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Виходить з 1939 року

Анонс Погляд зблизька

СБУ звертається
Шановні мешканці Тернопільщини!

Для того, щоб громадяни мали можливість сприяти право-
охоронним органам у попередженні, виявленні, припиненні та 
розкритті злочинів проти миру і безпеки людей, тероризму, 
корупції та організованої злочинності у сфері управління і еко-
номіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створю-
ють загрозу життєво важливим інтересам України, в Управлін-
ні СБУ в Тернопільській області діє телефонна лінія довіри.

Якщо вам стало відомо також про можливі факти неза-
конного зберігання чи використання зброї, про перебування 
на території області груп та окремих осіб з числа громадян 
іноземних держав, які своїми діями спонукають мешканців 
до сепаратизму, можливих терористичних актів, до вико-
ристання вибухонебезпечних речовин з метою проведення 
підривної діяльності та інших протиправних дій, телефонуй-
те за номером у Тернополі (0352) 52-90-00 або 52-45-42.

Інформація, яка надійде за цим номером, обов’язково 
буде перевірена. За результатами перевірки будуть прийня-
ті відповідні рішення. Телефонна лінія довіри працює ціло-
добово.

Прес-група УСБУ в Тернопільській області

9 лютого                    РКБК ім. К.Рубчакової

Прем`єра документального фільму 
про захисників Донецького аеропорту 

«Добровольці Божої чоти»
Показ стрічки презентують режисер Леонід Кантер і 

оператор Іван Яхній. Глядачі матимуть змогу зустрітися 
із безпосередніми учасниками тих трагічних подій, се-
ред яких є і наші земляки.

Запрошуються усі бажаючі 
Вхід за добровільними внесками

Поч. о 18-й год.

7-8 лютого ц. р. у Чорткові на колишньому стаді-
оні військової частини, що по вул. Кн. В.Великого, 
буде проводитися вишкіл загонів оборони Чортків-
ського, Борщівського і Заліщицького районів.

План проведення заходів
7 лютого
9-а год. – урочисте відкриття, благословення священнос-

лужителів.
9 год. 30 хв. – заняття з воєнно-ідеологічної підготовки на 

тему: «Героїзм та мужність військовослужбовців під час ви-
конання військового обов’язку».

10-а год. – заняття зі стройової підготовки.
11-а год. – заняття з основ рукопашного бою.
12-а год. – заняття з психологічної підготовки: «Шляхи, 

способи, форми та методи подолання посттравматичних 
стресових розладів».

12 год. 30 хв. – заняття з медичної підготовки на тему: «По-
няття про рану і кровотечу. Види кровотеч. Перша допомога 
при пораненнях і кровотечах».

14 год. 30 хв. – заняття з вогневої підготовки: «Загальна 
будова стрілецької зброї (АК, РПГ). Призначення, будова час-
тини механізмів. Прилади спостереження та прицілювання».

16 год. 30 хв. – проведення практичних стрільб із пневма-
тичної зброї.

8 лютого
9-а год. – заняття з медичної підготовки: «Переломи, вивихи: 

поняття, ознаки. Правила надання першої медичної допомоги».
10-а год. – заняття з пожежної безпеки та дій в умовах 

надзвичайних ситуацій.
11-а год. – проведення занять з тактики охорони примі-

щень, взаємодії органів внутрішніх справ з громадськими 
формуваннями з охорони особливо важливих об’єктів.

13-а год. – підведення підсумків, урочисте закриття вишколу.
На місці проведення заходів буде розбито військові наме-

ти, очікується прибуття піротехніків з Тернополя, працювати-
ме польова кухня тощо. Запрошуємо мешканців району ста-
ти учасником вишколу, щоб бути морально і фізично готовим 
будь-якої миті захищати рубежі нашої Вітчизни.

Оргкомітет 

Подія

У Чорткові третього лютого новостворений клуб «Веселі бджілки», що розмістився по вул. Аптечній, 9, 
гостинно відчинив для дітвори двері у країну щасливого дитинства, запрошуючи малечу різних вікових 

груп – від восьми місяців до шести років. 

(Закінчення на 7-й стор.)

Країна щасливого дитинства

І ось тут, у давній та стрімкуючій увись будівлі по вул. 
С.Бандери, 89, власне таке право не перестає доміну-
вати упродовж десятиліть. Кожне із тих приміщень не 
те що виповнене, а й направду благословенне життє-
ствердним духом хлібопекарства. Там, в цехах колиш-

нього Чортківського хлібозаводу, де нині «прописане» 
ПП «КоЛо БоК», повсякчас твориться та й твориться 
хлібопекарнями турботливо й майстерно рожевощоке 
духмяне диво. Та ще й яке!

(Закінчення на 6-й стор.)

Вже хліб печуть. І дух життя багатий
поволі завойовує права

Воно, право на хліб, упродовж тривалої-тривалої його історії відвойовувалося, здобувалося, 
утверджувалося не одним поколінням українців. А права самого хліба воістину безмежні: 

адже він не переставав і не перестане зоставатися нашою найвартнішою національною цінністю.
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На часі2

6 лютого. Тривалість дня – 9.33. Схід – 07.26. Захід – 16.59. Іменини святкують Богдан, Оксана

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2500 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

Сесія районної ради

Оголошення

Звернення

Підтримай українську армію, і тим зроби 
свою інвестицію в мирне та спокійне життя 

для своїх дітей, свого народу! 

Хоча ми не кликали війну, втім вона сама увірвалася 
в наш дім шаленим «градом». Тому наші батьки, сини, 
чоловіки змушенні стати на захист нашого з вами 
життя. Росія зайшла так далеко, що уже не рахує ні 
погиблих українців, ні своїх вояк. Незважаючи на те, 
що протягом останніх років попередня влада систе-
матично знищувала нашу армію, скорочуючи її фінан-
сування, у Збройних силах зберігся міцний кадровий 
потенціал, завдяки якому ми можемо дати відсіч за-
гарбнику. Український народ здолав бандита Януко-
вича – здолає і агресора Путіна.

У даний час ми маємо максимально допомогти 
українській армії. Маємо подумати над тим, як під-
тримати армію, матеріально і морально, зробити все, 
щоб наші військовослужбовці їхали в зону АТо, маючи 
все необхідне для того, щоб захищати нас всіх від 
окупанта. Якщо ми всі об’єднаємося в один рішучий 
кулак і нанесемо удар по нашому спільному ворогу – 
то перемога буде за нами.

Поки мужні чоловіки воюють у зоні проведення АТо, 
всі ті, хто залишився в тилу, активно повинні допо-
магати своїм захисникам. Адже матеріальна, фінан-
сова та моральна підтримка української армії дуже 
важлива, тому що наші захисники мають повернутися 
живими.

Зараз основне завдання – провести якісно, у ви-
значений термін мобілізацію людських і транспортних 
ресурсів. Та й військові, які стояли на захисті України, 
потребують відпочинку, щоб відновити сили, їх по-
трібно замінити.

Кожен має визначитися, як він допоможе українській 
армії і зробить свій вклад у спільну перемогу! Тому 
закликаємо всіх громадян Чортківщини згуртуватись 
разом, незалежно від політичних поглядів, мови спіл-
кування, релігійної приналежності, зробити все мож-
ливе задля збереження і захисту рідної країни.

Досить панікувати, паніка лише на руку ворогу! Час 
єднатися, дорогі чортківчанини! В єдності – наша 
сила! Ми сильні, коли ми разом, тоді і перемога за 
нами! Слава Україні і тим героям, що нас захищають!

Чортківська райдержадміністрація

Відділення комплектування чортківського 
РВК проводить відбір кандидатів 
на військову службу за контрактом 

на посади солдатів, сержантів і старшин.
На військову службу за контрактом приймаються 

громадяни, які пройшли професійно-психологічний 
відбір і відповідають установленим вимогам прохо-
дження військової служби. А саме: військовослужбов-
ці, які прослужили на строковій службі не менше шес-
ти місяців, або громадяни призовного віку, які мають 
вищу, професійно-технічну або загальноосвітню осві-
ту по досягненню 18 років і не проходили строкової 
військової служби.

– заробітна плата –  від 2500 грн.;
– надаються гуртожитки для проживання.
Бажаючих проходити службу за контрактом проси-

мо звертатись у відділення комплектування Чортків-
ського РВК, яке знаходиться за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 40, з вівторка по п’ятницю, з 9-ї до 
17-ї год.

Першим у пропозиціях до порядку денного фігурувало 
питання про визнання Російської Федерації державою-
агресором. Тут варіантів бути не могло: як-не-як Чортків 
– не Кривий Ріг чи Полтава, де знайшлися й такі депутати 
місцевих рад, що засумнівалися в цьому. Усі як один на-
родні обранці району підтримали дане рішення. Так само як 
і звернення щодо внесення змін у бюджетне законодавство 
України, проголосоване у парламенті під покровом темної 
ночі, і яке у багатьох випадках лише ускладнило життя бю-
джетним установам. (Тексти звернень буде надруковано у 
наступному номері нашої газети).

Далі головуючий запропонував для розгляду програму 
фінансування фонду Чортківської районної ради у 2015 році 
для надання разової грошової допомоги, давши коментар. 
отож, за рекомендацією постійної комісії з питань бюджету 
пропонувалося схвалити положення про порядок та умови 
надання разової грошової допомоги, за яким дані кошти 
(по тисячі гривень кожному з 90 депутатів і 210 тис. грн. – 
для фонду голови райради) спрямовувати на допомогу мо-
білізованим хлопцям Чортківського району в ході чергової 
хвилі мобілізації. Присутній на сесії депутат обласної ради 
о.Стадник в доповнення до цього зазначив, що й вищим 
представницьким органом влади Тернопілля також ухвале-
но кожному з депутатів виділити 24 тис. грн. на цей рік для 
допомоги воїнам АТо. Чортківщину, окрім о.Стадника, в 
облраді представляють С.Левчук, Т.Капуста і Л.Крупа. Тож 
мобілізовані мешканці району можуть розраховувати й на 
наших обласних народних обранців.

Також депутати підтримали і ряд інших програм. Зокрема 
розвитку малого та середнього підприємництва в Чортків-
ському районі на 2015-2016 роки і медичного забезпечення 
військовозобов’язаних під час часткової мобілізації. Щодо 
останньої, головний лікар ЦКРЛ  депутат Р.Чортківський 
надав роз`яснення, що дана програма дасть можливість 
безкоштовно пролікувати воїнів з нашого району, які по-
вертаються із зони АТо, їхніх родичів тощо. Було вирішено 
також сесійно звернутися до депутатів міськради, щоб і 
вони ухвалили аналогічну програму по місту.

Перед тим, як перейти до розгляду, мабуть, головного 
питання роботи сесії – про районний бюджет на 2015 рік 
необхідно було сесійно затвердити договори між Чортків-
ською райрадою та сільськими, селищною радами про пе-
редачу останнім коштів на утримання дитячих дошкільних та 
клубних закладів. Дане питання, як зазначив Л.Хруставка, 
виникло внаслідок прийнятих змін до бюджетного законо-
давства, за якими делеговані повноваження територіальних 
громад у сфері дошкільної освіти та культури віднесено до 
видатків райбюджету. однак, щоб залишити сільські ради 
господарями в даних установах, райрада знайшла вихід із 
цієї ситуації, виступивши ініціаторами укладення договорів 
і ставши таким чином піонером у цьому відношенні, адже 
тепер наш досвід переймають інші райони області.

Тільки після цього перейшли до розгляду проекту голов-
ного фінансового документа району. (Звіт про виконання 
райбюджету за минулий рік вирішили затвердити не заслу-
ховуючи, адже він був детально розглянутий на профіль-
ній комісії). З його змістом і особливостями ознайомила 
присутніх начальник райфінуправління Г.Ізвєкова, головна 
з яких, як уже зазначалося вище, стосувалася прав тери-
торіальних громад у сфері дошкільної освіти та культури. 
Новизною цьогорічного бюджету є також дві нові субвенції 
– освітня і медична, завдяки яким порівняно з попереднім 
роком обсяг видатків на освіту в районі зростає на 21 від-
соток, а на медицину – на 6,7. Відмінена також дотація ви-
рівнювання, проте передбачається базова дотація і карди-
нально змінено алгоритм її розрахунків.

Таким чином, пропонувалося затвердити доходи і видат-
ки райбюджету у сумі 201,3 млн. грн., що після ряду за-
питань до виступаючої, без особливих дискусій було одно-
стайно підтримано у залі. Тому перший заступник голови 
РДА В.Запухляк не проминув подякувати депутатам за те, 
що у складний для країни час, незважаючи на політичні мо-
тиви, можуть об`єднатися заради однієї мети.

Але дискусії очікували попереду. Приміром щодо одного 
з розділів питання спільної власності територіальних гро-
мад району про продовження терміну проведення ТоВ «ТРК 
«Сіті Центр» реконструкції будівлі кінотеатру до 15 жовтня 
ц. р. Як відомо, на одній з попередніх сесій воно не було 
підтримано депутатами. Цього разу у сесійну залу прибув 
сам власник будівлі – о.Ваврик, який з трибуни виклав 
причини, чому так довго триває епопея з початком рекон-
струкції будівлі в центрі міста, що вже стала усім «притчею 
во язи цех». З його слів, проблема полягає у різних бюро-
кратичних перепонах, які існують в нашій державі. Лише 
нещодавно товариство отримало дозвіл на будівництво і з 
квітня місяця готове приступати до роботи (на місці кіно-
театру має постати торгово-розважальний центр з кіногля-
дацькою залою на 50 місць, супермаркетом відомої мере-
жі «Барвінок» тощо). однак під час голосування забракло 
всього одного голосу. Лише з другого разу, коли було під-
кореговано термін – до 1 червня ц. р., знайшлася необхідна 
кількість голосів. Щодо передачі будівель і майна Палацу 
дітей та юнацтва з балансу району на баланс міста і на-
дання дозволу на передачу в оренду приміщення на І по-
версі адмінбудівлі районної ради для роботи приймальні 
народного депутата України о.Барни було прийнято також 

позитивні рішення. 
На сесії також було затверджено структуру та чисельність 

виконавчого апарату районної ради; погоджено кандидату-
ру завідувача районного методичного кабінету відділу осві-
ти РДА Петрів Світлани Михайлівни, яка протягом остан-
нього року виконувала обов’язки на даній посаді;  внесено 
зміни у статут РКП «Архітектурне бюро», затверджено план 
роботи районної ради на поточний рік, заслухано хід ви-
конання депутатського запиту депутата о.Степаненка, що 
стосується пасажирських перевезень до Палашівки і Білого 
Потока та відновлення роботи початкової школи в остан-
ньому селі. За пропозицією Го «Громадський Майдан» було 
заслухано питання про вивчення стану готовності до за-
стосування за призначенням захисних споруд цивільного 
захисту на території району, з якого доповідав начальник 
відділу житлово-комунального господарства та цивільного 
захисту населення РДА Б.Гусак. У «Різному» також прозву-
чали виступи ряду активістів цієї організації, на одному з 
яких, зокрема В.Саварина, хотілося б автору цих рядків зу-
пинитися детальніше. 

