщина», так і є. За 2627 осіб, 
проти – жодного.

«Членство в НАТО та ЄС є безальтернативним 
вибором України», – впевнений екс-міністр закор-
донних справ Борис Тарасюк, одностайно обраний 
головою зборів. Чому країни центральної, східної 
Європи, країни Балтії почувають себе безпечно? 
Тому що вони однозначно висловилися за вступ до 
НАТО та отримали гарантії національної безпеки. 
Те ж саме мала зробити Україна ще багато років 
тому, – зазначив дипломат.

Тепер завдання політиків, задача «Батьківщини» 
– по-перше, донести до українців, що НАТО – це 
не тільки військовий блок. Насправді це об’єднання 
країн, які сповідують демократичні стандарти, ма-
ють розумну організацію суспільства, привабливий 
інвестиційний клімат, є вільними. А також провести 
велику роботу з країнами-членами НАТО, які з яки-
хось причин виступають проти вступу України до 
альянсу. 

«Країни Балтії теж не дуже бажали бачити в НАТО. 
Але треба проходити всі етапи приєднання. Треба 
їхати туди, де, можливо, мають сумніви щодо роз-
ширення НАТО та ЄС, говорити напряму з народа-
ми, не залишаючи доленосний вибір в руках окре-
мих політиків, які намагаються знайти компроміс з 
Росією, – впевнена Тимошенко. – Треба звертатися 
до людей, говорити, що ми їхня родина, і вони не 
мають права тримати двері закритими, коли нашу 
націю намагаються знищити».

Саме народ, український народ, має сказати ви-
рішальне слово щодо вступу в НАТО. Так, у «Бать-
ківщині» вважають це головним шляхом захисту 
країни від агресора, і вступ України до НАТО має 
бути вибором всього народу, а не рішенням окре-
мих політиків. «Ми мусимо звикати до того, що 
доленосні, сильні, історичні рішення мусять при-
йматися не в кабінетах політиків, а на всенародних 
референдумах», – наголосила Юлія Тимошенко.

І вона переконана: справжні патріоти не підтри-
мують «позаблоковість, невходження в НАТО та не-
інтеграцію в ЄС».

степан КОРОтКий

Вступ до НАТО: 
Вибір за народом

«Батьківщина» робить практичні кроки 
для проведення референдуму
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Твої герої, Україно

«На жаль, цвіт нації 
сьогодні лягає...»

– Щось дуже накрило наш клуб, – невесело 
розпочинає розмову Сергій Гусак, президент 
західно-українських об`єднаних осередків 
федерації фрі-файту та контактних єдино-

борств й водночас лідер «Правого сектора» 
на теренах Чортківщини. Буквально днями 
він прибув із зони АТО з цією невеселою місі-
єю – ховати свого вихованця й товариша.

Сумовито тчеться його розповідь: Роман – 
вже сьома за ліком, з часів Майдану, втрата 
для федерації. І п`ята для «Характерника». 
Згадаймо заліщанина Ореста Квача, котрого 
теж відспівували у Чорткові, а днем пізніше 
після нашої з п. Сергієм бесіди у Тернополі 
мали ховати Андрія Юркевича – бійця ба-
тальйону «Айдар», ще недавно нерозлийво-
ду з клубівцями Тарасом Піхуником, і Ромою 
Ільяшенком, й Орестом Квачем – і нашому 
співрозмовнику належало перенести, витри-
мати ще й ту втрату...

За словами тренера, спортсмен-борець 
Роман Ільяшенко постає життєрадісним до-
бряком за натурою, цілком «золотою дити-
ною» – таким його «зліпили» батьки. А клуб 
вже «дошліфовував» – стосовно волі до пе-
ремоги, упевненості в собі, вимогливості до 
себе й до інших. В результаті і став чинним 
володарем Кубка України, чемпіоном України 
з фрі-файту. Наступний чемпіонат відбувати-
меться вже без нього... А прийшов до клубу 
2006-го, 15-літнім. І був у його «кістяку». 

– Мав Ромчик звання лейтенанта ЗСУ, 
– хилиться в спогадах Сергій Гусак. Прига-
дує, як під час закінчення хлопцем військової 
кафедри їздив він до вишу, вирішував, щоб 
відпустили спортсмена на чемпіонат України. 
Здобув тоді Роман Ільяшенко «срібло».

– Ставав він вже на свій шлях, мав силу-
силенну планів – адже починав сам тренува-
ти. Йшли перемовини, щоб у с. Біла відкрити 
повноцінний зал для занять... 

З Ромчиком (для тренера найбільш при-
йнятливе саме таке звертання, котре, мабуть, 

так і зостанеться при ньому) він спілкувався 
востаннє телефоном 28 серпня, ближче до 
опівночі: «Ситуація зовсім погана» – почув тоді 
від нього, що вони в повному оточенні, проте 
щось вирішується з якимось коридором. Та в 
тому коридорі вони й загинули – всі, хто був 
на броні...». Роман Ільяшенко дістав багаточи-
сельні осколочні ушкодження голови, рук, ніг. 
За словами С.Гусака, трохи менш ураженими 
залишилися хіба що груди, бо хлопець був у 
бронежилеті. Та він не врятував...

Пригадує, як земляки (зокрема Андрій За-
зуляк) посприяли з придбанням тепловізора 
(прибора нічного бачення), як тішився Роман, 
що їх підрозділ має цю техніку. 

– Коли почалась війна, батальйон «Айдар» 
– то був самий перший створений батальйон, 
– акцентує Сергій Іванович. – Дуже багато 
хлопців пішло туди. Тепер багато перейшло 
до нас, в Добровольчий український корпус, 
зорганізований «Правим сектором», тому що 
вже є своя структура. А до останнього вою-
вали там. І Орест свого часу хотів перейти, і 
Андрій теж. І Ромчика я все кликав. 

– Чому ваших хлопців так густо гине? – за-
питуємо. – Можна стверджувати, що до фор-
мування їх життєвих устоїв долучився клуб? 

– Тому що в них ось тут болить, – показує 
наш співрозмовник на серце. – Вони пішли 
на війну не за якісь меркантильні інтереси, а 
за спокій України і саму Україну. Це і приви-
ваємо їм у клубі, є у нас три заповіді: батьки, 
Україна й учитель.

«війна – це дуже тяжка 
робота»

– Така ситуація, яка «спроектувалася» вчо-
ра і повториться вже завтра, чомусь дуже 
часто зустрічається, – з гіркотою вдається до 
аналітики С.Гусак. – Хоронимо кращих з кра-
щих, втрачаємо Людей з великої літери. 

І вдається до узагальнень, що чинить з 
людською свідомістю війна. Не лише там, на 
передовій чи на фронті взагалі. Ні, в цілому 
в державі, поміж різних поколінь. Каже, його 
молодший син, Владислав, якому 18 років і 
він студент, донедавна пацифіст у поглядах 
(представники цієї ідеології стоять на позиції 
морального осуду всяких воєн), готовий їхати 
з батьком на війну. Старший теж пацифіст, та 
нині лучиться в поглядах з братом. Мабуть, 
їм, як і сотням, тисячам ровесників, болить 
майбутнє України, та що там – її завтра. 

– А завтра треба обов`язково виграти ві-
йну, – переконливо мовить п. Сергій. – Для 
того, щоб був спокій і порядок в Україні, 
треба перейти її. І – виграти. Бо сильних по-
важають, а слабких зневажають. Україна як 
сильна держава нікому не потрібна: ні Єв-
ропі, ні Росії: желеподібний стан влаштовує 
всіх, бо ми – як бар`єр між ними. 

І ще Сергій Іванович з гіркотою акцентує, 
що в Україні, на жаль, нині високий відсо-
ток людей вважає війну на Донбасі чужою, 
не своєю війною: мовляв, якщо сепаратисти, 
окупанти всяких мастей дійдуть до Дніпра, 
отоді варто вставати всім, щоб не дійшли, 
боронь Боже, аж до Збруча. Та ні, вважає, 
тоді вже може бути пізно...

– Вони планували за два тижні дійти до 
Києва, а ми досі тримаємо їх на Донбасі, – 

продовжує. – Бо й Харків вже не хоче Росії, 
Одеса, Миколаїв, Херсон – всі побачили, що 
то політика загарбника, а не старшого брата 
чи друга.

І лине із уст нашого співбесідника начебто 
вже й банальне, проте таке гірке і праведне: 
з того боку воюють як не найманці, то відще-
пенці суспільства, а з нашого – самий цвіт, 
котрий гине, гине й гине...

– Сил там у нас достатньо, але недостатньо 
керівництва, яке має досвід і спирається на 
віру в нього, – декларує він із прикрістю. – Іло-
вайський котел – то не від бездарності, а від 
безвідповідальності. А відповідальність дуже 
важлива в армії, на війні. Війна – така штука, 
до якої треба підходити дуже серйозно...

Сергій Іванович пригадує, що втрапив на 
війну, до Добровольчого українського корпу-
су, всупереч керівництву «Правого сектора», 
бо його зусилля потрібні були тут, на місці, з 
координації роботи на теренах Чортківщини, 
Заліщанщини, Борщівщини. Та коли дізнали-
ся, віж вже п`ятий день перебував у зоні АТО. 
Він – заступник командира роти, проте мо-
вить про це без особливого ентузіазму. По-
яснює причину: «У мене – підвищений ступінь 
відповідальності, а через це – й загострена 
вимогливість до інших, через що легко «заго-

ряюся», можливі емоційні зриви. Тому стараю-
ся бути просто громадянином, людиною. Ви-
коную всю роботу, яку треба виконувати: так 
само ходжу в «секрети», і на блокпости, і на 
виїзди, де потрібно, де маю можливість зро-
бити справу, важливу для виконання завдань. 

У ДУК, за словами п. Сергія, все так само, 
як і у формуваннях ЗСУ. Тільки дисципліна, як 
на його погляд, міцніша. Та ще відсів потен-
ційних бійців значно жорсткіший. У їх підроз-
ділі є двоє капеланів, тож і процес харчування 
проводиться через молитву, і зі своїми по-
братимами прощаються хлопці з молитвою, 
і їх родинам допомагають по-християнськи, 

відірвавши шматок від власних потреб. А 
ще «сепари» отримують за вояка формуван-
ня «Правого сектора» 6 тис. доларів (!) – в 
усякому разі так гласить чимало оповіщень. 
«І тіла наших хлопців ми вимінювали на 8-10 
живих сепаратистів, ось яка висока у нас 
ціна!» – невесело жартує п. Гусак.