*    *    *

З високої трибуни з-поміж інших огульних звинувачень 
на адресу правоохоронних органів і редакції нашої газети 
пан Саварин заявив, що у ювілейному номері «Голосу на-
роду» з нагоди 75-річчя виходу її першого номера (№ 55 
(8497) від 31 грудня 2014 р.) було надруковано, що у країні 
триває повномасштабна громадянська війна, і чи не є це, 
мовляв, закликом до сепаратизму? З цього приводу, з його 
слів, він звернувся до Служби безпеки України і районно-
го суду, щоб вони дали свою оцінку діям редакції. оскіль-
ки звинувачення надто серйозні, мушу як редактор дати 
роз’яснення широкій читацькій аудиторії, тим більше, що 
виступив автором цієї публікації.

Дане питання, як мені відомо, було уперше піднято мину-
лого тижня на засіданні координаційної ради національно-
демократичних партій та громадських організацій району. 
Пройшов майже місяць після виходу того номера газети 
в світ, аж поки всього лише один вельмишановний пан 
(з-поміж 2,5 тис. наших читачів!) дочитався дослівно і по-
спішив поділитися своїм «відкриттям» на засіданні коорди-
наційної ради, де його, кажуть, там помітили чи не вперше 
(хоча міг би просто завітати до редакції, як це він раніше 
часто робив, і викласти свою точку зору на проблему). І тут 
почалося... Так само і я в умовах цейтноту виходу позачер-
гового святкового номера, пишучи редакторську колонку, 
не надав серйозного значення, вживши десь не зовсім об-
думано вислів «громадянська війна». (До речі, пан Саварин 
чомусь промовчав, що після вищенаведених слів одразу 
йшло «…й іноземна інтервенція», що в певній мірі змінює 
суть справи. Що це? Банальне «висмикування» фактів?!). Та 
й ця публікація абсолютно не має нічого спільного з аналі-
тикою, адже, узявшись за перо, я ставив собі зовсім іншу 
мету – показати значення  цифри «75» для нашого видання, 
а не піддавати аналізу ті трагічні події, що нині мають місце 
на сході України. В противному разі, думаю, був би більш 
уважнішим при своїх висловлюваннях.

Зрештою, на рівні держави й досі немає загальноприй-
нятого точного визначення того, що нині відбувається на 
території Донецької та Луганської областей. (Термін «АТо», 
як на мене, явно застарів). Тільки минулого тижня Верховна 
Рада України нарешті спромоглася визнати Росію агресо-
ром, а так звані «ДНР» і «ЛНР» – терористичними організа-
ціями (в першому читанні). І те, що я, мовляв, підіграв на 
руку сепаратистам, бо вислів «громадянська війна» – в сти-
лі їхньої риторики… Вибачте, за аналогією тепер що – усі, 
хто народився з прізвищем Захарченко чи Плотницький, 
мусять доводити «що ти – не верблюд»?..

Наостанок підкреслю наступне: Чортківська районна га-
зета «Голос народу» упродовж усіх років нашої незалеж-
ності займала і займає державницьку позицію! 

За цей період, в тому числі останні майже 10 років мого 
редакторства, на її шпальтах надруковано безліч різ-
них публікацій на національно-патріотичну чи культурно-
просвітницьку тематику. Наші журналісти були на передовій 
і під час помаранчевих подій, і під час недавньої революції 
Гідності, причому неодноразово у столиці, подаючи звідти 
актуальні репортажі. У своїх публікаціях чи наших допи-
сувачів ми різко засуджували і засуджуємо дії терористів 
і агресорів у неоголошеній кровопролитній війні на сході 
України. Тож спекулювати всього лишень на одному не зо-
всім вдало підібраному виразі, погрожуючи мало не Гаазь-
ким трибуналом і заробляючи собі таким чином дешеві по-
літичні дивіденди… Даруйте – якось негарно.

Воістину, золоті слова мовила світоч нашої нації Ліна 
Костенко:

Прости мені, мій змучений народе,
Що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе, 
І тільки змії кубляться й сичать. 
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. 
Злість рухає людьми, але у бік безодні.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Депутати Чортківщини були 
одностайними: «Росія – агресор!»
Тридцять восьма сесія райради шостого скликання, яка відбулася минулого вівторка, 3 лютого, 

пройшла, як-то кажуть, на одному диханні. Попри те, що на ній перепліталися як політичні, 
так і фінансово-економічні питання, і принаймні останні, як це іноді буває, могли завести її в глухий 

кут. Та, як зазначив головуючий на сесійному засіданні заступник голови районної ради Л.Хруставка, 
усі питання були детально розглянуті на засіданнях постійних комісій райради – 

звідси й результат проробленої роботи.
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У всіх на устах Патріотична позиція

Минув рік після подій на Майдані у Києві. 
Скоро буде рік, як іде війна в нашій державі. 

Навіть назвавши її АТО, всі добре розуміють, 
що то є справжня війна, 

хоча і дуже дивна та незрозуміла. 
Війна – надзвичайно важке випробовування в житті 

окремої людини і всієї нації. Ми, сидячи в теплій хаті, 
ще не відчуваємо всієї трагедії і жаху, які нависли над 
нами. Але неоголошена війна вже стукає у вікна і двері 
повістками у нашому районі в рамках четвертої хвилі 
мобілізації. Хтось піде туди, де на кожному кроці чатує 
смерть, хтось втече на заробітки, когось не візьмуть 
за станом здоров’я. Кожен зробить свій вибір перед 
лицем війни, яка градами поливає мирні домівки жи-
телів на Сході. І ось нині біда стоїть біля брами нашого 
двору, хлопці, залишаючи рідні оселі, їдуть боронити 
Україну.

Біда не буває чужою, саме тому минулої п’ятниці, 30 
січня за дорученням голови ради аграрних підприємств 
В.С.Градового та начальника управління агропромис-
лового розвитку райдержадміністрації І.Я.Заболотного 
пройшло розширене засідання директорів аграрних 
підприємств та представників малих фермерських 
господарств Чортківського району. Засідання розпо-
чав голова ради агропідприємств, запропонувавши 
кожному взяти активну участь в обговоренні та вислов-
ленні пропозицій щодо допомоги тим, хто завтра піде 
захищати Україну та мирне небо Чортківщини, даючи 
нам можливість орати і сіяти, забезпечувати продо-
вольчу безпеку України. Перед аграріями також висту-
пили перший заступник голови райдержадміністрації 
В.Б.Запухляк і представник військкомату. Слово взяв 
кожен аграрій, байдужим не залишилося жодного, хто 
б не відчував своїм обов’язком внести посильну лепту, 
допомагаючи району та мобілізованим хлопцям. У кож-
ного на душі було щире бажання чимось прислужитися  
Україні, допомогти і українській армії, і добровольчим 
загонам – як громадянин і як господарник. 

На протязі року аграрії не раз відправляли продо-
вольство на тилові склади української армії, купували 
бронежилети та одяг для місцевих воїнів, долучалися 
до допомоги як через волонтерів, так і напряму вій-
ськовим. Вони постійно допомагають родинам тих, хто 
залишився без сина, батька, чоловіка через підлу вбив-
цю – війну. Сьогодні вже зібрано понад 100000 грн. для 
облаштування двокімнатної квартири для сім`ї Дениса 
Громового, нашого земляка-героя з Росохача, котрий 
віддав життя, залишивши двох маленьких дітей-сиріт.

Вислухавши всі думки і пропозиції, рада аграрних 
підприємств Чортківського району вирішила:

1. Надавати грошову допомогу в розмірі 3000 грн. 
для кожного мобілізованого жителя району. Для цього 
потрібно звернутися до керівника аграрного підприєм-
ства, яке орендує землю за місцем проживання мобілі-
зованого. Контактні дані керівника можна отримати за 
телефоном 097-610-02-41 (Іван Ярославович).

2. Створити координаційний центр та залучити всіх агра-
ріїв активно співпрацювати як з військкоматом, так і з волон-
терами, котрі постійно передають допомогу на Схід хлоп-
цям з нашого району. Телефони, за якими можна зв’язатися 
з координаторами: 097-610-02-41 (Іван Ярославович);                                                                                                                   
097-341-93-20 (Марія Володимирівна); 067-354-58-94 (Ва-
силь Михайлович).       

3. Створити постійно діючу касу допомоги армії для 
негайного вирішення питань та проблем наших хлопців 
в зоні АТо.                          

4. Допомагати сім’ям мобілізованих та пораненим в 
зоні АТо. Закінчити облаштування квартири для сім’ї 
Дениса Громового, обмеблювавши та придбавши все 
необхідне.

5. Звернутися до керівників держави та народних де-
путатів України, до депутата по 167-му мажоритарному 
виборчому округу о.С.Барни з вимогою вилучити для 
потреб АТо транспортні засоби та техніку, яка нале-
жить сім’ї Януковича та до цих пір постійно присутня 
на дорогах Західної Украіни  (ДПЗКУ, «Зернотранс», 
«Транс-сервіс»).

6. Звернутися від сесії районної ради до сесії міської 
ради та до підприємців Чорткова з пропозицією ство-
рити умови для забезпечення такої ж допомоги тим, 
хто відбуває в зону АТо, та забезпечувати їх всім необ-
хідним і взяти шефство над їхніми родинами. 

7. Звернутися від сесії районної ради до промислов-
ців нашого району і міста з вимогою не стояти осто-
ронь проблем, які потребують негайного вирішення 
в державі, самоорганізуватися та надавати допомогу 
тим, хто дарує нам мирне небо.

8. Постійно висвітлювати в друкованих засобах ма-
сової інформації та інтернет-просторі хід виконання рі-
шень ради аграрних підприємств району.

Нехай Бог береже Україну. 
Слава Україні! Героям слава!

За дорученням голови ради аграрних підприємств –
секретар Марія ГОРБАЛЬ

Хлібороби допомагають 
мобілізованим і їх сім`ям

– Володимире Дмитровичу, скільки наших земля-
ків користувалося пільгами та компенсаціями, що їх 
надавав згаданий вище закон?

– У Чортківському районі проживає 10235 громадян, 
які мають статус осіб, що постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС. Сюди входять 67 осіб І категорії (з них 7 – учас-
ники ліквідації аварії), 47 – ІІ категорії (46 – ліквідатори), 
44 особи ІІІ категорії (20 – учасники ліквідації).  Найчи-
сельнішою є четверта категорія потерпілих внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС – їх на Чортківщині 8304 
особи. Дітей, котрі мають посвідчення осіб, що постраж-
дали від Чорнобильської катастрофи, в районі проживає 
1806. окрім того, нашими працівниками вручено було ще 
54 посвідчення вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Від-
повідно, усі вони отримували компенсації і пільги, що на-
лежить їм згідно із законом.

–  Відомо, що з 1 січня 2015 р. вступив у дію част-
ково змінений закон про «чорнобильців».  Що нового 
він пропонує громадянам, на яких поширюється, у 
поточному році?

– Наприкінці минулого року Верховна Рада у Законі 
України від 28 грудня 2014 року за № 76-VІІІ «Про вне-
сення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів України» внесла зміни і до За-
кону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 
Згідно з ними, стаття 2, що звучить як «Визначення ка-
тегорій зон радіоактивно забруднених територій», по-
вністю виключається. У статті 21 Закону пункт другий, 
де описується надання щорічних безплатних санаторно-
курортних путівок чи грошової допомоги для компенсації 
вартості цих путівок ІІ категорії постраждалих від Чор-
нобильської катастрофи, виключено, що означає зняття 
даних пільг та компенсацій. Такі ж зміни очікують і осіб, 
постраждалих від аварії на ЧАЕС, ІІІ та ІV категорій. Вза-
галі, повністю всі пільги та компенсації громадянам, від-
несеним до категорії ІV, скасовані законом за № 76-VІІІ 
від 28 грудня минулого року. 

Багато пунктів виключено зі статті 30 Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Сюди вхо-
дять: повне державне забезпечення дітей до вступу їх до 
школи (не старших 8 р.) шляхом безплатного виховання 
(утримання) їх у державних та комунальних дошкільних 
навчальних закладах і надання щомісячної грошової до-
помоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів 
України; безплатний проїзд у межах України на всіх видах 
транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує 
хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоров-
лення та назад (за направленням медичних закладів), 
з правом позачергового придбання квитків; щорічне 
безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на 
оздоровлення строком до двох місяців шляхом надан-
ня щорічної грошової допомоги для компенсації вартос-
ті путівки через безготівкове перерахування закладам 
оздоровлення, які мають ліцензію на провадження гос-
подарської діяльності з медичної практики, за надання 
послуг із оздоровлення; щомісячна виплата 50 процентів 
мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат 
на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони 
відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від 
батька, який на час настання вагітності матері має під-
стави належати до категорії І або ІІ, або матері, яка на 
час настання вагітності або під час вагітності має під-
стави належати до категорії І або ІІ, а також на кожну ди-
тину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 
відселення; щомісячна виплата мінімальної заробітної 
плати сім’ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала 
інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по 
захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а 
також дітям шкільного віку, батьки яких стали інваліда-
ми І або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи…; жінкам, які проживають на території ра-
діоактивного забруднення, під час вагітності надаються 
путівки для оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих 
закладах; забезпечення продуктами харчування потер-
пілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загаль-
ноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не зна-
ходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої 
вартості харчування в цих закладах, що встановлюється 
органами місцевого самоврядування, або виплата гро-
шової компенсації батькам за їх бажанням, якщо діти не 
перебувають на повному державному забезпеченні… 

– Тобто, простими словами, які пільги й компен-
сації залишилися для постраждалих від Чорнобиль-
ської катастрофи ІV категорії?

–  За моїм аналізом змін, яких зазнав Закон України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згадані 
вами громадяни зможуть розраховувати лише на пільги 
щодо зменшення віку при виході на пенсію (стаття 55 
Закону). Тому чорнобильські посвідчення IV категорії по-

трібно зберігати хоча б для цих цілей (сміється).
– Зараз батьків дітей, котрі навчаються в загально-

освітніх закладах, турбує питання безоплатного хар-
чування учнів – пільга, якою користувалися до мину-
лого року багато наших школярів і в селах, і в місті. 
Чи збереглися ці пільги у зміненому Законі України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»?

– Це запитання цікаве. Бо трактують його неодноз-
начно. Я вважаю, що пільгу щодо безкоштовного харчу-
вання учнів відмінено на даний час, оскільки, хоча пункт 
11 статті 30 прописаний у законі, та із зауваженням в 
дужках: безплатне харчування учнів середніх загально-
освітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, сту-
дентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих 
на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2, 3, 
4 статті 2 цього Закону), а також дітей, евакуйованих із 
зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні без-
умовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії 
до прийняття постанови про відселення. Дітям, які  не  
харчуються в зазначених навчальних закладах, а також 
за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до до-
сягнення повноліття виплачується грошова компенсація 
у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 
опирається даний пункт на пункти 2, 3, 4 статті 2, в яких 
прописано зони безумовного відселення, гарантованого 
добровільного відселення, посиленого радіоекологічно-
го контролю, однак сама стаття виключена із зміненого 
закону. отже, щоб дана пільга запрацювала, потрібно 
Кабінетом Міністрів України визначити межі території, 
яка підпадає під ці зони.

– Яких ще новин у законодавчому плані слід очіку-
вати «чорнобильцям»?

– Повністю виключені із закону такі статті: 31 – «До-
помога сім`ям, що мають дітей шкільного віку, які про-
живають на територіях радіоактивного забруднення», 37 
– «Компенсації громадянам, які проживають на територі-
ях радіоактивного забруднення», 39 – «Доплата громадя-
нам, які працюють на територіях радіоактивного забруд-
нення», 45 – «Збереження за працівниками середньої 
заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв`язку 
з відселенням або самостійним переселенням». У статті 
48 одноразова компенсація учасникам ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, 
сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесе-
них до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на 
оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, вста-
новлених Кабінетом Міністрів України.

Згідно з новою редакцією статті 50 особам, віднесе-
ним до категорії І, призначається щомісячна додаткова 
пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та роз-
мірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Текст 
статті 51 гласить, що особам, віднесеним до категорій 
ІІ, ІІІ, ІV, призначається щомісячна додаткова пенсія за 
шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, вста-
новлених Кабінетом Міністрів України. Так само призна-
чається й щомісячна компенсація сім`ям в разі втрати 
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
кожного непрацездатного члена сім`ї – у порядку й роз-
мірах, встановлених КМУ. Виплати, прописані у статті 53 
Закону, не можуть перевищувати десяти прожиткових 
мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працез-
датність.

Текст статті 54 зазнав змін також і тепер читається так: 
«Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи 
захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призна-
чатися за бажанням громадянина із заробітку, одержа-
ного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у 
розмірі відшкодування фактичних збитків, який визна-
чається згідно із законодавством. В усіх випадках роз-
мір середньомісячної заробітної плати для обчислення 
пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не 
може перевищувати 3,0 тис. карбованців. Умови, поря-
док призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалід-
ності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і 
пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чор-
нобильської катастрофи визначаються актами Кабінету 
Міністрів України з відповідних питань». 

Надає право вибору особам, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи та мають одночасно 
право на інші пільги і компенсації, передбачені законо-
давством України, компенсацій та пільг відповідно до 
одного із законів України, стаття 60 закону, що так і зву-
чить: «Право вибору пільг та компенсацій особами, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Інтерв̀ ю записала Оксана СВИСТУН

Нове у законі про «чорнобильців»
Ця рубрика – для розгляду найбільш актуальних питань, які переживає наш район на даний момент. 

Сьогодні жваво обговорюються українцями, чортківчанами зокрема, зміни, яких зазнало законодавство 
України з приходом нового, 2015 року. Начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації Володимир ЦВєТКОВ роз’яснив у розлогому інтерв`ю мешканцям району, 
що нового внесено в Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
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Патріотика4
Твої герої, Україно

Громадське життя

Написано серцем

Лайк Вові Путіну
(пророчий)

Тебе, Вован, не поховають 
Біля кремлівської стіни, 
А на стервіску прикопають, 
Як падаль нашої війни. 
Твої геройства не запишуть 
На дошці на стіні Кремля, 
А незаритого залишать, 
Бо не прийме тебе земля. 
І ворон вийме твої очі, 
Й огидно виплюне на лід, 
Бо навіть він собі не схоче 
Таку трутизну на обід. 
І будеш ти отак лежати 
Пред всеньким світом у ганьбі…
Й ніхто, ніколи, жодна мати 
Вже не заплаче по тобі.

Не люби москаля
Нам треба боронити рідний край,
Як наші славні предки боронили.
Не осоромим нації звичай,
Хай не ослабне в нас козацька сила.
На нас злітались орди вороння
Й орел двоглавий нас клює у тім’я, 
Та не зіб`ють вони нас навмання,
Ніколи ми не будем їм своїми.
Не люби москаля, не люби,
Пороби йому щось, пороби,
Бо ж – дурне, а дурного не жаль,
Щоб додому вернувся москаль.
Полюби москаля, полюби,
Дай поїсти вторішні гриби,
Але в хату його не пускай,
Бо нашкодить, воно ж бо – москаль.
Так знахабніли нині москалі,
Що хочуть вже і нашої землі.
А ми її дамо їм два на два,
Хай виросте на них нова трава,
А нам прийшов єднатись нині час,
Москаль вже більше не посварить нас.
Нехай горить під ним наша земля,
Гонімо з хати, браття, москаля!

Тарасе, брате…
Мій брат живе в Росії вже давно,
Але й донині ще не розуміє,
Що в нас не так, 
               як в їхньому кіно,
Тут голос власний 
               кожен мати сміє.
Тут повернувся 
           батьківський звичай
Любити й захищати Україну.
Як ти малим тут ріс, 
                     ти це згадай,
Як вперше сину показав калину.
Тарасе, брате, врешті зрозумій,

Ще до цього часу ніхто із чортківчан не може повіри-
ти, що Роман Ільяшенко загинув. Що 30 серпня 2014 
року чорним хрестом смерті ляже на його долю. До 
цього часу рідні, друзі, знайомі плекали в душі надію 
побачити Романа усміхненого та щасливого на порозі 
рідної домівки, але жорстока смерть назавжди скле-
пила йому повіки. Адже його не було ні в списках заги-
блих, ні тих, хто потрапив у полон. Тому він вважався 
зниклим безвісти. Роман двічі бував на Донбасі. Коли 
він уперше приїхав із зони АТо, його брат та друзі бла-
гали залишитись вдома, однак він відмовився. Герой 
постійно повторював, що рідна земля потребує його 
допомоги. 

У свої 23 роки він чималого досягнув: став майстром 
спорту і чинним володарем Кубка України з фрі-файту. 
Боротися вирішив не лише на килимі, а й на війні – за 
правду, за віру, за Україну. Він був завжди усміхне-
ним, добрим, життєрадісним, хорошим сином і бра-
том, другом, справжнім патріотом своєї країни, який 
не побоявся і пішов захищати рідну землю. Але Бог 
забирає кращих. Кажуть: у кожного, хто віддає своє 
життя за інших, смерть свята. Їх душі зразу йдуть до 
неба, до Господа, і таким був Роман, який віддав жит-
тя за нас, за нашу Батьківщину.

«Він загинув як Герой, але він загинув через без-
дарне керівництво, через бездарну владу, бездарні 
військкомати, тому що людину, яка закінчила військо-
ву кафедру і стріляла тільки, мабуть, один раз, забра-
ли у військо керувати підрозділом. Відправили його 
від нас. А насправді так не повинно бути», – каже друг 
Романа.

Цього прекрасного хлопця знали майже всі земля-
ки, він був унікальним спортсменом, позитивною лю-
диною, яку неможливо було не знати, а ще – його над-
звичайно любили діти. Вони відчували його безмежне 
добро, і завжди горнулися до нього.

«Ромашка» був класним другом, таких друзів люди-
на зустрічає у своєму житті не дуже часто, він за дру-
зів стояв горою! Дуже хотів вільної, незалежної Украї-
ни. Їздив з нами в Київ, коли почався Майдан... Він не 
боявся ні суперників на рингу, ні генералів, що думав, 
те й говорив прямо в очі. Рома – людина, яка завжди 
боролася за правду і справедливість! Ті люди, які його 
знали, завжди слухали його порад, він завжди міг під-
тримати у важку хвилину. Дуже хороша людина, йому 
ще жити і творити. Його прекрасна усмішка супрово-
джувала в житті всюди. 

«Ромчик був свідомим того, на що йшов. Він розу-
мів, яка його чекає доля. Він ішов воювати із росій-
ськими сепаратистами не за грубі гроші, а через своє 
сумління, любов до Батьківщини. В мене не вистачає 
слів, щоб усе описати, а особливо біль втрати, просто 
розривається серце від болю, що його вже немає з 
нами», – зі сльозами на очах розповідає знайома за-
гиблого Роксолана…

Вічна пам’ять тобі, друже! Ти назавжди залишишся 
у наших серцях! 

Уляна КУРИЛЮК,
Заліщицький район

«За правду, за віру, 
за Україну» 

(Спогад про Романа Ільяшенка)

 У роботі взяли участь представники борщівської «Са-
мооборони» (Світлана Соррентіно), Штабу національно-
го Спротиву (Теодозій Святковський) та «Громадського 
Майдану» (Василь Слободян) Чортківського району, а 
також заступник голови Чортківської райдержадміні-
страції Іван Віват. 

Збори відкрили виконанням Державного Гімну Укра-
їни. Присутні спільною молитвою вшанували пам’ять 
борців за волю та незалежність України, отець онуфрій 
Швигар відправив панахиду.

На порядку денному були питання: звіт про роботу 
Го «Самооборона Заліщицького району»; план роботи 
організації на 2015 рік; зміни та доповнення до Статуту 
Го «Самооборона Заліщицького району»; про обран-
ня керівних органів громадської організації відповід-
но до затвердженого Статуту з прийнятими змінами 
та доповненнями – інформували П.Лесюк, І.Косован, 
Ю.Гурський.

Відкритим голосуванням обрали голову правління Го 
«Самооборона Заліщицького району» Павла Лесюка, 
першим заступником голови – Юрія Гурського та за-
ступником – Василя Пукіша.

Го «Самооборона Заліщицького району» бере актив-
ну участь у волонтерській роботі зі збору коштів для 
потреб української армії, а саме: збір коштів і теплих 
речей на ринках м. Заліщики та смт Товсте, збір ко-
штів у часі коляди, активна робота з підприємцями та 
підприємствами району. Координацію волонтерської 
роботи здійснює координаційний центр, створений на 
базі організацій «Самооборони», Штабів національного 
спротиву (Чортківського, Борщівського, Заліщицького 
районів) та «Громадського Майдану» м. Чортків. 

Громадська організація брала активну участь у про-
тестних заходах в Чортківському районі щодо відновлен-
ня роботи Марилівського спиртозаводу, який належить 
ДП «Укрспирт»; у судових засіданнях Чортківського та 
Борщівського судів щодо захисту законності прийняття 
рішень. Члени «Самооборони» доставляють гуманітарну 
допомогу військовослужбовцям у зону проведення АТо. 
Для навчання та вміння брати участь у бойових діях Го 
«Самооборона Заліщицького району» проводила ви-
школи, а також бере активну участь у вишколах на те-
риторії Тернопільської області. Громадська організація 
постійно проводить зустрічі з воїнами із зони АТо, які 
перебувають у короткотермінових відпустках; завжди є 
учасником заходів, які проводяться в районах Терно-
пільщини. Присутні під час зборів також обговорили 
вишкіл із залученням «самооборонівців» трьох районів. 
Для його проведення обрали місто Чортків.

У питанні змін та доповнення до Статуту Го «Само-
оборона Заліщицького району» затвердили прапор та 
емблему. Також внесли доповнення про те, що громад-
ська організація є волонтером з допомоги українській 
армії. Правління Го «Самооборона Заліщицького райо-
ну» кількісно зросло: тепер у його складі – 9 осіб.

У «Різному» учасники зборів обговорили питання при-
зову громадян України під час четвертої хвилі мобіліза-
ції. Крім того, було запропоновано звернутися до голів 
районних рад і райдержадміністрацій щодо проведення 
люстрації через реорганізацію владних структур.

Павло ЛЕСЮК, 
голова правління ГО «Самооборона 

Заліщицького району»

Активність «самооборонівців»
25 січня ц. р. відбулися загальні збори громадської організації «Самооборона Заліщицького району».

Буквально двома тижнями раніше, в часі гостин на 
«голосонародівському» 75-літньому ювілеї, відвідавши рідний 

Чортків, до котрого він, відомий в Україні поет-пісняр, ще 
змолоду прикипів серцем, зі сцени РКБК ім. К.Рубчакової 

читав власні вірші. І то які! Цілий жмуток, переповитий гарячою 
любов`ю та паленіючою тугою, спопеляючою ненавистю й 

жагучою надією. Виплеснуті у відкриті серця слухачів ті згустки 
його душі викликали в зали справжній фурор, палкі вигуки 

«Браво!» і справжні овації. А метр української поетики та пісенної 
творчості, зізнавшись на загал, що в його серці, як і в серцях 
мільйонів українців, живе ненависть до цієї війни і тих, хто її 

затіяв, висловив надію, що «наша рідна районна газета» надрукує 
ті вірші. До цього активно поохочують і наші читачі.

Степан ГАЛЯБАРДА: «Моя Україна в огні, 
на справжній війні, не в кіні...»

Моя Україна в огні, 
На справжній війні, не в кіні, 
Не бджоли, а кулі летять 
І вцілити в серце хотять. 
Повбивані хлопці, як шкло, 
Їх стільки в бою полягло! 
За що ти їх, кате, убив? 
Кому ти їх кров’ю годив? 
Вони ж так любили свій край 
І свій український звичай. 
Твоя ж кадебістська захлань 
Згорить у пожежі повстань. 
Твій попіл вітри рознесуть 
Й нащадки тебе прокленуть. 
І жаль нам синів своїх, жаль, 
Що знищив твій клятий москаль. 
І лиш через тебе, урод, 
Зненавидів я твій народ. 
Тобі ми дамо відкоша! 
І кожна убита душа 
Воскресне віднині й повік 
Уже не закриє повік. 
До тебе вони всі прийдуть 
І вчинять тобі страшний суд! 
Тремти ж! Ми несем сірника,
У нас не здригнеться рука. 