«Немає більшої любові, 
як віддати життя 
за друзів своїх»

Ці рядки наш співбесідник зацитував, коли 
ми знову торкнулися спогадів про Романа 
Ільяшенка (такої миті голос Сергія Івановича 
якось відразу гусне і «сідає», а ще попри його 
волю зволожується погляд). «Найкращою ха-
рактеристикою можуть бути слова про нього, 
свого тренера, моєї 13-літньої доньки Ірини, 
виписані в соцмережі», – почули ми від нього. 
І вирішили зацитувати хоча б фрагмент.

«…Твоє останнє повідомлення мені «В 
один момент важко 
і страшно, але що 
поробиш, хто, як 
не ми, захистимо 
свою землю» ...ось 
ти і захистив, і по-
клав душу свою за 
Україну. Ти був не-
скорений, тебе ніщо 
не ламало в житті…  
Я вірю, що і смерть 
не зламає тебе! Гор-
дість у серці і наяву 
за тебе та сльози на 
очах…».

– Перед самим Майданом, 24 листопада, – 
знову гріє душу у приємних спогадах С.Гусак, 
– був турнір гладіаторів в Колізеї. Там як було 
– шістнадцятеро спортсменів з різних клубів 
і з різних країн. А ми привезли чотирьох із 
різних міст, але одного клубу. Перше місце 
зайняв Тарас Піхуник з Чорткова, друге наш 
львів`янин, третє – Рома Ільяшенко, і четвер-
тий був наш. Всі в одній ваговій категорії. Всі 
прозріли, казали: як «Характерник» піднявся! 
Купа таких спогадів, купа. Якщо чесно, до 
цих пір не вірю, що його вже немає...

Пригадує, як пропонував, було, Романові: 
побудь хоч місяць вдома після чотирьох міся-
ців війни, поїдь на реабілітацію. Не погодив-
ся, не захотів. 

А нині пішов притік до клубу свіжих сил – 
хлопчаків віком 14-15 років, тих, що мають 
стержень, визначилися. То озивається воль-
нолюбивий дух предків, які, починаючи від 
Святослава, ходили на Цареград, на хазарів, 
розбудовували державу...

Переоцінка начебто вистояних цінностей – 
вона неодмінно приходить в часі війни. Ми го-
ворили про волонтерство, котре тішить і гнітить 

водночас, бо дехто вдається до «перетягуван-
ня ковдри» й росту власного реноме. Говори-
ли про прозріння народу українського, котрий 
владно скидає із себе пута раба. І в цьому ас-
пекті запам`ятався фрагмент розповіді п. Сер-
гія про найдорожчий дар його побратимові по 
«Правому сектору» Валерію Чоботарю від ста-
ренького дідуся – пари шкарпеток, придбаних 
зі своєї мізерної пенсії. Воістину: віддав усе, 
що мав. Аби не зігнулася, вистояла Україна...

анна БлаЖеНКО
Фото Ореста лиЖеЧКи, 

Володимира ШеРстІя

«Життя трьом цінностям віддати,
а честь залишити собі...»

Ці пломінкі слова з речівки, котра «ходить» поміж членства клубу професійних єдиноборств «Характерник», 
що лучить небайдужу серцем, міцну духом й сильну витривалістю юнь з Чорткова, тернополя, – то немов життєве 

кредо символа нашої останньої в часі великої і спільної в горі для десятків тисяч містян втрати – загиблого в зоні атО, 
в іловайському «котлі», Романа Ільяшенка, вояка 51-ї механізованої бригади артилерійського самохідного дивізіону, 

котрого всім миром поховали минулого вівторка.
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Подія

Ювілей

На спільне для всієї сільської громади 
свято Першого дзвоника зійшлося чима-
ло білівчан. Шкільне подвір’я красувало-
ся синьо-жовтими повітряними кульками, 
а ошатні випускники з першокласниками 

хизувалися різнобарвними вишиванками. 
Особливим трепетом цей день відзначив-
ся не для двох, як зазвичай, а трьох шкіль-
них класів: щоправда, одного колишнього 
і двох теперішніх. Позаяк, окрім одинад-
цятикласників, для яких святковий Пер-
ший шкільний дзвінок лунав востаннє, та 
першокласників, які вперше його почули, 

на святі були присутні й перші шкільні ви-
пускники. Саме вони у 1974 р., коли усіма 
силами педагогічного колективу заверши-
лося будівництво школи, з хвилюванням 
поспішали на своє перше шкільне свято, 
таким воно було і для самої школи. 

Привітати школярів із початком нового 
навчального року та побажати успіхів за-
вітали дирекція школи у складі директора 
Юрія Ярового та завуча Емілії Мельничук; 
всечесні отці Богдан і Володимир; в. о. за-
ступника районного методкабінету  Світ-
лана Петрів, в. о. сільського голови Надія 
Котуза, завідуюча ДНЗ «Сонечко» Оксана 
Задорожна, дільничний інспектор с. Біла 
Віктор Бутра, колишній директор Білів-
ської школи Марія Федорович та інші. 

Цьогорічне свято школи було насиче-
ним і цікавим. Традиційно винуватці свя-
та, вчорашні вихованці дитсадків, а сьо-
годні – дорослі школярі, пройшли коло 
слави під руку зі своїми старшими друзя-
ми – одинадцятикласниками. Пройти по-
чесною ходою шкільним подвір’ям випала 
честь і вже зовсім дорослим колишнім 
учням школи, випускникам 1984 року. Та, 
незважаючи на відмінності у віці кожного 
з учасників ходи, всім вона приносила не-
ймовірне задоволення.

Благословення на добре навчання учні 
Білівської школи одержали від духовних 
наставників о. Богдана та о. Володимира, 

які відправили молебень й окропили при-
сутніх святою водою. 

Поміж щасливими моментами відзна-
чення шкільного свята неможливо було 
забути про страшну реальність, яка на 
часі в нашій державі, – війну на сході 
України. Адже не всі дітлахи в цей день 
мали змогу піти до рідних навчальних 
закладів і почути свій перший шкільний 
дзвінок. Хвилиною мовчання було вшано-
вано пам’ять загиблих за незалежність і 
волю України, піснею та словом згадано 
тих, хто стійко втримується в нерівній бо-
ротьбі з ворожим військом, у тому числі й 
жителів Білої. 

На перший погляд ювілейне свято Пер-
шого дзвоника у Білівській школі нічим не 
відрізнялося від попередніх: все ті ж схви-
льовані обличчя першокласників, яких і не 
видно за пишними букетами, метушливі 
рухи матерів у натовпі та повітряні кульки, 
що ледь похитувалися від осіннього вітер-
цю. Першокласники, як завжди, розпові-
дали кумедні віршики, школярі оспівували 
любов до рідного навчального закладу, 

відмінники  отримували з рук директора 
похвальні листи. Проте у кожній віталь-
ній промові поруч із побажаннями звуча-
ли слова співчуття, шкільний святковий 
репертуар поділився на сумне і веселе, 
а вічні слова «Ще не вмерла України…» і 
«Боже, великий, єдиний» змушували лю-
дей плакати. 

Як сказав о. Володимир Заболотний у 
своїй вітальній промові, «ваше АТО тут, 
школярі». Священик вів до того, що осно-
вна ціль учнів – навчатися, приносити до-
брі плоди своїй державі у формі знань, 
винагороджених високими оцінками. 
Адже тільки у розумної держави є розум-
не майбутнє.

Тож будьте мудрими, дорогі діти! На-
вчайтеся, здобувайте знання, розви-
вайтеся! Нехай ваші досягнення у стінах 
школи пустять глибоке коріння, а слава 
про вас як про справжніх людей ходить по 
всьому світу!

аліна сОКальсьКа
Фото сергія КОЦаНа

І, як завше, звучать позивні, що дають 
зрозуміти: урочиста мить настала. Ши-
рокою килимовою доріжкою крокували 
ветерани педагогічної праці: С.Гресько, 
М.Осеняк, Н.Моспан, О.Побуринна, 
Г.Перун, І.Моспан, Я.Шпаргала, Г.Гриненко 
та почесні гості: заступник голови облас-
ної держадміністрації Л.Бицюра, голова 
райдержадміністрації В.Шепета, заступник 
голови районної ради Л.Хруставка; голова 
батьківського комітету школи, перший за-
ступник голови РДА В.Запухляк; начальник 
відділу освіти РДА І.Гулька; куратор школи, 
методист райметодкабінету Л.Кастранець; 
начальник відділу культури, туризму, наці-
ональностей та релігій Г.Чайківська; о. О. 
Ольховецький, Ягільницький сільський го-
лова Й.Зібрівський, завідувачка РМК від-
ділу освіти С.Петрів.

Щойно втихли овації, а вже несміливим 

кроком разом зі своєю першою вчителькою 
О.Дуткою крокують 18 майбутніх школяриків. 
Та ще більші овації від присутніх отримали 
«першокласники» 1974 року зі своєю пер-
шою вчителькою Г.Гриненко, які 40 років тому 
вперше переступили поріг нової школи.

Звучить Гімн України. І врівень з ним – 
слова: «Чи думали ми, що волю у ХХІ сто-
літті доведеться боронити ціною життя 

наших синів, батьків, які стоять сьогодні 
на передовій на сході України, стримують 
штурми так званих сепаратистів і захи-
щають нашу з вами свободу, наше право 
на нормальне життя на своїй землі. Вони 
довели цілому світові, що Україна – по-
над усе. Герої не вмирають! Стихає біль, а 
пам`ять буде вічною! Хвилиною мовчання 
вшановано Героїв Небесної сотні й тих, хто 
поліг за свободу України та її цілісність на 
сході. Присутні немов завмерли, схиливши 
голови, принишкли і першачки, а вітер то 
виривав, то опускав на принишклих мело-
дію й слова пісні-реквієму «Плине кача по 
Тисині».

Наша школа зводилася методом народ-
ної будови. Її ініціаторами були колишній 
голова місцевого колгоспу К.Копейкіна, а 
споруджувало БМУ під керівництвом до-
свідченого будівельника М.Шипітка. 10 

січня 1974 р. закладено перший камінь 
фундаменту, а вже 31 серпня  школу від-
крито, збудовано за 184 робочих дні.

Як і годиться, першим привітав присут-
ніх директор  А.Зайло, наказ по школі за-
читала заступник директора з навчально-
виховної роботи А.Романів. «Незважаючи 
на кризову ситуацію в державі, районна 
державна адмінстрація, – наголосив її го-

лова В.Шепета, – зуміла віднайти кошти і 
зробити перекриття даху спортивної зали 
школи». Л.Бицюра від імені ОДА подару-
вав школі принтер і запросив усіх пере-
глянути привезену з його ініціативи і ви-
ставлену в фойє виставку ікон та образів 
Тернопільщини. Начальник відділу освіти 
І.Гулька подарувала школі вайфай-роутер, 
а випускниця школи Г.Чайківська, при-

бувши на урочистості разом із бригадою 
аматорів сцени, – образ Ісуса Христа.