Ми вже тепер не слуги у Росії.
Сибірський ваш мороз в душі моїй 
Не охолодить наші світлі мрії.
Тарасе, брате, ми уже свої
Ліси й лани не віддамо нікому.
У нас співають наші солов’ї,
Одкинь усе й хоч раз 
                   приїдь додому.
Багато українців в різний час 
Холодний вітер по світах розвіяв.
Але було і є найбільше нас,
Хто на плечах тримає цю Росію.
Ми вже не ті, які були колись.
І зрозумійте ви уже, нарешті,
Ми на Майдані кров’ю присяглись
Не чистити усім вам більше мештів.
Тарасе, брате, вірю, встане час – 
Й у вас воскреснуть гени непокори,
Здригнеться ще Росія 
                            вся від нас 
І скине із Кремля криваві зорі. 

Фото Ореста ЛИжЕЧКИ
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Точка зору Замислімось

Знай наших!

Християнська правдомовність має глибокий 
релігійний характер. Християнин відповідальний 

за свої слова: «За кожне пусте слово, яке скажуть 
люди, – дадуть відповідь судного дня за нього» 
(Мт. 12, 36). Кожне слово належить трактувати 

з особливою пошаною, а тому слід уникати 
пустослів`я, багатослів`я, лихослів`я, брехні, 

а особливо проклять.

У житті буває, 
що людина згаря-
чу, в час спалаху 
сліпої ненависті, 
заздрості, смер-
тельної образи по-
силає іншій людині 
прокляття, не усві-
домлюючи того, 
що такі грубі сло-
ва з викриками і 
прокляттям здатні 
відбиватися у хви-
льовий геном і, як 
агресор, рунувати 
біополе (ауру) своєї 
жертви, приводячи 
до значної втрати 
внутрішньої енер-
гії і, як наслідок, 
виникнення різних 
хвороб. Проте, 

якщо звинувачення безневинне, то постраждає той, хто 
звинуватив. Найтяжчим прокляттям є материнське, яке 
веде іноді до спотворення життєвих доріг дітей: розла-
дів у сім`ї, психічних захворювань, самогубства. Усуну-
ти його можна тільки через прощення і щиру молитву. 
За цим люди спостерігали протягом тисячоліть, пого-
ворюючи, що прокляття – це великий гріх, бо за гріхи 
предків розплачуються наступні покоління. Прикладом 
є трагічна доля родини Кеннеді. Патрик Джозеф Кен-
неді був «бандитом з великої дороги», у 50-х рр. ХІХ ст. 
він убивав людей, грабував, чим і збагатився. За це був 
проклятий і над поколінням зависло родове прокляття, 
погана карма. Протягом шести поколінь ніхто із родини 
Кеннеді природною смертю не помер, це були вбив-
ства, авіа- та автокатастрофи, генетичні хвороби та ін.

І в наш новітній час ось ті злочинці, які в період лихо-
ліття і після війни займались розбоєм, грабежами, у яких 
руки були в чужій крові, а також працівники репресивно-
карального апарату НКВС, рідко помирали природною 
смертю. У 60-70-х рр. минулого століття, в період роз-
гулу атеїзму, закривались церкви, з них знімали хрести, 
нищили церковне майно, храми перетворювали у скла-
ди та спортзали, по селах партактивісти за доручен-
ням райкомів руйнували каплички, хрести на вулицях 
і полях, що були свідками певних подій для пам`яті на-
щадків: скасування панщини, на пам`ятних могилах, на 
роздоріжжях як орієнтири в полях та ін. Таких виродків 
часто люди за це проклинали, і кара Божа не забари-
лась. Їх переслідували хвороби, травми, безумства, а 
їх роди стирались з лиця землі – такий закон розплати 
за гріхи. Спочатку про це говорили людям священики, 
а тепер до них приєднались і вчені. Вони досліджували, 
чому слова можуть ранити, адже існує прислів`я: «Сло-
во лікує і слово ранить». Деякі слова страшніші від мін, 
вони розриваються в генетичному апараті на клітинно-
му рівні, змінюючи її спадкову програму, викликаючи 
мутацію, що веде до виродження. 

Із цим феноменом несподівано зіткнулася група до-
слідників під керівництвом вченого Петра Гаряєва, вони 
створили апарат, який переводить людські слова в 
електромагнітні коливання, здатні впливати на моле-
кули спадковості ДНК. Дослідження проводились на 
рослинах. З`ясувалось, що мовлені добрі слова з бла-
гоговінням викликали бурхливий ріст рослин, а також 
проростали вбиті радіацією зерна пшениці. А висловле-
ні погані слова викликали у рослин мутагенний ефект. 
Таке ж відбувається і в клітинах усіх живих істот, так як 
діє так званий універсальний закон.

Відомо, що завдяки молитвам до святих зцілювалися 
безнадійні хворі, а їх благословення впливало на де-
кілька поколінь.

Спеціалісти стверджують, що молитва – це чітко пі-
дібраний вібраційно-енергетичний код зі своєю вну-
трішньою структурою і спрямованістю, що з`єднаний 
із космосом. Він здійснює очищення тіла від від`ємних 
енергій, стресів, негативних емоцій. Потрібно дотриму-
ватись важливої умови: молитись серцем, вкладаючи в 
молитву душу, тоді ми зможемо відчути поміч незримо-
го охоронця, покровителя – Господа Бога.

Стефан ГРИЦЬКІВ, 
заслужений лікар України, позаштатний 

кореспондент «Голосу народу»
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Невід`ємною рисою російської цивілізації є тотальна 
брехня, часто навіть в ситуаціях, коли вона не прино-
сить її адептам жодних переваг. Загальне розходження 
слова з правдою набуло такого поширення, особливо в 
умовах радянської влади, що стало стилем життя. Для 
урядовців різних рангів це стало професією.

Брехня поширювалася першими особами держави. 
Ще Іван Грозний – лютий цар – оббріхував свої жертви. 
Беручи до уваги його хвору психіку, можна вважати, що 
він вірив у те, що говорив. Катерину ІІ звинувачувати 
у несвідомій брехні уже не можна. обдурювала фран-
цузьку інтелектуальну еліту продумано і підкріпляла її 
щедрими подарунками.

однією з особливих рис російського життя була за-
гальна брехня, намагання приховувати перед чужинця-
ми негативні сторони свого життя. Розквіт брехні, під-
нятої до рівня майже норми товариського спілкування, 
від царського двору до селянської хати.

Найбільший розквіт брехні припадає на період захо-
плення влади комуністами. Не моргнувши оком, вони 
заявляли, що не знають про долю царської сім`ї. Коли 
виявилося протилежне, запевняли, що це зробила міс-
цева влада без погодження з центром. Врешті, брехали, 
що були змушені ліквідувати царську сім`ю, яка могла 
стати прапором для об`єднання усіх антибільшовицьких 
сил. Подібним чином розправилися з членами царської 
родини, які взагалі не брали участі в політичному житті. 
Наприкінці 20-х років ХХ століття розпочалися політич-
ні процеси, на яких судили людей за сфабрикованими 
звинуваченнями.

Голодомор в Україні в 1932-1933 роках заперечують 
або замовчують до сьогодні. Коли Червона Армія у 
червні-липні 1941 р. відступала, в багатьох містах Украї-
ни НКВС вимордував всіх в`язнів, запідозрених в антира-
дянських поглядах. Московське радіо звинувачувало в 
цьому злочині німців. Почитайте книгу «Вінниця: злочин 
без кари» (Київ, видавництво «Воскресіння», 1994 р., с. 
333). Пригадайте, що робилося у Чортківській тюрмі! Та 
найголосніша справа організованих убивств пов`язана з 
масовими розстрілами полонених польських офіцерів, 
які потрапили в полон у результаті «визволення» части-
ни Польщі 1939 року. У 1943 році німці, які окупували на 
той час Смоленщину, натрапили в лісі біля Катині на ма-
сові захоронення. Експертиза виявила, що це останки 
полонених польських офіцерів. Ви пам’ятаєте, як довго 
ця історія тягнулась?

З приходом до влади В.Путіна Росія поволі система-
тично відкидає усі не притаманні їй західні стандарти. 
Поступово впроваджується авторитарне управління 
державою, звужується дія демократичних законів у 
сфері прав людини, свободи слова і т. п. Брехня як ме-
тод впливу на суспільство займає почесне місце.

Яскравим прикладом ставлення до власного народу 
свідчать трагічні події, пов’язані із захопленням чечен-
ськими бойовиками Театрального центру на Дубровці 
23 жовтня 2002 року. Захоплення відбулося, коли люди 
зібралися на перегляд розрекламованого мюзиклу 
«Норд-ост». Глядачів був повний зал, дехто з дітьми. 
Чеченські бойовики оголосили їх заручниками з вимо-
гою до російського уряду вивести російські війська з 
території Чечні. У цій екстремальній ситуації уряд РФ 
був поставлений перед дилемою: чинити з урахуванням 
інтересів людей, яким загрожувала смерть від рук те-
рористів, чи діяти в інтересах держави. Чеченці почали 
уже вимагати, щоб зібрати на площі мітинг і оголосити 
свої вимоги, засудити дії уряду в Чечні. Вони не плану-

вали масових убивств. Рівночасно події, які розгортали-
ся навколо заручників у столиці РФ, стали приниженням 
особисто Путіна і його уряду. Почався штурм, хоч влада 
знала, що смерть заручникам не загрожує.

Був використаний невідомий газ, який моментально 
знешкодив бойовиків і кілька сотень заручників.

Далі ще цікавіше. Влада не повідомила медичні уста-
нови ні про назву газу, ні про засоби, якими можна 
зменшити його вражаючу дію на організм. А газ при-
значався не для розгону несанкціонованих демонстра-
цій. Це був бойовий газ для знищення противника, газ 
моментальної дії.

Після перевороту 1917 р. більшовики невпинно роз-
ширювали державні кордони до 1991 року. Динаміка 
розширення просто вражає. Конфліктів було багато. Від 
завоювання Новгорода до розпаду СРСР було 111 епі-
зодів. Деякі з них тривали чверть століття (завоювання 
Чечні). Варто дати огляд військових дій Росії хоча б за 
ХІХ століття.

Війна проти Франції (1806-1807); війна проти осман-
ської імперії; приєднання Бессарабії (1806-1812); війна 
проти Швеції, захоплення Фінляндії та Аландських ост-
ровів (1808-1809); війна проти Франції (1813-1814); війна 
на Північному Кавказі (1817-1864); війна проти Ірану, 
приєднання Вірменії (1826-1828); війна проти осман-
ської імперії, захоплення гирла Дунаю та Чорномор-
ського узбережжя Кавказу (1828-1829); придушення 
польського повстання, скасування Конституції Польщі 
(1830-1831); висадка російського десанту в Босфорі 
неподалік Стамбула (1833); похід на Хівінське ханство 
(1839-1840); придушення опору горців під керівництвом 
Шаміля на Північному Кавказі (1834-1859); приєднання 
Казахстану (1847); придушення революції в Угорщині 
(1848-1849); Кримська війна (1853-1856); приєднання 
Кокандського ханства (1850-1856); здобуття Ташкента 
(1856); придушення польського повстання (1863-1864); 
похід на Бухару, приєднання Бухарського емірату (1866-
1868); здобуття Самарканда (1868); приєднання Хівін-
ського емірату (1863-1865); придушення Кокандського 
повстання проти російської експансії (1873-1876); війна 
проти османської імперії, спроба наступу на Стамбул 
(1877-1878); поразка експедиційного загону генерала 
Ломакіна від туркменів-текінців (1879); закаспійський 
похід військ генерала Столєтова, розгром туркменів-
текінців і приєднання Туркменістану (1880-1881).

Імперії категорично не переносять воєнних поразок і 
Російська не стала винятком. І тут до влади несподіва-
но прийшов Путін – людина з найбільш консервативного 
середовища, зі служб державної безпеки. І ви бачите, 
що вийшло. І знову брехня. Я не хочу нічого говорити, 
бо ви самі бачите. Жах бере.

Адже смисл завоювання завжди зводився до сплюн-
дрування, винищення, нівеляції, русифікації – саме 
такий характер і носила нав`язувана сила зброї чи 
фальшиво-лицемірних договорів, чужа цивілізація. Іде-
ологи російського імперіалізму могли стверджувати в 
недавні і давні часи, що мало чи не на вістрі багнетів 
царські війська несли вищу культуру. Це куди – в Украї-
ну, яка впродовж століть була донором російської куль-
тури? Це куди – в Бухару чи Самарканд, які мали взагалі 
тисячолітні культури? Це куди – в Крим?

У Росії все побудовано на брехні і вона колись за це 
поплатиться. 

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Професійна брехня
Сьогодні, у часі, коли на сході України триває війна за активної участі у ній російських військових (хоча 
офіційна Москва, незважаючи на красномовні факти, наявність своїх військ в нашій країні заперечує), 

хочу поділитися з читачами «Голосу народу» своїми міркуваннями щодо рушійної сили російської 
пропаганди – тотальної брехні. На такі роздуми мене спонукало прочитання книги, яку рекомендується 

прочитати кожному українцю, – праці Омеляна Нестайка «Великі міфи імперії». 

Слово лікує 
і слово ранить

Учитель долю учням роздає,
Що від шкільного йдуть у світ порога,
Професії від вчителя всі є,
І тільки вчительська — від Бога.
Уже багато років поспіль педагоги збираються на свя-

то талановитих освітян – конкурс «Учитель року»,  метою 
якого є виявлення і підтримання творчої праці вчителів, 
підвищення їх професійної майстерності, популяризації 
педагогічних здобутків. Не є винятком і цей рік. 

Нещодавно, 15-16 січня, відбувся фінал обласного 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015», в 
якому взяли участь 20 педагогів. Чортківський район 
цьогоріч представляли надзвичайно енергійна, талано-
вита, переповнена ідеями Любов Ярославівна Гикава, 
вчитель української мови та літератури Колиндянської  
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, та працелюб-
на, доброзичлива, цілеспрямована Лілія Іванівна Ревак, 
вчитель хімії Улашківської ЗоШ І – ІІІ ступенів.

Члени журі у номінаціях «Українська мова та літера-
тура» і «Хімія» високо оцінили індивідуальні блоги, «до-
машню роботу» – самостійно підготовлений освітній 
проект, моделювання уроків, практичні уміння і нави-
чки.

Для наших лауреатів обласний тур став незабутнім 

уроком – уроком життя, де панувала атмосфера осо-
бливої довіри, говорилось якось щиро, відверто, ра-
дісно про здобутки, тривожно про прикрощі. Любов 
Ярославівна і Лілія Іванівна продемонстрували високий 
рівень професійної підготовки та педагогічної майстер-
ності, довівши, що учитель – професія далекої дії, він – 
майстер, що перетворює сіру буденність на незвіданий 
шлях до загадкових зірок, він несе любов туди, де була 
неприязнь, прощає там, де ображають, мирить, де були 
непорозуміння, відновлює віру серед сумнівів, дарує 
надію замість відчаю.

Відділ освіти райдержадміністрації, районний мето-
дичний кабінет вітають лауреатів обласного туру Все-
українського конкурсу «Учитель року-2015». Зичимо 
їм міцного здоров’я,  успіхів, творчої наснаги, тепла і 
затишку в рідних оселях, нових злетів на освітянській 
ниві.

Хоч і закінчився конкурс, але межі досконалості ще 
ніхто у світі не досяг. отож, до наступних перемог.

Світлана МАХНО,  
методист  РМК  

Серед учителів року області – двоє чортківчан
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Погляд зблизька

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Свідчення неабиякого реноме – запити на 

«колобківську» продукцію. А розходиться-
розвозиться вона не лише по місту й селах, 
не тільки в сусідні райони, а й області – Чер-
нівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку. 
На банальне, здавалось би, запитання, як 
підприємство витримує конкуренцію на рин-
ку, завідувач виробництвом Ярослава Перун 
видає «на-гора» найсвятіше, що й формує 
марку: 

– По-перше, люди звикли до нашої продук-
ції. По-друге, стараємось тримати стабільну 

якість. По-третє, не використовуємо жодних 
хімічних добавок – консервантів, покращу-
вачів, шкідливої «хімії»: дотримуємось стан-
дартних класичних технологій. Тих, що вико-
ристовуються у хлібопекарстві споконвіку.

У мовленому головної виробничниці під-
приємства ми й мали змогу переконатися, 
що називається, вочевидячки, упродовж 
півгодинної «екскурсії» цехами. Та про це – 
згодом. Поки що, в приміщенні лабораторії, 
говорили про виклики часу й щонайперше – 
конкуренцію на ринку хлібобулочних виробів. 
А вона доволі жорстка. однак «КоЛо БоК» у 
виграші ще й через те, що підприємство має 
відповідні виробничі площі, котрі й дозволя-
ють дотримуватись належних технологій.

– Ви ж не раз бачили наш тістомісильний 
цех, адже так? – перепитує Ярослава Михай-
лівна. І додає: – Там – купа діж, купа машин. 
Ми можемо собі дозволити опарний спо-
сіб. Та й деінде обладнання теж достатньо, 
що й дає можливість триматися давніх, ви-
пробуваних часом технологій. опара стоїть-

бродить 3-3,5 години, потім замішуємо тісто. 
Безопарку, для якої потрібні якісь покращу-
вачі, тобто швидке тістоприготування, ніколи 
не використовували й не використовуємо, то 
– не наша марка. У нас – класика: дріжджі, 
борошно (чортківське, тернопільське, хорост-
ківське, хмельницьке, навіть одеське), вода, 
сіль. А потім, залежно від рецептури відпо-

відних сортів, додаємо олію, цукор, марга-
рин, яйця. Добавок, покращувачів – жодних. 
Вони не тільки шкідливі, вони ще й дорогі! 
Навіщо нам зайвий клопіт і здорожчання со-

бівартості продукції?
Звісно ж, цікавимось сортністю хліба, тобто 

асортиментом. У пропонованому прайсі – 88 
(!) найменувань. одного лиш хліба – 27 сор-
тів, десять – суто булочок, а ще ж плетенки 
й рогалики, калачі та сайки, рулети, ватруш-
ки, ріжки й гребінці, круасани, 
хлібні палички з цибулею й 
сіллю, кунжутом, соняшником 
і т. д., лаваші й піци (на дро-
вах і звичайні), сухарі (в тім 
числі й панірувальні), печиво, 
калачі, котрих – аж 11 (!) різ-
новидів! І ще, і ще... Новинки 
року минулого, 2014-го, – кі-
лограмовий калач у круглих 
формах, а ще менший за об-
сягом, півкілограмовий, також 
хліб «Галицький», теж півкіло-
грамовий, формовий («Дуже 
смачний, – уточнює по ходу 
заввиробництвом, – бо теж 
на заварках, так як вдома ро-
биться, білий»). Дістали торіш-

ню «прописку» і булочки 
– здоба «Чортківська» 
із кремом, ватрушка 
«День і ніч» (трохи маку, 
трохи сиру)...

– Лабораторія у нас акредитова-
на, є все необхідне обладнання для 
контролю за дотриманням якості про-
дукції, – принагідно акцентує Я.Перун, 
дістаючи із шуфляди теку з докумен-
тами. – Усі стандарти ліцензовані як 
належить – на види продукції, на до-
поміжну сировину, – показує. Прова-
дить далі: – Всі технологічні інструкції 
у нас затверджені, продукція неодмін-
но має санітарно-гігієнічні висновки, 
піддається дослідженням на ГМо. 
Працюємо відкрито й прозоро, нічого 
не приховуючи від споживачів. 

До розмови приєднується й інженер-
технолог Галина Копанець, котра перегодом 
стає нашим «гідом», провадячи виробничими 
площами. обидва спеціалісти потверджують 
в унісон: стиль роботи зі споживачем, що 
громадиться десь на стику взаємної довіри, 
– повсякчас прислухатися до його побажань 
та пропозицій. І це теж одна з вагомих умов-
ностей ринку.

Хліб «Домашній», житньо-пшеничний, пів-

торакілограмовий, цілком виправдано че-
рез його популярність іменований в народі 
«Чортківським», то, поза сумнівом, – візитівка 
«КоЛо БКА». ось він у тістомісильному цеху, 

в діжах, – ще, так би мовити, в зародку. Бо 
то – опара. 

– А у цих діжах заварене цільне житнє 
борошно, – показує п. Галина, котру тут, в 
цехах, всі любовно й шанобливо іменують 
«наша Йосипівна». – Заварка остигає у нас 
три години. Потім ставимо опару – вона бро-
дить 3-4 години, і тоді аж місимо. Про-
цес дуже довгий, це неможливо зроби-
ти за 5-10 хвилин. – Головний технолог 
не без гордості наголошує: – Бачите, як 
чаклують над кожною діжею наші тіс-
томіси й опарщики! Тут закладається 
основа всього хліба. А це – готові тіста:  
ось заварний хліб, то – «Чортківський». 
ось основа всіх видів житнього – за-
кваска. Ми її підживлюємо, оновлюємо 
кожних три години. – І ще в процесі 
«екскурсії» показує машини інтенсив-
ного замісу, більшого-меншого обсягу, 
котрі упродовж останніх двох-двох з 
половиною років придбано в усі цехи. 
Вони поліпшують якість хліба.

Знайомимось по ходу: начальник 

цеху Марія Степанівна Чемерис. Спостері-
гаємо, як «Чортківський» докисає в кошиках 
перед тим, як іти до печі. А он буханці вже ви-
ймають. Пахощі – неймовірні, направду отой 
багатий дух життя...

У булочному цеху щемно й смачно пахне 
здобою. Булочки «Дитяча», «Малютка» – що-
йно з печі, все дихає жаром. Нам показують: 
ось натуральна макова начинка – жодної тобі 
хімії: лиш цукор і мак, ось заморожена ви-
шня.

Цех із випічки хліба на дровах (його теж 
є кілька різновидів) міститься окремо, та й 
упізнається одразу. Під накриттям-повіткою 
(як і зазвичай в селянській господі) грома-
диться чимало дров. Зліва від потужної, ди-
хаючої жаром печі, дрова і в цеху. І хліб, оті 
2-кілограмові високі буханці з кошиків, якраз 
садовляться в піч. На домашній дерев`яній 
лопаті. 

– Дрова – виключно граб, – пояснює на-
чальник цеху Руслан Васильович Балагу-
ра. – Бо тільки граб дає відповідний запах 
і смак...

Ми побачили, як управними руками дівчат-
майстринь викачується, відважується, а від-
так формується хліб. Як швидко-швидко 
ріжеться машинкою й сортується в поліети-
ленове «вбрання».

– Дівчата мають набиту руку, – зауважує 
Галина Йосипівна. – Новачок, поки не наб`є 
руки, не стає на процес.

Ви знаєте, як пахне хліб? Мабуть, кри-
во усміхнеться скептик: не новина!.. Та лиш 
угледівши процес його народження, усвідом-
люєш сутність і вартність поетових рядків: 
«Диханням сіяча, вогнем безсонних діб, тру-
дом і творчістю, людським гарячим потом він 
пахне солодко, як пахнуть медом соти...».

Анна БЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Вже хліб печуть. І дух життя багатий
поволі завойовує права
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Власне цим і зумовлена недавня (тиждень 
тому, минулого четверга) зустріч у читальній 
залі центральної районної книгозбірні заці-
кавленої та допитливої молоді з очільником 
місцевої організації «Гельсінська ініціатива-
ХХІ» й водночас координатором ЕГо «Зе-
лений Світ» олександром Степаненком. Не 
просто зустріч, а цікава й плодовита в царині 
пізнання мандрівка віхами історії українства 
завдовжки майже у два століття. Учні 10-11 
класів Заводської школи І – ІІІ ступенів захо-
плено слухали-споглядали і вживалися в ту 
епоху, котра до зачудування тотожно несе в 
собі ознаки, притаманні й сьогочассю.

Перелічуючи на зачин бесіди іпостасі Яко-
ва Головацького, ініціатор зустрічі виокремив 
насамперед його як співзасновника «Руської 
трійці» (разом з Маркіяном Шашкевичем та 
Іваном Вагилевичем), а ще – видавця «Ру-
салки Дністрової». Відтак – єдиним в часи 
панування Австро-Угорщини українцем-
ректором Львівського університету – одно-
го з найстаріших в Європі. Саме за Якова 
Головацького у цьому славному виші була 
створена кафедра української словесності 
і він став першим її професором. «В особі 
Якова Головацького направду маємо прорив 
української мови та української літератури в 
стінах Львівського університету, де навчан-
ня на той час велося переважно німецькою 
мовою», – потверджував у слові п. Степа-
ненко.

Світлина за світлиною проектується на 
екран. Велика кам`яниця – будівля Львівської 
гімназії, де той, про кого мова, в отроцтві 
оволодівав наукою. Відтак – студії у Львів-
ському університеті. А ось – містечко Дзи-
гов у повіті Тарнобжегу (із цим містом нині 
Чортківська районна рада має партнерську 
угоду на співпрацю, тож її керівництво, а та-
кож місцеві функціонери від освіти, культу-
ри, спорту тощо разом із молоддю гостять 
там, а польські друзі – у нас), маєток Тарнав-
ських, де гостювали Яків Головацький та Іван 
Вагилевич. Як студенти, котрі активно ціка-
вилися руською писемністю та історичними 

документами, провадячи інвентаризацію 
бібліотеки графів Тарнавських. Пізнавали 
життя не лише із лекцій, а й численних ман-
дрівок. В часі однієї з тих подорожей «до-
бралися», було, й до Чорткова (перша згадка 
про наше місто).

Навчався Яків Головацький і у вишах Схід-
ної Європи: в університеті у Будапешті, ака-
демії в Кошиці. Здобув фах філософа. Від-
так – Львівська греко-католицька семінарія 
й намір стати священиком як батько й дід. 
одразу отримати парафію не зміг: спочатку 
був вікарієм на Покутті, а так, від 1846 року, 
– парохом у с. Хмелева сусіднього з нашим, 
Заліщицького району. 

Власне там, у Хмелевій, він упорядкову-
вав альманах «Вінок русинам на обжинки». 
А «Русалка Дністровая» – перший галиць-
кий альманах руською мовою, що відіграв 
помітну роль в галицькому літературному 
відродженні, – то і плід співпраці з чесь-
кими, словацькими та сербськими сла-
вістами, ще в часі навчання в Будапешті. 
Наближалася «весна народів» – революція 
1848 року. І Я.Головацький тонко й тре-
петно відчував її наближення, провісни-
ком чого стала його публіцистична стаття 
«Становище русинів у Галичині» німецькою 
мовою – її можна вважати громадянсько-
політичним підсумком поглядів тих, хто вхо-
див до «Руської трійці». Це – звернення до 
влади Австро-Угорщини щодо необхіднос-
ті розширення економічних знань, запро-
вадження української мови у вищій школі, 
розвитку національної культури тощо. осіб-
но проходить там цікава й потрібна думка, 
що галицькі русини та східні українці – один 
етнос, один народ. 

На екрані висвітлюється зображення 
найстарішої – Успенської церкви в Чортко-
ві. З чим пов`язана така з`ява? Виявляєть-
ся, на запрошення Дениса Зубарицького, 
одного із творців у процесі революції 1848 
р. первинних органів самоврядування ру-
синів – «Головної руської ради» і таких же 
регіональних рад, Яків Головацький 4 липня 

того ж року приїжджав до Чорткова. Є свід-
чення, що він виступав тут на велелюдному 
народному віче і був обраний секретарем 
місцевої ради. Таких регіональних відділків 
на той час було вісім: до осередків входили й 
селяни, і перші інтелігенти, і духовенство.

Того ж таки 1848 року був запрошений на 
посаду професора Львівського університету, 
очільника кафедри української словесності, 
до речі, був єдиним кандидатом, погодже-
ним всіма вченими-славістами тієї пори. До 
слова, як у життєписі цієї помітної в історії 
українства особистості, так і в історії України 
тієї пори, визначилися віхи, загалом типові 
для нашого одвічного менталітету, що дають 
«збої» в гармонійному просуванні вперед. На 
цьому, звертаючись до юнацької аудиторії, й 
акцентував олександр Степаненко, провадя-
чи зустріч-мандрівку. «Головна руська рада», 
відтак виник «Руський собор», в рамках яко-
го чомусь було тісно українцям та русинам. 
«оця неспроможність об`єднання спостері-
гається вже тоді, ще задовго до бандерівців, 
мельниківців, до Директорії і т. д., – наголо-
шував п. Степаненко. Додавав: – І одна, й 
друга ради проіснували трохи більше року».

Була ще одна спроба об`єднати русинів-
науковців в «Соборі руських учених», видав-
ництво газети «Зоря галицька» (її видання 
1862 року має обласний архів). 

А Яків Головацький почав дедалі відчут-
ніше тяжіти до східної України, до Росії, до 
москвофільства. Виникає конфлікт між ним 
та намісником цісаря в Галичині Агенором 
Голуховським. останній вимагає зміщення 

Я.Головацького з очільництва кафедри сло-
весності Львівського університету, вважаю-
чи, що він продався росіянам, зустрічаючись 
з російським послом, духовенством, полі-
тичними й релігійними емісарами, які приїж-
джали до Австро-Угорської імперії. Вважаю-
чи, що Головацький схиляє галичан до союзу 
з нашим агресивним сусідом – Російською 
імперією. В кінці-кінців той й емігрував до 
Росії, абсолютно добровільно, там і зали-
шився. Його знаменита фраза – «Гордіїв ву-
зол українсько-польських протиріч розрубає 
лише російський меч».