Від імені першокласників 1974 року мав 
слово депутат райради В.Вислоцький – 
разом із дарунком від випускників 1984-
го: сучасними дверима до учительської. 
Запросили до слова й найменшеньких, 
і випускників наступного року. Сторінку 
історії в канву сьогодення вписала ко-

лишній директор школи, ветеран педаго-
гічної праці О.Прокопик. Віддати данину 
пам`яті вчителям і учням, які рано пішли 
з життя, запропонувала ветеран-педагог 
Н.Моспан. Звучить метроном, лине пісня 
«Свіча»: відлетіли вони, як лелеки, за об-
рій життя, та немає звідтіль вороття...

За багаторічну й сумлінну працю на осві-
тянській ниві райво відзначені Л.Скрипка, 

Н.Андрейків, І.Гап`як, М.Ружицька, 
О.Прокопик, О.Дутка, М.Парацій, 
М.Сорока, автор цих рядків. Отець-
парох Олег уділив всім священиче 
благословення. А право на Перший 
дзвінок було надано першокласни-
кам 2014 р. С.Мацишин та 1974 р. 
С.Протоковилу. Радісно, дитинно, ма-
линово співав шкільний дзвоник, висо-
ко здіймались феєрверки святкового 
торта, увінчаного цифрою 40, – його 
вивезли від випускників усіх поколінь 
Р.Пшибила і М.Грешко. Злітало над 
кронами дерев «Многая літа». 

Був символічний коридор для 
школярів, здійнятий материнськими 
рушниками. Додали мистецького за-
барвлення професійні виступи вико-
навців Ю.Майданика, І.Павлінської, 
З.Запухляк, І.Либи, Л.Майданик, 
І.Федчишин, А.Канюса, М.Пуляка, 
В.Приємського, Р.Букалюка, І.Шмадей, 

Т.Попіль, С.Бубернака, В.Запухляка, 
А.Ониськів, К.Склярук. А вели свято завуч 
школи з виховної роботи Т.Попіль та автор 
цих рядків.

степан БУБеРНаК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
Фото Ольги мУлиК

З ювілеєм, рідна школо!
Першого вересня, у той день, коли красуня-осінь поважно переступає поріг 
природи й входить у свої законні володіння, Білівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 

відзначала одразу два свята. По-перше, міжнародний день знань, а отже, й 
початок іще одного навчального року з новоприбулими першокласниками, по-

друге, сільська альма-матер святкувала свій 40-й день народження.

Сорок многих літ
Цьогоріч у ягільницьких школярів напередодні Першовересня були подвійні 

врочистості – зустріч нового 2014-2015 навчального року та 40-річчя школи.
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18 вересня. Тривалість дня – 12.28. Схід – 06.38. Захід – 19.06. Іменини святкують Гліб, Єлизавета

16 вересня, вівторок 17 вересня, середа 18 вересня, 15 вересня, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.20 
Новини 
06.50 Доброго ранку, Україно! 
06.55 Огляд преси 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
08.35 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.50 Перша шпальта 
11.25 Д/ф “Українська 
Гельсiнська спiлка – вектор 
визначено” ф.2 
12.05 Т/с “П’ять хвилин 
до метро” (1) 
13.25 Перша студiя 
13.50, 18.05 Час-Ч 
14.05 Хто в домi хазяїн? 
14.35 Як ваше здоров’я? 
15.40 Euronews 
16.00 Х/ф “Тимчасово 
тато” (1) 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
22.00 Д/ф “Контингент. 
Єгипет. Нескiнченна вiйна 
на Сходi” ф.2 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 
 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали-2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.15 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь.” 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.15 “Розсмiши комiка “ 
13.15 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана-3” (1) 
22.30 “Iнспектор Фреймут” 
00.30 Т/с “Заручники” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с 
“Обiймаючи небо” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Знахар 2” (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” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
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 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Слiдства. Iнфо” 
08.00 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма 
“Щоденник для батькiв” 
13.10, 02.30 “Мелодiя двох 
сердець”, Бiлоножки 
14.00, 01.00 Х/ф 
“Провiнцiйний роман” 
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 “Мер” 

ICTV
05.30 Свiтанок 
06.30, 08.00, 16.55 Т/с 
“Вулицi розбитих лiхтарiв. 
Менти-7” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 
Надзвичайнi новини 
10.20 Т/с “Пастка” 
12.05, 13.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.10, 20.10 Т/с 
“Лiтєйний” 
18.45 Факти. Вечiр 
21.55 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
22.10 Х/ф “Дороги назад 
немає” (2) 
23.50 Голос Америки 
23.55 Т/с “Стрiла” 

СТБ
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.40, 16.00 “Все буде добре!” 
08.40 “Зiркове 
життя. Вiдчайдушнi 
домогосподарки” 
09.30 “Зiркове життя. 
Розплата за гордiсть” 
10.30 “Врятуйте нашу 
сiм’ю-3” 
13.05 “Битва екстрасенсiв” 
14.55 “Все буде смачно!” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “МастерШеф-4” 
00.05 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Крок за кроком” 
08.00, 16.45 ШОУМАНIЯ 
09.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” 
11.25, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 00.00 Абзац! 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Ревiзор 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 03.00 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10, 
20.55 Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Листи на склi” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля” (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. “Атлетiк” – 
“Шахтар” 
23.35 Т/с “Мент у законi-5” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.10 “33 квадратних метри” 
06.35 Т/с “Спецзагiн Кобра 11” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30, 22.00 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Афганський 
злам” (1) 
13.05 Д/п “Хочу жити вiчно” 
14.25 Д/п “Код зiрки” 
15.30 Д/п “Народженi 
вбивати” 
16.30, 19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
22.10 Т/с “Боєць” (2) 
00.10 Х/ф “Щупальця” (2) 
02.00 Х/ф “Двiйник” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.20 
Новини 
06.55 Огляд преси 
07.25 Ера будiвництва 
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
08.35 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.50 Д/ф “Бути сама собi 
цiллю. Ольга Кобилянська” 
11.25 Д/ф “Український 
пересмiшник. А.Сова” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин 
до метро” (1) 
13.25, 18.05 Час-Ч 
13.40 Як це? 
14.00 Свiтло 
14.35 Надвечiр`я 
15.40 Euronews 
16.05 Х/ф “Капучіно 
на трьох” (1) 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.20 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали-2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.15 “Розсмiши комiка “ 
13.15 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана-3” (1) 
22.30 “Право на владу” 
00.55 Х/ф “P.S. Я люблю 
тебе” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с 
“Обiймаючи небо” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.40 Т/с “Знахар-2” (2) 

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 “Свiт квiтiв” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Край, в якому я живу” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
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 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Про кiно” 
12.30 Культура i мистецтво 

УТ-1
06.00 Вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.55 Огляд преси 
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
08.35 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.50 Д/ф “Буддистськi 
ченцi Калмикiї” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин 
до метро” (1) 
13.20 Вiкно в Америку 
13.50 Концерт М.Бурмаки 
“Тiнь по водi” 
15.05 Книга ua 
15.40 Euronews 
16.00 Т/с “Сержант Рокка” 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Д/ф “Щастя в тарiлцi” ф.5 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30, 00.15 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
10.00 Х/ф “Дiди-розбiйники” (1) 
12.15 “Розсмiши комiка “ 
13.20 Т/с “Терпкий 
смак кохання” (1) 
14.35 Х/ф “Кохання 
у великому мiстi-3” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана-3” (1) 
20.30 “Секретні 
матеріали-2014” 
21.20 Х/ф “Свати” (1) (1) 
22.30 “Грошi” 
23.35 “Казкова Русь” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Коли на 
пiвдень вiдлетять журавлi” 
13.25 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.20 “Судовi справи” 
15.30 “Сiмейний суд” 
16.20 “Жди меня” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки 
станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Обiймаючи небо” 
23.35 Т/с “Знахар-2” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Загубленi у часi” 
14.30 “Мамина школа” 
15.00 “Вiдвертi дiалоги” 
16.00, 20.00 
“Пiснi нашого краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Край, в якому я живу” 
16.45 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
17.15 “Гра долi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
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 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Культура i мистецтво 
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 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Знову до школи” 
17.00 Живе багатство 
України 
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 Х/ф “Золота рука” 

ICTV
05.55, 19.20 
Надзвичайнi новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.00 Х/ф “Викрадачi 
картин” 
11.45, 13.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.10 Х/ф 
“Скарб нацiї” 
16.25 Х/ф “Скарб нацiї-2. 
Книга таємниць” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Дістало! 
21.10 Свобода слова 
23.45 Х/ф “Цунамi” (2) 

СТБ
06.45, 16.00 
“Все буде добре!” 
08.40 Х/ф “За сiмейними 
обставинами”(1) 
11.30 Х/ф “Дозволь тебе 
поцiлувати...знову”(1) 
13.40 “Битва екстрасенсiв” 
15.05 “Все буде смачно!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.10 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
20.05 “Куб-5” 
22.35 “Детектор брехнi-6” 
00.05 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 М/с “Пригоди 
Джекi Чана” 
06.35 М/с “Скубi-Ду: 
Корпорацiя Загадка” 
07.00 Т/с “Крок за кроком” 
08.00, 16.45 ШОУМАНIЯ 
09.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” 
11.20 Т/с “Воронiни” 
18.00, 01.50 Репортер 
18.20, 01.10 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.35 Страстi за Ревiзором 
23.05 Х/ф “Мушкетери” 

ТРК “УКРАїНА”
06.35 Подiї тижня. 
Спецiальний репортаж 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.20 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
09.15, 13.45, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Моє кохане 
чудовисько” (1) 
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля” (1) 
19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Практика” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Потрошителi” (2) 

2+2
06.00 “33 квадратних 
метри” 
06.20 Х/ф “Кiнг Конг живий” (1) 
08.30 Д/п “Знищенi за 
мить” 
10.30 Д/п “Поля битви 
тварин” 
11.30 Д/п “Сувора природа” 
12.30 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
13.30 Д/п “Очима воїна” 
14.30 Т/с “Гончi-2” (1) 
18.30, 21.30 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
22.00 “Люстратор 7.62” 
22.10 Х/ф “Кiнг Конг” (1) 
01.05 Х/ф “Внутрiшнiй 
ворог” (2) 
02.45 Х/ф “Троянський 
спас” (1) 

УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
07.50 Ера бiзнесу 
08.35 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.50 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.25 Д/ф “Українська 
Гельсiнська спiлка-вектор 
визначено” ф.1 
12.05 Т/с “П’ять хвилин до 
метро” (1) 
13.25, 18.05 Час-Ч 
13.40 Хочу бути 
14.00 Українського роду 
14.30 НАЙЄМtime 
15.40 Euronews 
16.00 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Д/ф “Контингент. 
Єгипет. Нескiнченна вiйна 
на Сходi” ф.1 
22.20 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретные 
материалы - 2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55, 21.20 Т/с “Свати” (1) 
12.15 “Розсмiши комiка “ 
13.15 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана - 3” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.35 “Мультибарбара” 
00.30 Т/с “Заручники” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.40 Т/с 
“Обiймаючи небо” 
12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Т/с “Знахар-2” (2) 

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” 
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 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Сiльський 
календар” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.20 Знай наших 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Повернення у 
таємничий сад” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Слiдства. iнфо” 
20.30 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Прокляття 
самогубця” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с “Пастка” 
11.50, 13.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.10, 21.05 Т/с 
“Лiтєйний” 
16.45 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти-7” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Цивiльна оборона 
22.00 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
22.15 Х/ф “Нещадний” (2) 

СТБ
06.10, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
06.45, 16.00 
“Все буде добре!” 
08.45 “Зiркове життя. 
Кохання на все життя” 
09.40 Х/ф “Мужики!..”(1) 
11.35 Х/ф “Птах щастя”(1) 
13.15 “Битва екстрасенсiв” 
15.05 “Все буде смачно!” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 3” 
23.40 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.35 М/с “Скубi-Ду: 
Корпорацiя Загадка” 
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 11.25 Т/с “Крок 
за кроком” 
08.00, 16.45 ШОУМАНIЯ 
09.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” 
18.20, 00.15 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни” 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Ревiзор 
01.15 Т/с “Микита” (2) 
03.25 Х/ф “Пес-вампiр” 
04.45, 05.25 Т/с “Адська 
пiдтримка” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 02.50 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Листи на склi” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00, 05.15 Т/с “Дворняжка 
Ляля” (1) 
21.00 Т/с “Практика” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi-5” (2) 
03.40 Срiбний апельсин 

2+2
07.35, 09.40 Т/с “Слiдчий 
Протасов” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
16.30, 19.00 Т/с “ППС-2” (1) 
21.25 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. “Борусiя” 
Дортмунд – “Арсенал” 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
00.55 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
“Реал” Мадрид – “Базель” 
02.35 Х/ф “Все перемагає 
любов” (1) 
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УТ-1
08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
08.25, 08.40 Гiсть студiї 
08.35 Паспортний сервiс 
09.45, 19.00 Про головне 
10.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.25 Д/ф “Лука Кримський. 
Я полюбив страждання” 
12.05 Т/с “П’ять хвилин 
до метро” (1) 
13.25 Перша студiя 
13.50 Час-Ч 
14.05 Школа Мерi Поппiнс 
14.30 Театральнi сезони 
14.55 Вiра. Надiя. Любов 
15.55 Euronews 
16.30 Д/ф “Берлiн 1885. 
Наступ на Африку” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер LIVE (ч. 1) 
21.40 Шустер LIVE (ч. 2) 
00.00 Пiдсумки 

1+1
07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
10.55 Т/с “Свати” (1) 
12.15 “Розсмiши комiка “ 
13.20 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 
14.30, 15.40 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана-3” (1) 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.20 “Мультибарбара” 
21.45 “Вечiрнiй Київ “ 
23.00 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Обiймаючи небо” 
12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.25, 14.20 Д/с “Легенди 
радянського розшуку” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Ток-шоу “Чорне дзеркало” 
22.35 Х/ф “Вагома 
пiдстава для вбивства” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.30 “Гра долi” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Юнi експерти” 
17.15 “Думки вголос” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слово має 
народний депутат” 
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 
“Ангел з Орлi” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Золоте стремено” 

08.00 Культура i мистецтво 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Живе 
багатство України 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “У пошуках 
мiльйонершi” 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма 
“Сiльський календар” 
20.40 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Аватар” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 
Надзвичайнi новини 
10.35, 13.10, 16.10 Т/с “Лютий” 
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Х/ф “Повернення 
героя” (2) 
22.05 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
22.20 Х/ф “Слiпа лють” (2) 
23.55 Голос Америки 

СТБ
08.55 Х/ф “Термiново! 
Шукаю чоловiка”(1) 
10.50 Х/ф “Жiнка бажає знати” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Х/ф “Коли ми вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють всi!-7” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 Т/с “Крок за кроком” 
08.00, 16.45 ШОУМАНIЯ 
09.20 Т/с “Моя 
кохана вiдьма” 
11.25 Т/с “Воронiни” 
18.20 Абзац! 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Проект Перфект 
23.15 Х/ф “Закони 
привабливостi” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Листи на склi” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля” (1) 
21.00 Т/с “Практика” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi-6” (2)

2+2
08.25, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.30 
Новини “Спецкор” 
09.35, 22.00 
“Люстратор 7.62” 
10.00 Х/ф “Кримiнальний 
талант” (1) 
13.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
15.00 “Облом UA. 
Новий сезон” 
16.30 Х/ф “Волкодав” (1) 
19.00 Х/ф 
“Знайди мене” (2) 
22.10 Х/ф “Морський 
пiхотинець” (2) 
00.00 Х/ф 
“Акула-привид” (3) 
02.00 Х/ф “Чорна Рада” (1) 

УТ-1
07.00 Шустер LIVE (повтор) 
11.30 Подорожуй першим 
12.05 Т/с “П’ять хвилин 
до метро” (1) 
12.55 Свiтло 
13.30 Хочу бути 
13.50 Дитячi iсторiї. 
“Здоровань” 
14.20 Українського роду 
14.35 Д/ф “Народженi в Ризi. 
За лаштунками концерту” 
15.30 Концертна 
програма 
“Народженi в Ризi” 
17.20 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Книга ua 
18.55 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 НАЙЄМtime 
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 
 

1+1
06.00, 10.05 “Шiсть кадрiв” 
06.15, 18.30 
“Розсмiши комiка “ 
07.00, 19.30 ТСН
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.50 Х/ф “Його любов” (1) 
14.50 “Вечiрнiй Київ” 
16.05, 21.20 
“Вечiрнiй квартал” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.30 Х/ф “Мiцний горiшок-1” (2) 

ІНТЕР
07.25 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 Д/ф “Формула 
кохання Олександра 
Абдулова” 
09.30 Новини 
10.00 Х/ф “Формула кохання” 
11.55 Х/ф “Будинок для двох” 
14.05 Т/с “Сiльський романс” 
18.00, 20.35 Т/с 
“Поки живу, кохаю” 
20.00 “Подробицi” 
22.30 Т/с “Щасливий 
квиток” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Край, 
в якому я живу” 
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” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту “ 
22.20 “Замки 
Тернопiлля” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
“Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Х/ф “У пошуках 
мiльйонершi” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
“Золоте стремено” 
10.00 Культура i мистецтво 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 

12.00 Новини Європи 
12.30, 00.00 Х/ф 
“Повернення 
у таємничий сад” 
14.30 Програма 
“Щоденник для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Щеня з сузiр’я 
“Гончих псiв” 
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 “Мелодiя двох 
сердець”, Бiлоножки 
21.15 Х/ф “Дорога на 
грецьке весiлля” 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
07.00 Дача 
07.25 Х/ф “Мисливцi за 
привидами” 
09.15 Дістало! 
10.15 Цивiльна оборона 
11.10 Х/ф “Мисливцi за 
привидами-2” 
12.45 Факти. День 
13.20, 20.05 Т/с 
“Полювання на Беркута” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
21.50 Х/ф “Таксi” 
23.30 Х/ф “Таксi-2” 

СТБ
08.05 “Караоке 
на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.35 “Зваженi та щасливi-4” 
15.10 “Нацiональне 
талант-шоу 
“Танцюють всi!-7” 
19.00 “Х-Фактор-5” 
22.05 Т/с “Коли 
ми вдома” (2) 
00.15 “Детектор брехнi-6” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55, 10.00 Ревiзор 
12.35 Страстi 
за Ревiзором 
14.05 Уральськi пельменi 
15.55 Т/с “Воронiни” 
18.35 М/ф “Рататуй” 
20.40 Х/ф “Ейс Вентура: 
Детектив з пошуку 
свiйських тварин”(2) 
22.35 Х/ф “Тупий і ще 
тупiший”(2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15, 09.15 Т/с “Iнтерни” (1) 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Хочу до Меладзе 
13.00, 15.20 Т/с “Якщо ти 
не зi мною” (1) 
17.10, 19.40 Т/с “Листи 
на склi” (1) 
22.30 Х/ф “Клуши” (1) 
00.40 Т/с “Мент у законi-5” (1) 
04.30 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “33 квадратних 
метри” 
07.15 “Нове Шалене 
вiдео по-українськи” 
08.35 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.55 “Облом UA. 
Новий сезон” 
11.00 Т/с “Слiдчий 
Протасов” (1) 
19.00 Х/ф “Розпечена 
субота” (1) 
21.10 Х/ф “Хижаки” (2) 
23.20 Х/ф “Бен Гур” (2) 
02.50 Х/ф “Вiдьма” (1) 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.20 Ера здоров’я 
07.45, 23.30 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Х/ф “Тимчасово тато” (1) 
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро” (1) 
12.55 Православний вiсник 
13.30 Школа Мерi Поппiнс 
13.50 Дитячi iсторiї. 
“Кохання, кекси i рок-н-рол” 
14.20 Фольк-music 
15.30 Дитячий фестиваль 
“Щасливi долонi” 
16.40 Театральнi сезони 
17.15 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Подорожуй першим 
18.55 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Моя країна 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

1+1
07.35 Мультфiльм (1) 
08.00, 08.25 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.10 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт-3: 
Танзанiя, Ефiопiя” 
12.15 “Ескiмоска-2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
12.20 М/ф “Машинi казки. 
Маша i ведмiдь” (1) 
14.05 “Розсмiши комiка “ 
15.05 “Мiняю жiнку” 
16.40 “Iнспектор Фреймут” 
18.25 “Українськi сенсацiї” 
19.300 “ТСН-Тиждень” 
21.30 Х/ф “Легенда № 17” 
00.35 “Скiльки правди в 
легендi. Пост-шоу” 

ІНТЕР
08.00 “уДачний проект” 
08.40 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
11.00 “Орел i Решка. 
Невидане” 
12.00 Х/ф “У Бога свої плани” 
14.00 Т/с “Поки живу, кохаю” 
18.00 Х/ф “Мамине кохання” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.55 Т/с “Щасливий 
квиток” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.20 “Замки Тернопiлля” 
15.30 “Шляхами Тараса” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Азбука смаку” 
19.30 “Мамина школа” 
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” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Програма 
“Духовнi роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче кiно.”Щеня 
з сузiр’я “Гончих псiв” 
14.00 Програма 
“Погляд зблизька” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Культура i мистецтво 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiдства. Iнфо” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Знайдеш друга, 
придбаєш скарб” 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.45 Зiрка YouTube 
09.55 Козирне життя на дачi 
10.20, 13.00 Т/с “Пастка” 
12.45 Факти. День 
15.40 Х/ф “Таксi” 
17.15 Х/ф “Таксi-2” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Таксi-3” 
21.50 Х/ф “Таксi-4” 
23.30 Х/ф “Проект Х. 
Дорвалися!” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
11.00 “Караоке на Майданi” 
11.55 “МастерШеф-4” 
15.45 “Х-Фактор-5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 “Один за всiх” 
21.40 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
22.40 Х/ф “Дозволь тебе 
поцiлувати... на весiллi”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
09.00 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
10.55 М/ф “Рататуй” 
13.05 Т/с “Татусевi доньки” 
15.35 Проект Перфект 
16.50 Супермодель 
по-українськи 
19.00 Х/ф “Ейс Вентура: 
Детектив з пошуку 
свiйських тварин” (2) 
20.40 Х/ф “Ейс Вентура: 
Поклик природи” (2) 
22.40 Х/ф “Тупий i ще 
тупiший: Коли Гаррi зустрiв 
Ллойда” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.10 Таємницi зiрок 
08.05 Т/с “Практика” (1) 
14.00 Х/ф “Клуши” (1) 
16.10 Т/с “Листи на склi” (1) 
19.00 Подiї тижня 
19.55 Подiї тижня. 
Спецiальний репортаж 
20.20 Хочу до Меладзе 
22.30 Comedy Woman 
23.30 Великий 
футбол 

2+2
07.00 “Маски-шоу” 
09.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
10.00 “Облом UA. 
Новий сезон” 
12.00 “Бушидо” 
15.00 Х/ф “Армiя 
одинака” (1) 
17.00 Х/ф “Розпечена 
субота” (1) 
19.20 Футбол. ЧУ. 7 Тур. 
“Карпати” – “Металiст” 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Морський 
пiхотинець” (2) 
01.05 Х/ф “Криптид” (2) 
02.25 Х/ф 
“Дорога на Сiч” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Ваші заповітні плани та 

задуми починають поступо-
во реалізовуватися, не руй-
нуйте ситуацію, що створи-
лася. Ви багато чого можете 
встигнути, було би бажання.                                                                       

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не робіть імпульсивних 

вчинків, вони, скоріш за все, 
виявляться необачними. 
Емоції вам тільки перешко-

джатимуть, тому постарай-
теся виважено підходити до 
питання зміни роботи або 
кола своїх обов’язків. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Постарайтеся не упусти-
ти свій шанс. Ділові зустрічі 
будуть вдалими, тому що 
вся необхідна інформація 
прийде до вас завчасно. 

РАК (22.06-23.07)
На вас очікує напруже-

ний графік і великий обсяг 
турбот як на роботі, так і 
вдома. Але це викличе у вас 
відчуття впевненості в своїх 
силах і бажання діяти. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ви можете одержати неоці-

ненну послугу з боку заступни-
ка, але подробиць розголошува-
ти не варто. При контактуванні з 
новими людьми проявляйте пе-
редбачливість і обережність. 

ДІВА (24.08-23.09) 
На роботі вас може очіку-

вати тимчасовий затишок, 
зате з’явиться більше часу 
для налагодження корис-
них контактів і просто друж-
нього спілкування.              

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Концентруйтеся тільки 

на тих справах, які реально 
здійсненні в сформованій си-
туації. З найбільшим успіхом 

завершаться ті, якими ви за-
йметеся разом із друзями. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Не акцентуйте свою увагу 
на дрібницях, зосередьтеся 
на найголовнішому. Поста-
райтеся реально оцінити свої 
сили і не перевантажувати 
себе зайвими турботами. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Початок тижня ідеально під-

ходить для досягнення постав-

лених цілей і реалізації планів. 
Але коли все намічене буде зро-
блено, не думайте зупинятися. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)

Вам знадобиться швидке 
рішення, вірний розрахунок і 
вміння згуртувати колектив. 
Будьте стримані та обереж-
ні, не варто навіть намагати-
ся пробити чолом стіну. 
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Життя у вас стає спокійні-

ше. Проте вчіться гнучко ла-
вірувати між людьми та ситу-
аціями, так ви зможете багато 
чого досягти. 

РИБИ (20.02-20.03) 
Вам знадобиться обереж-

ність і старанність у прийнятті 
рішень. Ви можете багато чого 
домогтися. Інформація може 
сприйматися неадекватно, та 
не поспішайте з судженнями, 
потім у всьому розберетеся.

13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Провiнцiйний 
роман” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Золоте стремено” 
21.30 Програма “Bon appetit” 
22.35 Х/ф “Тут палять” 

ICTV
06.45, 08.00, 17.05 Т/с 
“Вулицi розбитих лiхтарiв. 
Менти-7” 
07.45, 08.45, 12.45 
Факти. Ранок 
09.15, 19.20 
Надзвичайнi новини 
10.20 Т/с “Пастка” 
12.00, 13.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.50, 16.10, 20.10 Т/с 
“Лiтєйний” 
15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
21.55 Факти. Вечiр 
(росiйськомовний випуск) 
22.10 Х/ф “Красунчик 
Джоннi” (2) 
23.55 Голос Америки 

СТБ
06.10, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
06.45, 16.00 “Все 
буде добре!” 
08.40 “Зiркове життя. 
Сльози клоуна” 
09.40 Х/ф “Де знаходиться 
нофелет?”(1) 
11.05 Х/ф “Термiново! 
Шукаю чоловiка”(1) 
13.00 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Все буде смачно!” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi-4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05, 11.25 Т/с “Крок за 
кроком” 
08.00, 16.45 ШОУМАНIЯ 
09.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни” 
21.00 Т/с “Фiзрук” 
22.00 Ревiзор 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Листи на склi” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10 Т/с “ОСА” (1) 
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля” (1) 
21.00 Т/с “Практика” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Мент у законi-6” (2) 

2+2
08.35, 19.05 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Подвиг Одеси” (1) 
13.05 Д/п “Антени Всесвiту” 
14.25 Д/п “Сни. 
Розшифровка майбутнього” 
15.30 Д/п “Народженi 
вбивати” 
16.30 Т/с “ППС-2” (1) 
19.55 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. “Днiпро” – 
“Iнтернацiонале” (Iталiя). 
22.00 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. “Рiу Аве” 
(Португалiя) – “Динамо” 
(Київ). Пряма трансляцiя 
00.05 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 
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Студентські роки – це найкраща та найважливіша 
пора життя у кожного. Й відрадно зазначити, студентам 
Чортківського державного медичного коледжу в цьому 
форматі надзвичайно пощастило. Адже наш заклад, 
очолюваний  канд. мед. наук, доктором філософії, по-
чесним професором ТДМУ ім. І.Горбачевського, за-
служеним лікарем України Любомиром Степановичем 
Біликом, є одним із провідних в Україні. У вирі буднів 
навчання майбутні медики не забувають про найваж-
ливіше: їхнє покликання – допомагати іншим, бути чуй-
ними, лікувати не лише тіло, а й душу. 

У народі кажуть: «Той, хто вміє працювати, вміє і 
відпочивати». Цієї істини дотримуються студенти на-
шого навчального закладу, адже щоліта вони мають 
можливість відпочити на базі медколеджу «Зорепад», 
яка знаходиться в мальовничому куточку Тернопілля – 
с. Більче Золоте Борщівського району.

Завдяки вмілому господарюванню Любомира Степа-
новича, колишній літній табір перетворився на потуж-
не господарство з розвиненим спортивно-оздоровчим 
комплексом: обладнані будиночки, їдальня, тенісні 
корти; водні велосипеди, катамарани, спортивні май-
данчики, відкритий басейн; а також  обширні території, 
які використовуються для садівництва, городництва, 
розведення свійських тварин. Бажаючі опановують ази 
кінного спорту на іподромі; скориставшись сеансами 
іпотерапії, мають можливість зміцнити своє здоров’я.  

Свої руки до всього цього багатства докладають 
і студенти, викладачі. Плоди своєї праці кожен із нас 
може скуштувати в коледжній їдальні, адже левова 
частка продуктів вирощується саме в Більче Золотому. 
Багата рослинність дає можливість майбутнім фарма-
цевтам вивчати флору краю та проходити практику з 
фармакогнозії, а зібрана сировина використовується 
знову ж таки в студентській їдальні для збагачення чаїв 
фітокомпонентами. 

Кожен день відпочинку в «Зорепаді» насичений та 
яскравий. Студенти активно долучаються до проведен-

ня цікавих розважальних програм, проявляючи творчі 
здібності. Керівники усіх заїздів вдало організовували 
низку розважальних програм на всяк смак: «Вечір зна-
йомств», «Караоке», «Свято козацького гарту», «Вечір 
сміху» та ін. Море незабутніх вражень залишив по собі 
конкурс серед панянок «Зірка «Зорепаду»». Паруб-
ки теж не відступали – доводили всім, що козацький 
дух не зник, а досі живе й міцніє в нашої юні. А ось 
у розважально-інтелектуальних програмах студен-
ти стверджували, що вони – справжні патріоти своєї 
землі, добре знають історію свого краю, бережуть його 
звичаї та традиції; пишаються тим, що вони – українці. 

Надовго залишиться у спогадах наших студентів по-
хід за зціленням душі та тіла до мальовничого села Мо-
настирок, яке називають українським Стоунхенджем. 
Це місце святе вже понад три тисячі років. Свідчення 
цьому – язичницький храм у печері й жертовник до-
християнської доби. Юнаки та юнки щиро просили 
миру і спокою для України в церкві Воздвиження Чес-
ного і Животворчого Хреста Господнього, де зберіга-
ється чудотворний образ Матері Божої, приклавшись 
до якого, можна позбутися багатьох недуг – і душев-
них, і тілесних. 

При від’їзді з мальовничого «Зорепаду» майже у 
кожного в очах бриніли сльози, які свідчили про те, що 
студенти провели на базі чудові дні. Незабутні вражен-
ня супроводжуватимуть всіх протягом наступного на-
вчального року.  

Завдячуючи нашому директорові Любомиру Сте-
пановичу, студенти і працівники коледжу мають мож-
ливість з користю та приємністю відпочивати, відчу-
ваючи його батьківську підтримку, як моральну, так 
фінансову.