Наша історія не раз доводила це: за Пе-
тра І й Катерини ІІ, у 1918-1919 рр. (поль-
ські легіонери та Українські Січові Стрільці), 
1944-1946 рр. (Армія Крайова та Українська 
Повстанська Армія, де втрутився більшо-
вицький меч). 

– Ця фраза виявилась пророчою, – наго-
лошував олександр Степаненко, дивлячись 
у вічі юні й перекидаючи місток аналогії з 
минувшини в бурхливе сьогодення. – Нам 
зараз треба шукати порозуміння з сусідами 
в Європі, застерегтися, щоби дамоклів меч 
східного сусіда не розрубав його...

Зостається додати, що ця зустріч – не 
поодинока, бо проходила вона в форматі 
кіноклубу Docudays UA, в намірах якого най-
ближчим часом перегляд стрічки литовсько-
го документаліста Аудрюса Стоніса «Земля 
сліпих» із глибоким філософським підтек-
стом.

Анна БЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Вінок на спомин творця «Вінка...»
Гадаю, така тавтологія виправдана передовсім через те, що упорядника 

альманаху «Вінок русинам на обжинки», одного зі співтворців «Руської трійці» й, 
до слова, мовленого не без гордості, постаті, котра мала неабиякий стосунок 
до нашого краю й міста, – Якова Головацького не вшановано як належиться 

торік у жовтні, в часі його 200-ліття від дня уродин. 

 «Це так символічно, – у часі відкриття 
промовляв отець Володимир Заболотний, – 
коли Україна віддано бореться за свою неза-
лежність, ми освячуємо помешкання, де на-
вчатиметься майбутнє нашої держави. Щиро 
тішимося, що в одному з куточків нашого 
міста з’явилося ось таке гніздечко, в якому 
маленькі пташенята ставатимуть прекрасни-
ми птахами». Зі святою молитвою на вустах 
священнослужителі окропили йорданською 
водою оселю, миролюбністю благословили 
всіх присутніх, вручивши кожному-кожному 
освячені образки. 

Заклад названий «Веселі бджілки», а тому 
з нагоди його відкриття о. Володимир пода-
рував глечик меду, бо, закцентував, власне 
мед і є цінним поживним кінцевим продуктом 
трудолюбивих бджілок. отож, наші маленькі 

бджілки влітають у по-справжньому домаш-
ній вулик, щоби сотворити плоди своїм на-
вчанням. Саме змалечку у відкриті серця 
дітвори слід вкладати плодовиті зерна до-
броти, мудрості, щедрості й віри. Сіятимуть 
щедро оті насінини компетентні професійні 
педагоги, котрі, вже маючи фахову освіту, 
пройшли якісну перепідготовку та своєю 
майстерністю відповідають усім критеріям 
підбору навчительства, вирізняючись креа-
тивністю, творчістю і високим рівнем уміння 
спілкуватися. 

Ініціатором, фундатором створення дано-
го закладу і тепер уже керівником європей-
ського вишколу є Ярослав Черничук, який 
завсякчас готовий до відвертого діалогу з 
усіма. Як ми (кореспонденти районки) заува-
жили в ході розмови, пан Ярослав усю тур-

боту надання належної уваги щодо раннього 
розвитку дитини як особистості перепускає 
через серце. «У час бурхливості новітніх тех-
нологій, – зазначає керівник, – надважливе  
місце посідає саме розвиток нашого май-
бутнього покоління, який фундаментується 
на розкритті й удосконаленні обдарованості 
дітвори, втіленні в життя їхніх талантів. Ві-
римо, що малеча саме з нашого клубу роз-
почне творити чудове мереживо своєї мрії та 
доброї долі». 

Як-то кажуть, і голці ніде було впасти. «Ве-
селі бджілки» зібрали численну кількість ба-
жаючих влитися до гурту. До послуг дітвори 
колектив клубу пропонує навчання в студіях 
на всяк смак і вподобу. 

опісля короткого знайомства з програ-

мою клубу малеча відразу ж, як за помахом 
чарівної палички, перетворилася в гомінких 
непосидючих бджілок, які полонили ошатний 
вулик своєю цікавістю до всього зі смаком 
підібраного облаштування. Тут – і різнома-
нітні іграшки, і цікаві картинки з казковими 
героями, кольорові олівці й пізнавальні паз-
ли, а ще – ширяли туди-сюди від рухливості 
дітвори різнобарвні повітряні кульки. Гостин-
ні господарі частували малих ласунів соло-
дощами та фруктовими соками. 

Без вагань скажемо: клуб «Веселі бджіл-
ки» неодмінно подбає, щоби в цьому куточку 
країни щасливого дитинства наші непосиди 
відшліфували скарби своїх талантів для пре-
красного майбутнього вкраїнського роду. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ 

Подія

Країна щасливого дитинства
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10 лютого, вівторок 11 лютого, середа 12 лютого, 9 лютого, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 05.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
08.40 Паспортний сервiс 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Д/ф “Квант Iндiї” 
11.00, 18.55 Т/с “Мiс 
Марпл” (1) 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.25 Казки Лiрника Сашка 
14.40 Школа Мерi Поппiнс 
14.55 Як ваше здоров’я? 
15.45 Euronews 
15.55 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.20 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля - 3” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.30 Д/с “Слiпа” 
14.00, 14.55, 15.50 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес” 
22.00 “Повернiть менi 
красу” 
23.35 Натан Фiллiон у 
детективi “Касл” (2) 
00.25 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 “Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
11.05 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Людмила” 
14.40 “Судовi справи” 
15.35, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 Т/с “Шулер” (2) 
00.40 Х/ф “Цивiльний 
позов” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
19.45 “Олена Пчiлка: 
“Я не йду в слiд чийсь...” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.15 “Надiя є” 
21.30 “Європа очима 
українця” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.10 Вiктор Павлiк 
“Приречений на любов” 
14.00 Х/ф “Блакитний 
метелик” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 

17.30 Про кiно 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Давай зробимо 
це швиденько” (2) 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “У полi зору” 
11.50, 13.15 Т/с “Бомбило” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
16.45 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Спецназ. 
Повернутися живими 
21.20 Т/с “Лiсник” 
23.10 Х/ф “Мистецтво 
вiйни-3. Вiдплата” (2) 
00.45 Х/ф “Мистецтво 
вiйни-2. Зрада” (2) 

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.30, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.20 “Зiркове життя. 
Загартованi злиднями” 
09.10 “Зiркове життя. 
Народженi в чужому тiлi” 
10.10 “Моя правда. Урi 
Геллер. Звичайне диво” 
11.00 “Моя правда. Стас 
Шурiнс. Усiм бiдам на зло” 
11.55, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.50 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.05 “Зiркове життя. 
Кримiнальнi родичi” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс 2” 
00.25 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.55 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Т/с “Метод Лаврової” 
10.10 Серця трьох 
12.50, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 00.50 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” 
21.00 Х/ф “Нестерпнi боси” (2) 
22.55 Х/ф “Стрiтрейсери” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 12.50, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.30 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.10 Зоряний шлях 
10.00 Т/с “Любка” 
11.40, 19.45, 02.15 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 04.40 Т/с 
“Безсмертник” 
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Операцiя 
“Кукловод” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
08.40, 14.50, 21.30 
“ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40, 22.00 Т/с “Кордон. 
Тайговий роман” (1) 
12.05 Т/с “Захист” (1) 
14.25 Д/п “Квест” 
15.50 Д/п “Шоста 
передача” 
16.30, 19.00 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-6” (1) 
00.05 Т/с “Спартак. Вiйна 
проклятих” (3) 
01.50 Х/ф “Все перемагає 
любов” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.05, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
08.40 Паспортний сервiс 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Д/ф “Неочiкуване 
побачення” 
10.30 Слiдство. Iнфо 
11.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Iндивiдуальна гонка (жiнки) 
13.25, 18.05 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.05 Надвечiр”я 
14.55 Euronews 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Iндивiдуальна гонка (чол.) 
17.00 Д/ф “Шпигун у Пекiнi” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
22.00 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля - 3” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.25 Д/с “Слiпа” 
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес” (1) 
22.00 “Сказочная Русь” 
22.30 “Право на владу - 2” 
00.35 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 “Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
11.05 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Людмила” 
14.40 “Судовi справи” 
15.40, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 Т/с “Шулер” (2) 
00.40 Х/ф “Випадковий 
запис” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Соло” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.10 Вiктор Павлiк 
“Приречений на любов” 
14.00 Х/ф “Армiйський 
пирiг” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Модна програма 
“Меланж” 
22.35 Х/ф “Гарячий кий” (2) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
14.15 Казки Лiрника Сашка 
14.25 Мультфiльм 
14.35 Вiкно в Америку 
15.10 Утеодин з Майклом 
Щуром 
15.45 Euronews 
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.55 Чоловiчий клуб 
17.30 Книга ua 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Про головне 
21.50 Д/ф “Квант Iндiї” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля “ 
11.05, 01.15 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.25 Д/с “Слiпа” 
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес” (1) 
22.00 “Грошi” 
23.35 Натан Фiллiон у 
детективi “Касл” (2) 
 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 “Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 11.05, 12.25 Х/ф 
“Зовсiм iнше життя” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.10, 16.15 “Жди меня” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45 Т/с “Гречанка” 
22.35 Т/с “Шулер” (2) 
00.40 Х/ф “Старим тут не 
мiсце” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Будьте здоровi” 
20.00 “Час змiн” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.15 “Дорога на Схiд” 
22.30 “Чаc країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
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 Унiкальна Україна 
12.40 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Орел i решка” 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Єдина країна 
22.35 Х/ф “Кров i 
зухвальство” (2) 

ICTV
05.30 М/с “Том i Джерi” 
06.10, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Х/ф “Останнiй герой” 
11.50, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Х/ф “Людина 
нiзвiдки” 
16.45 Х/ф “Бригада. 
Нащадок” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.20 Свобода слова 
00.05 Х/ф “Бетмен” 
 

СТБ
06.00 “У пошуках iстини. 
Надiя Крупська. Бездiтна 
мати революцiї” 
06.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.55, 00.55 Х/ф “За 
сiмейними обставинами”(1) 
11.40 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика” (1) 
13.30, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.35 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.05 “Зiркове життя. Мiй 
коханий-ангел” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Детектор брехнi 7” 
23.45 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин 
06.30, 07.50 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
07.55 Х/ф “Матриця” 
10.30 Х/ф “Матриця 2” 
13.15 Х/ф “Примарний 
гонщик” 
16.00 Х/ф “Примарний 
гонщик 2” 
18.00, 02.00 Репортер 
18.20, 01.20 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни” 
20.00 Т/с “СашаТаня” 
21.00 Х/ф “Милашка” (2) 
22.50 Х/ф “Матриця 3” (2) 
02.05 Служба розшуку 
дiтей 
02.10 Х/ф “Перукарня” (2) 
03.40 Х/ф “Перукарня 2” 
05.10 Зона ночi 
05.25 25-й кадр 

ТРК “УКРАїНА”
05.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 05.30 Подiї 
09.15, 05.00 Реальна 
мiстика 
10.00 Х/ф “Любов з 
пробiрки” 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.10, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд” 
18.00 Т/с “Безсмертник” 
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Перевiзник-3” 
(2) 
01.30 Профiлактика 
передавального 
встаткування 

2+2
06.00 Х/ф “Дубля не буде” 
(1) 
07.35 Х/ф 
“Бiла стрiла” (1) 
09.30 Т/с “Бiгти!” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-6” (1) 
21.30 “ДжеДАI” 
22.00 Т/с “Кордон. 
Тайговий роман” (1) 
00.05 Т/с “Спартак. Вiйна 
проклятих” (3) 
01.50 Х/ф “Чорна Рада”. 
Перша серiя (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 05.00 Новини 
07.20 Ера будiвництва 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
09.05, 20.00 Про головне 
09.55 Х/ф “Хлопчик на 
водi” (1) 
12.00 Уряд на зв”язку з 
громадянами 
12.30 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Хочу бути 
14.15 Хто в домi хазяїн? 
14.40 Фольк-music 
15.55 Euronews 
16.15 Х/ф “Березняк” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.05 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля - 3” 
11.05, 01.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.25 Д/с “Слiпа” 
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес” 
22.00 “Принци бажають 
познайомитися 2” 
23.25 Натан Фiллiон у 
детективi “Касл” (2) 
00.15 Т/с “Терпкий смак 
кохання” (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 “Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
11.05 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Людмила” 
14.40 “Судовi справи” 
15.40, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 Т/с “Шулер” (2) 
00.40 Х/ф “Пряма та явна 
загроза” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Зона ризику” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.15 “Своє, українське” 
21.30 “На часi” 
22.20 “Моя улюблена 
робота” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Унiкальна Україна 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф 
“Суперполiцейський” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 

20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Iнтенсивна 
терапiя” (2) 

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 02.40 Т/с “У полi 
зору” 
11.25, 13.15, 16.55 Т/с 
“Бомбило” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.40, 16.15 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.20 Т/с “Лiсник” 
23.10 Х/ф “Мистецтво 
вiйни-2. Зрада” (2) 
01.00 Х/ф “Кодова назва 
“Джеронiмо” (2) 

СТБ
05.40 “У пошуках iстини. 
Окультний Гiтлер” 
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.55 “Зiркове життя. Мiй 
коханий-ангел” 
09.50 “Зiркове життя. 
Випробування бездiтнiстю” 
10.50 Х/ф “Довгоочiкуване 
кохання” (1) 
12.40, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.05 “Зiркове життя. 
Загартованi злиднями” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 
з Павлом Костiциним” 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
00.25 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.55 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
08.00, 18.00, 01.55 
Репортер 
08.05 Т/с “Метод Лаврової” 
10.10 Серця трьох 
12.50 Т/с “Щасливi разом” 
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 01.10 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” 
21.00 Х/ф “Турецький для 
початкiвцiв” 
23.05 Х/ф “П’ять 
наречених” (2) 
02.00 Т/с “Плiткарка-5” 
04.10 Зона ночi 
05.10 25-й кадр 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 12.50, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.30 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00 Т/с “Любка” 
11.40, 19.45, 02.15 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” 
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Операцiя 
“Кукловод” (2) 