марія ПОлУтРеНКО,
викладач іноземних мов

марія НиКОлиШиН,
культорганізатор 

Чортківського державного медичного коледжу

Таке запрошення на зустріч відтепер у нашому місті зву-
чить не фантастично, а зовсім реально. У Чорткові направ-
ду тиждень уже як діє… водограй. На розі вулиць Маковея 
й Січинського, біля магазину «Смак» місцевий підприє-
мець, депутат міськради Любомир Махомет на невеличкій 
території зробив благоустрій: огородив, встелив ділянку 
тротуарною плиткою, по периметру майданчик заповнив 
лавочками, а також встановив гойдалку для найменших 
відвідувачів. Посередині красується невеличкий фон-
танчик. Тихенько жебонить джерельна водичка. Тутешні 
підлітки, напевно через відсутність водограю в місті до-
вгенько, забули, що ним можна лише милуватися, слухати 
музику води, але аж ніяк не бризкатися водою з нього – 
увесь майданчик був на час фотографування скроплений.  

Фото Оксани сВистУН

Якби ж то з початку обласної першості наша команда 
була б укомплектована такими висококласними фут-
болістами, яких чортківчани дозаявили на друге коло, 
то, мабуть, ФСК «Чортків», як і минулоріч, претендував 
би на золоті медалі. А нині нам відновити гандикап у 
лідерів уже ніяк не вдасться, зате змусити їх відноси-
тися до себе з повагою – будь-ласка.

У домашньому матчі 11-го туру обласної першості з 
тернопільською ДЮСШ упродовж усього матчу чортків-
чани насідали на ворота суперників, створивши безліч 
голевих моментів, проте єдиний м’яч у зустрічі вони 
спромоглися забити в середині другого тайму лише 
з пенальті, яке за порушення правил у карному май-
данчику суперника проти форварда чортківчан Андрія 
Шпака впевнено реалізував Віталій Іваськів. Щоправ-
да, мало не спрацювало перед самісіньким фінальним 
свистком відоме футбольне правило: «Не забиваєш ти 
– забивають тобі», коли в суматосі біля наших воріт 
гості лише якимось дивом не заштовхали м’яч. Отож, 
друга перемога в сезоні і ми вже не плентаємося в 
самому хвості турнірної таблиці.

Матч чергового туру чортківчани пропускають, а че-
рез тиждень їх чекає непростий виїзд до Заліщиків, 
котрі не проминуть поквитатися за минулий сезон.

Чемпіонат району. 19-й тур

Перша група
Звиняч – Ягільниця – – : –; Біла – «Динамо» Заводське 

– 4:5; Поділля – Улашківці – 4:2; Косів – Росохач – 3:0; 
Шманьківці – «Калічівка» Чортків – 2:3; Гор. Вигнанка – 
Шманьківчики – 1:3.

Друга група
Зона «а». Джурин – Палашівка – 1:1; Скородинці – 

Бичківці – 0:2; «Максимум» Чортків – Свидова – 10:1; 
Милівці – Базар – 2:3; Ромашівка – Сосулівка – 1:8; 
Білобожниця – Ридодуби – 1:6; Нагірянка – вихідний.

Зона «Б». «Кристал» Заводське – «Зоря» Хоростків 
– 4:0; Великі Чорнокінці – Гадинківці – 0:3; Угринь – За-
лісся – 4:2; Товстеньке – Колиндяни – 4:2; Пробіжна – 
Коцюбинчики – 3:0; Тарнавка – Малі Чорнокінці – 4:1.

У середу, 17 вересня, на стадіоні селища Завод-
ське відбудеться півфінальна зустріч на кубок області 
«Козацька слава» між місцевим «Динамо» і командою 
Великих Бірок з Тернопільського району. Початок зу-
стрічі – о 16-й год. Запрошуємо усіх уболівальників на 
яскраве футбольне видовище.

Патріотика по-колиндянськи
Ось тут, на в`їзді власне до Колиндян, що лежить на центральній тра-

сі, на найвиднішому й найчільнішому місці, це надзвичайно патріотичне, 
одне з найбільших сіл району, одразу декларує своє лице і свій намір. 

«Слава Україні!» – то налаштованість на труд задля добробуту рідної 
неньки. А «Героям слава!» – спорідненість з одвічними змагами різних 
поколінь українства, що грудьми боронили й боронять рідну землю від 
зайд різних мастей. Із цим погоджується секретар тамтешньої сільради 
Марія Елькснін: бо й направду, аби отак опорядити рідне село, докла-
лися колиндянці різних поколінь: громада УГКЦ, що височіє на цьому 
пагорбі, шкільна спільнота, чисельно – молодь села (від 16-ти й до 30-
ти літ), пенсіонери, люди середнього віку, одне слово – всі небайдужі 
колиндянці. Допомагав кожен, хто чим міг. Те убранство постало на-
передодні Дня Незалежності України та стоятиме всякчас – так хочуть 
селяни, бо гасло це для них передовсім. (Фото Олексія ГУсКи).

у сяєві нового дня – не забудьмо!
Її поглинула ніч, у котру жінка без вагання простувала, аби зійшов 

погожий день над Україною. Справжня патріотка, активна учасни-
ця Майдану Леся Герас за-
гинула в дорозі, простуючи 
на столичний Майдан. Це 
завдяки таким, як вона, ре-
волюцію 2013-2014 рр. на-
звано революцією Гіднос-
ті. Й ось на домі, де жила 
українка з великим серцем, 
на вул. Пігута, 23 у Чортко-
ві, стараннями її посестер 
і побратимів по боротьбі 
відтепер – скромна меморі-
альна табличка. Як спадок-
нагадування нащадкам. 
Аби пам`ятали. Щоб замис-
лювались. І простували в 
новий день, що сходить над Україною.

Наввипередки з вітром
А ще трохи – з дощем, бо таки дощило у День Незалежності України. 

Та це не завадило молодіжній «роверній» спільноті долучитися до акції, 
зініційованої культпрацівником й активістом молодіжних християнських 
спільнот Олексієм Гускою. «На колесах нас було стільки, скільки в Іс-

уса Христа було апос-
толів, – дванадцятеро, 
– мовить юнак. – Най-
дивніше і найприєм-
ніше те, що в остан-
ній момент до чисто 
х лопчачо-чолов ічої 
компанії додалася ді-
вчина у вінку аж із 
Шманьківців – Христи-
на Сірська, студентка 
Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського». 
Хлопець перекона-
ний, що велоаматори 
припіднесли Україні в 

День її уродин добрий дарунок – Надію на краще майбутнє. За непо-
вних дві години акції вдалося зібрати 2391 грн., на котрі вже розпоча-
то придбання дизельного пального для уможливлення відправлення з 
Чорткова волонтерських груп задля забезпечення необхідними речами 
військовиків з Чортківщини – учасників АТО. (Фото Романа семКІВа).

від маминої пісні до вершин вокалістики
Це – фрагмент підзаголовку до книги про митця зі світовим ім`ям 

– оперного співака, нашого краяни-
на, уродженця с. Палашівка Йосипа 
Гошуляка. «Орав свій переліг. Йосип 
Гошуляк: від маминої пісні до вершин 
вокалістики» – таке видання обсягом 
у 909 (!) сторінок побачило світ 2012 
р. у видавництві Києво-Могилянської 
академії. А доторкнутися знову до 
цього імені журналісти районки діс-
тали змогу в часі відвідин родинного 
села видатного камерного співака. 
Тамтешній війт Нестор Слободян по-
казав книгу з дарчим підписом від 
її упорядника й авторки вступного 
нарису «До мистецтва крізь призму 
людських відносин», у якому піднято 
потужний пласт української культу-
ри», – дружини п. Йосипа, журналіст-
ки, публіцистки, правозахисниці, пое-
теси, української громадської діячки в 
Канаді п. Марти Онуфрів. Такі ж взірці 
видання вдаровано авторкою ще й Палашівській школі та бібліотеці.

Ведуча рубрики анна БлаЖеНКО
Фото Ореста лиЖеЧКи

Студентське літо-2014 

Той, хто вміє працювати, вміє і відпочивати

Перемога в битві аутсайдерів

Добра справа
Зустрінемось біля фонтану
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квартири

земельна ділянка

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

послуги

ОДПІ інформує

Вважати недійсними:

приватизована земельна ділянка пло-
щею 0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зу-
пинка ремзаводу). 

тел.: 095-419-17-05, 097-975-29-06.

куплю

СбУ інформує

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.

Варто знати

Чистимо замулені криниці 
за новою технологією 

Викачуємо мул до твердого дна
Тел.: 067-875-20-77, 095-540-09-67

1-кімнатна квартира в центрі Чорт-
кова, в будинку особнякового типу, пло-
щею 40 кв. м. Є підвал, горище, велике 
подвір`я. Можна використовувати під 
офіс. Ціна договірна.

тел. 097-313-86-12.

3-кімнатна квартира в смт Заводське 
у новозбудованому будинку. Площа – 92 
кв. м, 3-й поверх, автономне опалення, 
підвал, балкон, лоджія, 2 ванни.

тел.: 2-43-02, 099-001-39-32.

2-кімнатна квартира в новозбудова-
ному будинку в смт Заводське, 2-й по-
верх, площа – 66 кв. м, є автономне опа-
лення, підвал, грядка, балкон, лоджія.

тел.: 2-47-17, 099-001-39-32.

2-кімнатна квартира у смт Заводське 
на 4-му поверсі площею 50 кв. м. Вели-
кий цегляний гараж. Меблі можна окре-
мо, килими. Все в хорошому стані.

тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

4-кімнатна квартира на другому по-
версі, загальна площа – 75 кв. м, житло-
ва – 50 кв. м. Є індивідуальне опалення. 
Ціна договірна.

тел. 095-926-58-53. 

2-кімнатна квартира на 7-му поверсі 
9-поверхового будинку по вул. Незалеж-
ності. Площею 49,5 кв. м. Балкон закри-
тий, є лічильники, телефон, ліфт працює, 
вхідні двері поміняні. Ціна договірна.

тел. 097-157-91-41.

буріння свердловин під воду для при-
ватних осіб і підприємств. Швидко та 
якісно.

тел.: 096-056-02-03, 067-888-18-96.

макулатуру – 50 – 70 коп./кг, поліе-
тиленову плівку – 2 – 2,50 грн./кг, всі 
види скляних пляшок – 15 коп. Земель-
ну ділянку в районі сміттєзвалища.

тел.: 066-113-51-37, 
097-700-05-12 (Юрій).

житловий будинок по вул. Граничній, 
частково з меблями. Загальна площа – 115 
кв. м. Земельна ділянка – 7 сотих. Все при-
ватизоване. Є великий гараж, всі комуніка-
ції. В будинку – 4 кімнати, кухня, кладова, 
душова зі санвузлом. 

Також продаються: бідони алюмінієві – 
40 л; баян “тула” б  /к.

тел. 095-931-44-39.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу 
нової школи, є газ, світло, вода, сарай, два 
гаражі для бусів, 18 сотих землі. Недорого. 
Земельна ділянка – 27 сотих у с. Горішня 
Вигнанка. 

тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

будинок із земельною ділянкою (7,5 
сотих) у центрі м. Чортків. Є сад, город. 
Недорого.

тел. 096-618-50-51.
 
будинок у м. Чортків по вул. Сірка, 21 

(біля автостанції). Загальна площа – 133,4 
кв. м. Є гараж, кухня, підвально-цокольне 
приміщення, 1-й поверх – п`ять житлових 
кімнат; ванна, коридор. Індивідуальне опа-
лення, власна криниця, підведена вода, 
господарські будівлі. Земельна ділянка під 
город – 6 сотих. Ціна договірна.

тел.: (0357) 5-10-16 (Хоростків), 
096-765-55-50, 066-341-49-10.

Працівники Чортківської рай-
держадміністрації висловлюють 
щирі співчуття Галині Дмитрівні 
Мостовик – начальнику управління 

економічного розвитку і торгівлі рай-
держадміністрації з приводу тяжкої 
втрати – смерті її батька МакОвея 
Дмитра андрійовича.

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висовлює щирі співчуття 
працівникові школи Дмитру Богда-
новичу Регейлу з приводу тяжкої 

втрати – смерті його матері.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї 
серії ВО за № 016244, видане відділом мо-
лоді і спорту Чортківської РДА 26 жовтня 
2011 р. на ім`я: кОЗар віра Ігорівна.

свідоцтво про право власності на жит-
ловий будинок за адресою: с. Скородинці, 
вул. Середня, 7, видане Скородинською 
сільською радою 12 червня 2001 р. на по-
мерлу: ЧОрНеНьку Євгенію Михайлівну.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 076611, вида-
ний 16 жовтня 2003 р. на ім`я: ПрИДруГа 
Марія степанівна.

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 
355945, видане 25 січня 1993 р. Терно-
пільською ОДА на ім`я: ПрОЦькІв степан 
Михайлович.

автомобіль ВаЗ-2106, 1989 р. випуску, 
в хорошому технічному стані.

тел.: 2-17-39, 098-920-67-18

Нагадаємо, що парламент ухвалив 
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України» від 
31 липня ц. р. за № 1621-VІІ.

Закон підписано Президентом України 
та офіційно опубліковано в газеті «Голос 
України» від 2 серпя 2014 року.

Зауважимо, що цим Законом, зокре-
ма:

– податкова звітність з податку на до-
дану вартість подається до контролюючо-
го органу всіма платниками в електронній 
формі з дотриманням умови щодо реє-
страції електронного підпису підзвітних 
осіб у порядку, визначеному законодав-
ством (з 1 січня 2015 р.);

– введено електронне адміністрування 
ПДВ (з 1 січня 2015 р.);

– введена обов’язкова реєстрація усіх 
податкових накладних в Єдиному ре-

єстрі податкових накладних (з 1 січня 
2015 р.);

– збільшено «поріг» обов’язкової ре-
єстрації платником ПДВ з 300 тис. до 
1 млн. грн. (з 1 січня 2015 р.);

– скасовано оподаткування за нульо-
вою ставкою ПДВ послуг із перевезення 
пасажирів швидкісними потягами Інтер-
сіті +;

– скасовано звільнення від оподатку-
вання ПДВ операцій із постачання лісо-
матеріалів, паливної деревини, відходів 
лісопереробної промисловості;

– продовжено до 31 грудня ц. р. включ-
но режим звільнення від оподаткування 
ПДВ, операцій з експорту зернових і тех-
нічних культур (встановлено п. 151 під-
розд. 2 розд. ХХ «Прикінцеві положення» 
ПКУ).

Інформаційно-комунікаційний 
сектор Чортківської ОДПІ

Окремі складові пенсійної виплати 
встановлюються в залежності від того, 
працює особа чи ні. Тому важливо сво-
єчасно повідомляти органи Пенсійного 
фонду про своє працевлаштування чи 
звільнення з роботи.

Працюючим пенсіонерам пенсія не ви-
плачується, якщо вона призначена:

– достроково з урахуванням норм за-
конів України «Про зайнятість населен-
ня» (за скороченням чисельності) та «Про 
основні засади соціального захисту ве-
теранів праці та інших громадян похило-
го віку в Україні» (за станом здоров’я) у 
період до досягнення загальновстанов-
леного пенсійного віку;

– жінкам, які народилися після 1 жов-

тня 1956 р. і скористалися правом до-
строкового виходу на пенсію по досяг-
ненню 55-річного віку зі зменшенням її 
розміру до досягнення пенсійного віку, 
визначеного статтею 26 Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»;

– за вислугу років у період роботи 
особи за спеціальністю, що дає право на 
призначення пенсії за вислугу років;

– соціальна пенсія (крім соціальних 
пенсій інвалідам з дитинства).

людмила фІляК, 
заступник начальника управління ПФУ 

в Чортківському районі

Повернути додому 
кожного українця

У Києві в міжвідомчому центрі 
допомоги громадянам у питаннях 
звільнення полонених, заручників 

та віднайдення зниклих безвісти і в 
регіональних органах сБУ проводиться 

особистий прийом громадян

За дорученням Президента України у 
Службі безпеки України працює Міжвідом-
чий центр допомоги громадянам у питан-
нях звільнення полонених, заручників та 
віднайдення зниклих безвісти. 

Зараз ведеться активна робота з уточ-
нення бази даних зниклих, аби знайти і 
повернути додому кожного українця, який 
потрапив у полон або зник безвісти. Між-
відомчий центр працює спільно з волон-
терами, громадськими активістами, неза-
лежними журналістами.

В Управлінні СБ України в Тернопіль-
ській області проводиться особистий при-
йом людей, які розшукують своїх рідних і 
близьких, надається допомога в питаннях 
звільнення полонених, заручників і віднай-
дення зниклих безвісти.

Крім того, для звернень громадян ціло-
добово працює «гаряча лінія» call-центру 
0-800-501-482, 044-235-63-67 та електро-
нна скринька polonhelp@ssu.gov.ua, у Тер-
нополі  – (0352) 52-90-00, (0352) 524542.

Прес-група УсБ України 
в тернопільській області

Основні зміни для платників ПДВ

Інформація для пенсіонерів, 
які працюють чи звільняються з роботи

Про це говорять

автотехніка
У нашого колеги, випускника факультету 

журналістики Львівського університету Ва-
силя Гейніша, сталася біда. Його онук Наза-
рчик, якому зараз чотири з половиною роки, 
раптово захворів важкою формою епілепсії. 
Всі зусилля батьків та рідних допомогти 
дитині з лікуванням, на що було затрачено 
чималі кошти, жодних результатів не дали. 
Як з’ясувалось, таке захворювання в Україні 
медикам вилікувати не під силу. Хлопчику 
можуть допомогти тільки лікарі в Ізраїлі, але 
для цього потрібна значна сума коштів, ко-

трих рідні не мають.
Якщо знайдуться добрі люди, готові 

допомогти дитині певними коштами на 
лікування, то вони можуть переказати їх 
на кредитну картку «ПриватБанку» за № 
5211537411915197 (мати Гейніш Уляна Ва-
силівна). Контактний тел. 050-553-08-22.

 Батьки будуть сердечно вдячні благодій-
никам!

тернопільська обласна 
організація НсЖУ

Допомога

Врятуймо Назарчика!
Колектив Чортківської музичної 

школи висловлює щире співчуття 
викладачу О.І.Марковській з при-
воду смерті її батька.

Вчора, 11 вересня, у райдержадміністра-
ції під головуванням голови РДА В.Шепети 
відбулася робоча нарада щодо питання 
енергозабезпечення району. Приводом 
до зібрання став документ, отриманий з 
Міністерства енергетики та вугільної про-
мисловості України, згідно з яким нашу, як 
і інші, область зобов’язують запровадити 
обмеження у постачанні електроенергії. 
Затверджено відповідні графіки обмежен-
ня споживання електроенергії. Як пояснив 
присутнім учасникам наради начальник 
ВАТ «Тернопільобленерго» І.Винник, ось 
такі незручності, які зовсім скоро ми від-
чуємо, пов’язані з нестабільною ситуаці-
єю на сході країни. Не зазнають обмежень 
лише четверо діючих на даний час у райо-
ні промислових підприємств, стратегічні 
об’єкти. Також головний енергетик району 
висловив сподівання, що коли температу-
ра надворі знизиться до плюс 10 градусів 
Цельсія, тривалість відключення світла не 
буде більшою, ніж 1 год., щоб не вихоло-
джувались приміщення. 

 Керівник району закликав усіх нас по-
ставитися із розумінням до необхідності 
ощадливо використовувати електроенер-
гію та запропонував долучатися до за-
гальної справи – вживати заходи економії 

на побутовому рівні: не забувати виключа-
ти лампочки, електроприлади і т. ін.

Графік обмеження у постачанні 
електроенергії

У м. Чортків:
з 7-ї год. 50 хв. – до 8-ї год. 50 хв.;
з 11-ї год. 50 хв. – до 14-ї год. 10 хв.;
з 17-ї год. 50 хв. – до 19-ї год. 10 хв.;
з 19-ї год. 50 хв. – до 21-ї год. 10 хв.
У Чортківському районі:
з 9-ї год. 50 хв. – до 12-ї год. 10 хв.;
з 13-ї год. 50 хв. – до 16-ї год. 10 хв.;
з 18-ї год. 50 хв. – до 20-ї год. 10 хв.
сільськогосподарським споживачам 

рекомендується завершити доїння корів 
ранкове до 7-ї год. 50 хв., обіднє – до 14-ї 
год., вечірнє – до 18-ї год. 50 хв.

Керівникам промислових підприємств 
району забезпечити зниження електро-
споживання за рахунок переводу окремих 
енергоємних виробництв на нічні години 
роботи (з 23-ї год. до 6-ї год. ранку) і та-
кож запровадити заходи щодо зниження 
електроспоживання до рівня технологіч-
ної броні для виробництва з безперерв-
ним циклом і до аварійної броні для всіх 
інших виробництв в такі години:

з 6-ї год. 50 хв. – до 9-ї год. 30 хв.;
з 16-ї год. 30 хв. – до 21-ї год. 30 хв.

На часі – економія електроенергії



№ 38 (8480), 12 вересня 2014 року

Вітання12

+16 ... +24

Прогноз 
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СУБОТА
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НЕДІЛЯ
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ПОНЕДІЛОК
15 вересня
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ВІВТОРОК
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СЕРЕДА
17 вересня
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чЕТВЕР
18 вересня

+10 ... +20

П`ЯТНИЦЯ
19 вересня

Поруч із нами

Щиро вітаємо з ювілеєм 
колегу по роботі

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

                                   не складається життя: 
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа. 
Смійтеся більше і менше сумуйте, 
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте. 
Хай руки ніколи спочинку не знають, 
Хай легко, мов крила, внучат пригортають, 
Хай серце ще довго тріпоче у грудях, 
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії щасливії літа.