2+2
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40, 22.00 Т/с “Кордон. 
Тайговий роман” (1) 
12.05 Т/с “ППС-2” (1) 
16.30, 19.00 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-6” (1) 
00.05 Т/с “Спартак. Вiйна 
проклятих” (3) 
01.50 Х/ф “Чорна Рада”. 
Друга серiя (1) 
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Д/ф “Шпигун у Пекiнi” 
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.20 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Як це? 
14.20 Вiра. Надiя. Любов 
15.10 Театральнi сезони 
15.45 Euronews 
16.00 Свiтло 
16.30 Д/ф “Палiтра. 
Портрет з Фаюма” 
17.05 Європейський 
стадiон культури (ч. 1) 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля - 3” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.25 Д/с “Слiпа” 
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.20 “Сказочная Русь 2015” 
21.00 “Вечiрнiй Київ “ 
22.50 “Свiтське життя” 
23.50 Х/ф “Фiломена” (2) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 “Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Гречанка” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
11.05 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Людмила” 
14.40 “Судовi справи” 
15.35, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.45 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 
23.30 Т/с “Шулер” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Шкiльний щоденник” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Удосвiта” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
21.30 “На часi” 
22.15 “Актуально” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 

12.40 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Залiзна сотня” 
17.30 Модна програма 
“Меланж” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Смiшнi люди” 

ICTV
05.40, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Зiрка YouTube 
10.30, 13.10 Т/с “Зниклi” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50, 16.15 Т/с “Операцiя 
“Горгона” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.20 Т/с “Лiсник” 
23.10 Х/ф “Убивця” (2) 
01.10 Х/ф “Убивство за 
розкладом” (2) 

СТБ
07.20 Х/ф “Вас чекає 
громадянка Нiканорова” (1) 
09.00 “Зiркове життя. Мiй 
син особливий” 
09.55 Х/ф “Iнше обличчя” (1) 
11.45 Х/ф “Мама-детектив”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.10 “Зiркове життя. 
Кохання, перевiрене 
вiдстанню” 
20.05 Х/ф “Це мiй собака” 
(1) 
22.35 Х/ф “Мiльйонер” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Т/с “Метод Лаврової” 
10.10 Серця трьох 
14.20, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” 
21.00 Х/ф “Свекруха-
монстр” (2) 
23.00 Х/ф “Весiльний 
переполох” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25, 17.10, 
21.00 Т/с “Слiд” 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00 Т/с “Квиток на двох” 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Операцiя 
“Кукловод” (2) 

2+2
08.40 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Кордон. 
Тайговий роман” (1) 
12.05 Х/ф “Азiат” (1) 
14.20 “Вiдеобiмба” 
16.30 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-6” (1) 
19.00 Х/ф “Втiкачi” (1) 
21.30 “Буде бiй”. Всесвiтня 
серiя Боксу WSB: Desert 
Hawks (Алжир) - Ukraine 
Otamans (Україна) 
00.10 Т/с “Спартак. Вiйна 
проклятих” (3) 
01.55 Х/ф “Москаль-
чарiвник” (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.15, 07.30, 08.55, 09.00, 
22.30 Погода 
06.20 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 
07.35 На слуху. Пiдсумки 
08.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
09.15 Перша студiя 
10.10 Зроблено в Європi 
10.30 Подорожуй першим 
11.00 Книга ua 
11.45 Д/с “Мiй новий дiм - 
Корея” 
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiнки) 
13.40 Свiтло 
14.10 В гостях у Д.Гордона 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чоловiки) 
16.45 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.45 Чоловiчий клуб 
18.20 Д/ф “Палiтра. Дама з 
єдинорогом” 
18.55 Х/ф “По сигарети” (2) 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День янгола 
00.00 Концерт В.Павлiка 
“Приречений на любов” 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с “Качинi 
iсторiї” (1) 
09.00 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
09.25 “Свiтське життя” 
10.25 Х/ф “Красунчик” 
14.25 “Вечiрнiй Київ “ 
16.15, 21.15 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка “ 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.15 Концерт гурту ТIК 
“Люби ти Україну” 

ІНТЕР
06.30 “Мультфiльм” 
06.55, 20.00 “Подробицi” 
07.40 Д/ф “Ельдар 
Рязанов. Жiночi iсторiї” 
08.45 “Школа доктора 
Комаровського” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Приморський 
бульвар” 
12.30 Т/с “Сiльський романс” 
16.10 Х/ф “Будинок для 
двох” 
18.05, 20.30 Т/с “Я все 
подолаю” (2) 
22.25 Т/с “Друге дихання” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Скарби роду” 
20.15 “Назбиране” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту “ 
22.25 “Моя улюблена 
робота” 
22.30 “Абетка здоров’я” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Програма “Унiкальна 
Україна” 
06.30, 11.15 Програма “Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Поклик предкiв” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30 Х/ф “Кришталевий 
камiнь” 

14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
“Пригоди маленького 
Мука” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Модна програма 
“Меланж” 
21.30 Тернопiльськiй 
фiлармонiї - 75 
22.30 Х/ф “Чорна таверна” 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
09.00 Спецназ. 
Повернутися живими 
10.00 Дiстало! 
10.55 Громадянська 
оборона 
11.55 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с “Без права на 
момилку” 
17.05, 20.05 Т/с “Туман-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
21.45 Х/ф “Ханна” (2) 
23.45 Х/ф “Убивця” (2) 

СТБ
08.05 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.55 Х/ф “За двома 
зайцями” (1) 
12.15 Х/ф “Мiльйонер” (1) 
14.20 Х/ф “Це мiй собака” 
(1) 
16.10 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
18.00 Х/ф “Жiноче 
царство” (1) 
21.40 Х/ф “Iнше обличчя” (1) 
23.35 “Давай поговоримо 
про секс 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 М/с “Монстри проти 
прибульцiв” 
09.55 М/с “Iсторiї Тома i 
Джеррi” 
12.50 Т/с “СашаТаня” 
16.35 Х/ф “Турецький для 
початкiвцiв” 
18.45 Х/ф “Милашка” (2) 
20.40 Х/ф “Нереальна 
любов” 
22.30 Х/ф “Чоловiк з 
гарантiєю” (2) 
00.05 Х/ф “Любов пiд 
прикриттям” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10, 00.00 Т/с “Безцiнна 
любов” 
10.00 Зоряний шлях. 
Дайджест 
11.00 Т/с “Князiвна iз 
хрущiвки” 
15.20 Х/ф “Серце без 
замка” 
17.25, 19.40 Т/с “Життя 
розсудить” 
22.00 Т/с “Синя борода” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
09.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
10.00 Т/с “Бiгти!” (1) 
18.00 Х/ф “Помста без 
права передачi” (1) 
20.00 Х/ф “Петля” (1) 
22.00 Х/ф “Пророк” (2) 
00.00 Х/ф “Таємниця 
ордену” (2) 
01.50 Х/ф “Карпатське 
золото” (1) 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.30, 23.00 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
09.05 Як це? 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Школа Мерi Поппiнс 
10.20 Хочу бути 
11.00 Подорожуй першим 
11.35 Фольк-music 
12.40 Православний вiсник 
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета (жiнки) 
14.50 Д/с “Мiй новий дiм - 
Корея” 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета (чоловiки) 
17.15 Театральнi сезони 
17.45 Гандбол. Лiга 
чемпiонiв. “Ольборг” 
(Ольборг, Данiя) - “Мотор” 
(Запорiжжя, Україна) 
19.45 Європейський 
стадiон культури (ч. 2) 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Д/ф “6 ярдiв грацiї” 
23.30 Концерт В.Павлiка 
“Приречений на любов” 

1+1
06.00 Х/ф “У пошуках нянi” (1) 
07.35 Мультфiльм 
08.00, 08.35 М/с “Качинi 
iсторiї” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.05 ТСН 
10.50 “Свiт навиворiт: 
Камбоджа” 
11.50 М/ф “Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi” (1) 
11.55 “Маша i ведмiдь” (1) 
12.20 “Повернiть менi красу” 
13.45 “Мультибарбара” 
14.55 Т/с “Сiмейний бiзнес” (1) 
18.30 “Українськi сенсацiї” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Голос. Дiти - 2” 
23.30 Х/ф “Сурогати” (2) 

ІНТЕР
06.00 “Мультфiльм” 
06.25 Х/ф “Приморський 
бульвар” 
08.40 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон” 
11.00 Х/ф “Будинок для двох” 
12.55 Т/с “Любов у спадок” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Т/с “Друге дихання” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Студмiстечко” 
19.15 “Загубленi у часi” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Театральнi зустрiчi” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Х/ф “Поклик предкiв” 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
07.45, 09.45 Ранковий 
фiтнес 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Дитяче кiно. 
Х/ф “Пригоди маленького 
Мука” 

13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Слiдства. 
iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiд” 
17.40 Програма “Про кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф “Кришталевий 
камiнь” 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.50 Зiрка YouTube 
09.15 Дивитись усiм! 
11.15, 13.00 Т/с “Лiсник” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Робокоп” (2) 
22.10 Х/ф “Робокоп-2” (2) 
00.25 Х/ф “Робокоп-3” (2) 

СТБ
07.10 Х/ф “Дiти понедiлка”(1) 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.00 “Караоке 
на Майданi” 
11.55 Х/ф “Жiноче царство” 
(1) 
15.20 “Мiстичнi iсторiї-6 
з Павлом Костiциним” 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 “Один за всiх” 
21.40 “Детектор 
брехнi 7” 
22.40 “Я соромлюсь свого 
тiла 2” 
00.30 Х/ф “Ще раз про 
кохання”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30 М/с “Губка Боб 
Квадратнi штани” 
08.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
09.50 Х/ф “Нестерпнi боси” 
11.55 Х/ф “Нереальна 
любов” 
13.45 Х/ф “Серцеїдки” 
16.30 Х/ф “Весiльний 
переполох” 
18.40 Х/ф “Свекруха-
монстр” (2) 
20.40 Х/ф “Оце 
любов” (2) 
22.45 Х/ф “Мрiяти не 
шкiдливо” (2) 
00.30 Х/ф “Стрiтрейсери” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00 Подiї 
07.40 Т/с “Життя 
розсудить” 
11.20 Т/с “Рiк у Тосканi” 
19.00, 03.20, 05.50 Подiї 
тижня з Олегом Панютою 
20.00 Т/с “Князiвна iз 
хрущiвки” 
23.50 Х/ф “Серце без 
замка” 
01.45, 04.15 Т/с “Операцiя 
“Кукловод” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 Х/ф “Помста без 
права передачi” (1) 
15.00 Х/ф 
“Петля” (1) 
17.00 Т/с “Чужий” (1) 
01.00 Х/ф “Втiкачi” (1) 
02.25 Х/ф “Камiнна 
душа” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Уникнути багатьох кон-

фліктних ситуацій вам допо-
можуть поступливість і ба-
жання йти на компроміс. А от 
про кар’єрний ріст можна за-
думатися, але для цього до-
ведеться багато працювати.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся не пропусти-

ти важливої інформації, взага-
лі краще не замикатися в собі 

і бути в курсі останніх новин. 
Звільніться від усього непо-
трібного, дрібного, що заважає 
вам як у професійній діяльнос-
ті, так і в особистому житті. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ваші плани та ідеї зна-
йдуть підтримку вашого 
начальства. Але краще об-
межитися тільки рутинними 
справами. Не варто драту-
ватися із дрібниць. 

РАК (22.06-23.07)
Вам важливо бути дисциплі-

нованим і пунктуальним, тоді 
ви успішно вирішите багато 
проблем і візьмете вірний на-
прямок до нових досягнень.  

ЛЕВ (24.07-23.08)
Наполегливо просувайтеся 

до поставленої мети і тоді мож-
на розраховувати на професій-
ний успіх. Не варто особливо 
переживати за інших, не зва-

люйте на плечі чужі турботи. 
ДІВА (24.08-23.09)

Постарайтеся бути гра-
нично уважними в справах, 
пов’язаних з грошима. Небажа-
но посвячувати друзів і родину 
у свої фінансові проблеми. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Направте свою енергію і 

сили не на руйнування, а на 
творення. За бажання можна 
поборотися за справедливість, 

але лише мирними засобами. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)
На вас можуть очікувати 

серйозні життєві зміни. Але 
нехай вони вас не лякають, 
адже несуть нові можли-
вості. Але активність пови-
нна бути спрямована в кон-
структивне русло. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ваш особистий успіх буде 

залежати від ступеня вашої 

безкорисливості у стосунках 
з оточуючими. Чим менше ви 
будете думати про себе, тим 
більше одержите. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Удача буде супроводжува-

ти вас. Перш ніж ви приймете 
серйозне рішення, постарай-
теся все добре продумати. 
Для успішної роботи вам зна-
добляться терпіння, незво-
рушність і витримка. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Краще зосередитися на ро-

боті, а от в особистому житті 
можливі розчарування. Ви легко 
зможете заручитися необхідною 
підтримкою оточуючих. 

РИБИ (20.02-20.03)
Якщо ви поступитеся ліди-

руючою роллю колезі по робо-
ті, від цього тільки виграєте. 
Перемогти за будь-яку ціну - 
це не найкращий варіант.

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “У полi зору” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
16.55 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.20 Т/с “Лiсник” 
23.10 Х/ф “Цiль номер 
один” 
00.55 Х/ф “Мистецтво 
вiйни-3. Вiдплата” (2) 

СТБ
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.00 “Зiркове життя. 
Кримiнальнi родичi” 
09.55 “Зiркове життя. Не 
отрекаются любя” 
10.50 “Моя правда. 
Виталiй Лузкар. Змiнюючи 
реальнiсть” 
11.45 “Моя правда. Юрiй 
Батурiн. Повернення з безоднi” 
12.40, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
19.05 “Зiркове життя. Мiй 
син особливий” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Я соромлюсь свого 
тiла 2” 
00.25 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Т/с “Метод Лаврової” 
10.10 Серця трьох 
12.50 Т/с “Щасливi разом” 
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 01.35 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” 
21.00 Х/ф “Серцеїдки” 
23.25 Х/ф “Любов пiд 
прикриттям” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30, 05.30 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.10 Зоряний шлях 
10.00 Т/с “Квиток 
на двох” 
11.50, 19.45, 02.15 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 04.40 Т/с 
“Безсмертник” 
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Операцiя 
“Кукловод” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
08.40, 14.50, 21.30 
“ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40, 22.00 Т/с “Кордон. 
Тайговий роман” (1) 
12.05 Т/с “Захист” (1) 
14.25 Д/п 
“Квест” 
15.50 Д/п “Шоста 
передача” 
16.30, 19.00 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-6” (1) 
00.05 Т/с “Спартак. Вiйна 
проклятих” (3) 
01.50 Х/ф “Двiйник” (1) 
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Опіка і піклуванняПраво

Соцзахист інформує

Засторога

Право на доступ до публічної інфор-
мації є конституційним правом людини, 
передбаченим і гарантованим статтею 
34 Конституції України. З часу набрання 
чинності Закону «Про доступ до публічної 
інформації» прокуратурою Чортківського 
району створені всі умови для забез-
печення права кожного на доступ до ін-
формації, яка створюється при виконанні 
службових обов’язків її працівниками. 
Зокрема, на інформаційному стенді про-
куратури району оприлюднена публічна 
інформація, визначена статтею 15 вка-
заного закону. Також вжито заходів щодо 
належної організації роботи з розгляду 
запитів на публічну інформацію.