З повагою – педагогічний 
колектив шманьківської 

ЗОш І – ІІ ступенів.

14 вересня відзначатиме 45-річчя 
люблячий син

Віталій Миколайович ХОЛОдЕНкО
з м. Чортків.

Спинити час ніхто 
       не в змозі,
І шумить ліс, і квітне сад.
На Твоїм сонячнім 
                        порозі
З`явилось цілих – 45.
Твій ювілей – 
         важлива дата,
Про це зараз 
 нагадувать не слід,
А ліпше щиро побажаю
Щастя, здоров`я і довгих літ.
Бажаю Тобі у родинне свято
Довгих років, радості й добра,
Живи стільки, скільки буде треба, 
Та гордо ступай у життя.
Нехай Тобі сонечко світить,
А серце співає,

Нехай печаль дороги 
            до серця не знає.

З любов̀ ю – мама Тетяна.Учасники народного аматорського 
колективу лемківської пісні “Горлиця” 

клубу с. Пастуше щиро вітають 
із 45-річчям керівника колективу
сергія Юліановича ХОрОщАкА.

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходить в далеч горе і біда,

Хай же будуть щастя 
          і міцне здоров`я,
Радість і повага 
               на многії літа.

Сердечно вітаємо з 70-річчям 
від Дня народження

степанію Іванівну БАйдАк
зі с. Кривеньке.

Із Днем народження вітаємо, 
Щасливої долі Вам бажаємо, 
Здоров`я, небесної благодаті, 
Миру й злагоди у хаті. 
Осипаються дні пелюстками, 
Непомітно спливають роки, 
Не сумуйте, гордіться літами, 
Бо немарно прожиті вони. 
Як для Вас – то прожито ще мало, 
Доживіть хоч принаймні до ста. 
Щоб усюди Вас щастя стрічало, 
А для горя щоб час не настав.
Нехай любов незгасна світить, 
Хай доля радісно співа, 
Для Вас усі найкращі квіти 
                     і найласкавіші слова. 
Хай сили небесні Вас бережуть, 
Ангели щастя на крилах несуть, 
Хай Матір Божа, Цариця Свята, 
Попросить у Бога многії та благії літа.

З повагою і любов̀ ю – 
сестра Оля з сім`єю 
з кривенького, сім`я 

савуляка Івана з кривенького, 
сім`я савуляка Василя з Італії.

Щиросередчно вітаємо люблячу, 
найдорожчу донечку, внучку, сестру

Марійку сЛІПЕНЬку
(зі с. Малі Чорнокінці) з 20-річчям, 

яке вона відсвяткувала 10 вересня.
В цей день барвистий 
     і прекрасний 
20 сповнилось Тобі.
Радості, усмішок, 
                 щастя,
І доріг легких 
                  у житті!
Любити, вірити, 
                   чекати,
Купатись 
   в розкошах краси,

Мети своєї досягти.
Нехай Господь Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із Твого чола,
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе.
Тобі виповнюється 20 років,
Тож з Днем народження Тебе.

З любов̀ ю – тато, мама, 
бабусі, брат Олег, брат 

Андрій з сім`єю і вся родина.

13 вересня святкуватиме свій ювілей
дорога мама, турботлива бабуся, 

любляча донька
Ольга Петрівна дЗЮрдЗЕВИЧ

із м. Чортків.
Святкуєш Ти свій 
                ювілей 
у колі друзів і гостей 
І квітнеш, 
         наче маків цвіт, 
В свої прекрасні 
                     60 літ. 
60 – це просто 
радісне і гарне свято,
60 – для Тебе зовсім 
                 небагато. 

Лагідна, ніжна, добра і проста, 
Для нас Ти завжди дорога. 
Нехай промінчик сонця у цей день 
Тебе розбудить ніжним поцілунком, 
Нехай любов близьких Тобі людей
Буде для Тебе найкращим подарунком.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 
Ні грама бід, ні крапельки страждань. 
Життя хай квітне, мов вишневий сад, 
І кожен день усміхнено радіє, 
А доля подарує зорепад 
                  здоров`я, миру, успіхів, надії. 
Хай Матір Божа Тебе охороняє, 
В сім`ї панують мир і доброта, 
Ісус Христос хай завжди з Тобою буде, 

А з ним у серці – любов Його свята.
З любов̀ ю та найкращими 

побажаннями – донька Іра із 
зятем Іваном, онуками сергійком 

і дмитриком, донька Олеся із 
зятем русланом, тато Петро і 

вся велика дружня родина.

Від щирого серця вітаємо з Днем 
народження добру та милу доньку, 

дружину, маму, бабусю
Людмилу Іванівну ПОБурИННу

зі с. Нагірянка.
Ми хочемо Тобі, 
рідненька, побажати
Добра, здоров`я 
     із роси й води,
Достатку, злагоди 
    і затишку у хаті,
Та мрії щоб 
   здійснилися усі.
Щоб сонце і зорі 
        плекали тепло, 
Щоб завжди здоров’я у Тебе було. 
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі. 
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
Любові і злагоди у Твоїй родині, 
Не знати ні горя, ні смутку й біди. 
Хай добро прибуває щедро щоднини – 
Із сонця і вітру, з роси і води. 
Хай Матір Божа охороняє, 
Ісус Христос з небес благословляє, 

Нехай в душі панує доброта 
На щедрі щастям многії літа!

З любов̀ ю – батьки, 
чоловік, 

діти й онуки.

16 вересня святкуватиме ювілей 
чарівна, мила жінка, мудра, 

добросердечна колега і наставниця 
Наталія Михайлівна АрХІПОВА.

Хай ладиться скрізь: 
 на роботі, в родині,
Щоб радісний 
настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, 
   що треба людині,
Нехай неодмінно 
 приходить до Вас!
Хай щастя приходить 
    і ллється рікою,
Хай горе обходить 

                                 завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта! 

З найщирішими привітаннями – 
колектив державної виконавчої 

служби та Чортківського 
районного управління 

юстиції.

9-го вересня відсвяткував 65-річчя 
від Дня народження дорогий нам
Тарас Євстахійович БОйЧук

зі с. Долина.
Від щирого серця Вас радо вітаємо
І зичим з нагоди поважної дати
Усмішок, любові, добра в Вашу хату.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте.
Хай руки ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучку Наталю 

пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч 
                                       всім людям.

Хай пісня із уст Ваших 
                      часто лунає,
Хай Бог у житті Вам 
                завжди помагає.

З повагою і любов̀ ю – 
племінниці Оля й Оксана з сім’ями.

ВП «Чортківська дистанція колія» повідо-
мляє вас, що у зв’язку з необхідністю ви-
конання робіт по суцільній заміні дефектних 
плит переїзного настилу на залізнично-
му переїзді км 82+ 853 станція Вигнанка 
(Чортківський район, с/р. Вигнанка) а/д м 
19 «Доманове-Ковель-Чернівці-тереблече» 
у другій половині вересня 2014 року буде 
закрита для руху автотранспорту проїжджа 
частина даного переїзду. 

Пропуск автотранспорту буде організо-
вано через тимчасовий об’їзд, який вла-
штується на відстані 10 метрів від існую-
чого переїзду.

Ми – вільні діти власного народу!

З давніх-давен іще діди нас вчили,
Передаючи істини прості:
«Земля, що мати, з роду й до могили –
Безцінний скарб у вашому житті».
Нам пощастило, певно, щонайбільше:
Місцина неймовірної краси.
Як в нас танцюють! А як пишуть вірші,
Не кажучи про наші голоси.
Пісні Вкраїни увібрали в себе
Чарівність співу весняних гаїв
Від неймовірної блакиті неба
До дзвінкоструння золотих полів.
Співає мати хрестиком сорочку,
Мов оберіг від всякої біди.
В купальську ніч дівчата у віночках
За давнім звичаєм зберуться 
                                   край води.
Не описати шаноби традицій
Від Великодніх свят аж до Різдва,
У храмах ми такі багатолиці,
Проте думки українські й слова.
Зелений Рай, уквітчаний любов̀ ю,
Котра з глибинного пульсує джерела.
Це почуття навік змішалось з кров̀ ю

У молитвах родин біля стола.
А зараз що побачить та дитина,
Коли відкриє очі в перший раз?
Її зустріне Мати Україна
І цей важкий несамовитий час!
А поміж тим, як стане виростати,
Дощі помалу змиють пил і чад.
І про Майдан в книжках будуть писати,
Ніби то було сотні літ назад.
Але є свідки: вчора диво сталось,
Чаша терпіння вийшла через край.
Тут, на планеті, місця комусь мало...
Про це ніколи ти не забувай.
Не забувай тих сліз, що замерзали
На сторінках святого «Кобзаря»,
Студентську юнь нещадно катували
І беркутівці, й покидьки Кремля.
Синів і доньок Вільної Держави,
Котру віки тримали в кабалі.
Небесна сотня додала їм слави
В кожному місті, в кожному селі.
Нема людини, щоб не пережила
Оте безсилля невимовних втрат.
Нам куля снайпера 
                       у серці слід лишила!
Що кожен вбитий на війні – наш брат...

Так, це – війна! І ми в ній не останні,
Народне братство – золотий запас!
В солодких подушках, що на дивані,
Єдність ніколи не зустріне нас.
Єднаймося! Берімося за руки:
Татарин, білорус, вірмен, грузин!
За кров, що ллється, 
                    за нестерпні муки,
За те, що Бог і Прапор в нас один!
Глибока рана в серці України
Від попелища спалених руїн.
Та ще недовго: грянуть нові зміни,
Прийшла пора правдивих перемін.
Ми вільні діти власного народу,
І на якій би мові не зросли,
З півдня до півночі 
                    й від заходу до сходу
Ми – України доньки і сини!

Галина ДеШеВа, 
с. Горішня Вигнанка

До уваги водіїв!

Де слово вистояне в близькій серцю барві
Над її оселею у с. Горішня Вигнанка на зачудування односельцям день 

у день, відколи Україна в борні за свою суверенність і неподільність, полощуть 
вільні вітри жовто-синє знамено. І рідні серцю барви домінують надовкіл 

у всьому, навіть в оцій поштовій скриньці з примірниками улюбленої районки. 
Бо п. Галина – довголітня й незрадлива шанувальниця «Голосу народу». свої 

вірші вона передавала до редакції через рідних, друзів і в заробітчанські часи 
з Іспанії, куди її, медсестру за фахом, закинула, було, доля аж на вісім літ. 

Нині жінка вдома, в Україні, котра гріє її серце щемною втіхою, хоч болить воно 
гострим болем, що й посвідчує один із віршів.