Наказом прокурора Чортківського ра-
йону від 12 лютого 2013 р. затверджено 
графік прийому запитувачів інформації 
прокурором прокуратури району, відпо-
відальним за забезпечення доступу до 
публічної інформації.

Відповідно до вимог статті 19 Закону 
запити на інформацію можуть подаватися 
на вибір запитувача в усній, письмовій чи 
іншій формі (поштою, факсом, телефоном, 
електронною поштою). Запит може бути 
індивідуальним або колективним. Письмо-
вий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання досту-
пу до публічної інформації проводиться 
в канцелярії прокуратури Чортківського 
району за адресою: Тернопільська об-
ласть, м. Чортків, вул. Горбачевського, 1.

Робота із запитувачами інформації 
проводиться у робочий час.

Також запити на інформацію можна по-
давати на:

– тел./факс: (03552) 2-13-43;
– адресу електронної пошти: chortkiv@

oblproc.gov.te.ua
Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, по-

штову адресу або адресу електронної 
пошти, а також номер засобу зв’язку, 
якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, 
назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит, якщо запи-
тувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання за-
питу в письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин особа 
не може подати письмовий запит, їй буде 
надана допомога в оформленні запиту 
відповідальним працівником прокурату-
ри, який обов’язково зазначає в запиті 
своє ім’я, контактний телефон, та надає 
копію запиту особі, яка його подала.

Інформація на запит надається безко-
штовно.

У разі, якщо задоволення запиту на ін-
формацію передбачає виготовлення копій 
документів обсягом більш як 10 сторінок, 
запитувач зобов’язаний відшкодувати 
фактичні витрати на копіювання та друк. 

Богдан ІжУК, 
прокурор Чортківського району 

Прийомна сім’я – це сім’я або особа, що 
не перебуває в шлюбі, яка добровільно 
взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, від 
1 до 4 дітей на виховання та спільне про-
живання. Ті, хто взяли дітей у прийомну 
сім’ю, є прийомними батьками, а влашто-
вані в сім’ю діти – прийомними дітьми  до 
досягнення ними повноліття (18 років), а 
у разі продовження навчання – до 23 ро-
ків або до закінчення ними відповідного 
навчального закладу. Тобто, сімейних 
правовідносин між прийомними батька-
ми і прийомними дітьми не виникає. За 
прийомними дітьми зберігається статус 
дитини-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування. Це передбачає 
збереження за дитиною раніше призна-
чених аліментів, пенсій та інших держав-
них виплат. Суми коштів, що належать 
прийомним дітям, переходять у розпоря-
дження прийомних батьків і витрачаються 
ними на утримання перших.

Прийомними батьками може стати як 
подружжя, так і особа, що не перебуває 
в шлюбі, працездатного віку. Середньо-
місячний сукупний дохід на кожного члена 
сім’ї, обчислений за останні шість кален-
дарних місяців, не може бути менший ніж 
рівень забезпечення прожиткового міні-
муму, встановленого законодавством.

Існують обмеження для кандидатів у 
прийомні батьки за віком. Влаштування 
дітей у прийомну сім’ю проводиться з ура-
хуванням віку прийомних батьків та дітей, 
щоб на час досягнення обома прийомни-
ми батьками пенсійного віку всі прийом-
ні діти досягли віку вибуття з прийомної 
сім’ї, тобто повноліття. На заваді створен-

ню прийомної сім’ї можуть стати вади фі-
зичного чи психічного здоров’я потенцій-
них прийомних батьків (інваліди I і II групи, 
які за висновком медико-соціальної екс-
пертної комісії потребують стороннього 
догляду, особи, які мають глибокі органіч-
ні ураження нервової системи, алкогольну 
та наркотичну залежність, хворі на СНІД, 
відкриту форму туберкульозу, психотичні 
розлади, в яких офіційно зареєстровані 
асоціальні прояви, нахили до насильства). 
Відповідні вимоги висуваються і до членів 
родини прийомних батьків.

Прийомні батьки є законними пред-
ставниками прийомних дітей на підпри-
ємствах, в установах та організаціях без 
спеціальних на те повноважень. Вони 
несуть персональну відповідальність за 
життя, здоров’я, фізичний і психічний роз-
виток прийомних дітей.

Держава надає постійну матеріальну та 
соціальну підтримку прийомним сім’ям.

У Чортківському районі вже 15 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, одержали сім`ї, виховуючись в 
прийомних сім`ях та дитячих будинках сі-
мейного типу.

Якщо ви вирішили створити прийомну 
сім’ю – звертайтесь до районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді або в службу у справах дітей рай-
держадміністрації за адресою: м. Чортків,  
вул. Шевченка, 23, (тел. 2-09-49), примі-
щення районної ради.

Василь КОРНАК, 
начальник служби у справах дітей

райдержадміністраціїВідповідно до статті 119 «Гарантії для 
працівників на час виконання державних 
або громадських обов’язків» Кодексу за-
конів про працю України на час виконання 
державних або громадських обов’язків, 
якщо за чинним законодавством Украї-
ни ці обов’язки можуть здійснюватись у 
робочий час, працівникам гарантується 
збереження місця роботи (посади) і се-
реднього заробітку.

Працівникам, які залучаються до ви-
конання обов’язків, передбачених зако-
нами України «Про військовий обов’язок 
і військову службу» і «Про альтернативну 
(невійськову) службу», «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», надаються га-
рантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на вій-
ськову службу за призовом під час мо-
білізації, на особливий період, але не 
більше одного року, зберігаються місце 
роботи, посада і компенсується із бю-
джету середній заробіток на підприєм-
стві, в установі, організації, в яких вони 
працювали на час призову, незалежно 
від підпорядкування та форми власності. 
Виплата таких компенсацій із бюджету в 

межах середнього заробітку проводить-
ся за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України в порядку, визначеному Кабі-
нетом Міністрів України.

За правилом коментованої статті, якщо 
законодавством передбачена можливість 
виконання працівниками державних або 
громадських обов’язків у робочий час за 
основною роботою, вони мають право 
на збереження місця основної роботи та 
середнього заробітку. Збереження місця 
роботи (посади) означає, що працівник 
продовжує перебувати у трудових від-
носинах з роботодавцем як за основним 
місцем роботи, так і за сумісництвом, і 
може згідно з чинним законодавством 
виконувати державні або громадські 
обов’язки в межах робочого часу, вста-
новленого правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку на підприємстві, в 
установі, організації, звільняючись від 
виконання роботи за трудовим догово-
ром. Час здійснення цих обов’язків вклю-
чається до загального трудового стажу.

Володимир ЦВєТКОВ, 
начальник управління соціального 

захисту населення РДА

Небезпеку для життя людини можуть 
становити не лише вогонь, а й продукти 
горіння та чадний газ. Яскравим свідчен-
ням цього є невтішна статистика.

Чадний газ (оксид вуглецю) підступний 
тим, що він безбарвний і немає запаху, 
отруює організм людини непомітно, ви-
кликаючи млявість та слабість. Більшість 
смертельних випадків стається в закри-
тих приміщеннях з відсутньою вентиляці-
єю. При незначній концентрації чадного 
газу виникають головний біль, нудота, 
блювота, загальна слабкість, непритом-
ність. Тривала дія чадного газу на орга-
нізм може призвести до смерті.

Дії при отруєнні чадним газом: винесіть 
потерпілого на свіже повітря; забезпечте 
вільне надходження повітря до легень, 
розстебнувши одяг; у разі відсутності 
дихання проведіть штучне дихання та не-
прямий масаж серця; негайно викличте 
швидку медичну допомогу.

Щоб не трапилось біди!

Ретельно перевірте тягу в димоходах! 
Якщо її немає, зверніться до спеціаліс-
тів, які займаються прочищенням димо-
хідних та вентиляційних каналів.

Пам’ятайте: газові плити призначені 
тільки для приготування чи підігріву їжі. 
У жодному разі не вмикайте пальники чи 
духовку для обігріву приміщення!

Газові конвектори також можуть бути 
небезпечними: якщо тяга недостатня – 
продукти згоряння можуть проникати у 
приміщення. Коли відчутний запах газу – 
у жодному разі не можна вмикати чи ви-
микати електричні прилади та світло.

Не залишайте дітей без нагляду при 
ввімкнених нагрівальних приладах!

Головне – регулярно запрошуйте спе-
ціалістів щоб визначити, чи відповідають 
правилам пожежної безпеки усі системи 
опалення.

Чортківський РВ УДСНС
України у Тернопільській області

Газ без кольору і запаху

Порядок розгляду запитів на 
інформацію в органах прокуратури

Щодо соціальних гарантій, які надаються 
особам, що проходять військову службу 

за призовом під час мобілізації

Створіть прийомну сім’ю
Прийомна сім’я є однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Діти, чиї батьки померли або в силу різних обставин 
не можуть виконувати свої обов’язки, потребують родинного тепла і виховання. 

Держава визначила важливе завдання забезпечити належні умови для 
виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

До уваги абітурієнтів

Цьогоріч для вступу до вищого навчаль-
ного закладу (ВНЗ) абітурієнти подають 
сертифікати ЗНо лише 2015 року. 

Кожен учасник ЗНо  має право скласти 
тести не більш як із чотирьох навчальних 
предметів з переліку:

– Українська мова і література
– Історія України
– Математика
– Біологія
– Географія
– Фізика
– Хімія
– Англійська мова
– Іспанська мова
– Німецька мова
– Російська мова
– Французька мова

Два рівні складності сертифікаційної 
роботи (тесту)

Абітурієнти складатимуть тести ЗНо з  
української мови і літератури та матема-
тики двох рівнів складності – базового і 
поглибленого, обрати який слід буде під 
час реєстрації. Рівень складності тесту, 
необхідний для вступу на навчання, ви-
значатиметься Правилами прийому до 
вищого навчального закладу.

Державна підсумкова атестація (ДПА) 
з української мови

Для усіх випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів 2015 року результати 
ЗНо з української мови і літератури зара-
ховуватимуться як результати ДПА. Вони 
визначатимуться на основі кількості ба-
лів, набраних за виконання завдань лише 
з української мови.

   
 Встановлення «порогового бала»
Для визначення результатів ЗНо-2015 

з кожного предмета буде встановлено 
«пороговий бал», тобто та кількість тес-

тових балів, яку може набрати мінімально 
підготовлений абітурієнт. Учасники тесту-
вання, які не подолають «поріг», не змо-
жуть використати результат ЗНо з цього 
предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурі-
єнти, результати яких будуть не нижчими 
від «порогового бала», отримають оцінку 
за шкалою 100–200 балів та матимуть 
право брати участь в конкурсному відборі 
при вступі на навчання.

Нагадуємо: реєстрація на зовнішнє 
незалежне оцінювання завершується 
20 лютого 2015 року!

 
Уляна МАНДЗЮК, 

методист 
районного методичного кабінету

Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Щодо деяких особливостей ЗНО-2015
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Оголошення, повідомлення 11

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

квартири

Відкрито нові рахунки 
для зарахування надходжень 

до державного та місцевих бюджетів

Вважати недійсними

ОДПІ інформує

приймаємо

Пасажирські 
перевезення

Чортків – Москва
Чортків – Санкт-Петербург

Доставка клієнтів щоденно з дому до 
місця призначення комфортабельними 
мікроавтобусами й автобусами.
Тел.: 096-053-70-07, 066-634-30-49.

Ліц. серії АД № 076940 від 8.10.2012 р.

металобрухт, макулатуру, поліети-
ленову плівку у м. Чортків, по вул. Заліз-
ничній, 35 (територія ливарного заводу). 
Можливий самовивіз. 

Тел. 096-163-60-07.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу 
нової школи. Є газ, світло, вода, сарай; 2 
гаражі для бусів; 18 сотих землі. Недоро-
го. Земельна ділянка – 28 сотих у с. Горіш-
ня Вигнанка.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

До відома

2-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Парковій, в хорошому стані, площею 50 
кв. м. Є лічильники на воду, газ, індивіду-
альне імпортне опалення, меблі: стінка для 
зали, спальня, крісла, килими. Усе в хоро-
шому стані і за доступною ціною. Цегляний 
гараж.

Тел.: 2-46-20; 096-386-87-96. 

недорого велика 3-кімнатна квартира 
в м. Чортків, у новобудові, яка знаходиться 
в районі Кадуба біля АЗС “УкрНафта”. Дана 
квартира простора, з підведеними усіма 
найнеобхіднішими комунікаціями (вода, газ, 
світло). Загальна площа – 95 кв. м, житлова 
– 60 кв. м, також є можливість збільшення 
площі квартири приблизно на 50 кв. м (де-
тальніша інформація за телефоном або під 
час зустрічі). Є підвал площею 5 кв. м. 

Тел. 097-611-62-03. 

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, 
по вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усі-
ма зручностями; зроблений євроремонт, є 
6-метровий обшитий вагонкою, з євровікна-
ми балкон, завдовжки через дві кімнати; є і 
третій балкон, за рахунок якого збільшено 
площу кухні. Ванна кімната, обладнана всі-
єю необхідною сантехнікою.

Тел. 066-080-20-08.

3-кімнатна квартира, викуплена, у м. 
Чортків, по вул. Шевченка, 30, 3-й поверх, 
загальна площа – 49,3 кв. м, частково з 
меблями, є підвал, стінка, холодильник, 
3-дверна шафа. Ціна договірна.

Тел. 2-01-87.

Оголошується конкурс на заміщення 
вакантної посади головного бухгалтера 

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

діння державною мовою, освіта вища економічна, 
стаж роботи бухгалтером не менше 1 року.

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

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

За довідками звертатися в Швайківську 
сільську раду. Тел. 57-3-19.

Адміністрація, профспілковий ко-
мітет та колектив Чортківського 
державного медичного коледжу ви-
словлюють щирі співчуття працівниці 

коледжу Галині Володимирівні Галянт з 
приводу тяжкої втрати – смерті її матері.

Адміністрація, профспілковий ко-
мітет та колектив Чортківського 
державного медичного коледжу ви-
словлюють щирі співчуття працівниці 

коледжу Галині Іванівні Ковальчук з при-
воду тяжкої втрати – смерті її матері.

Хто знайшов, 
просимо повернути за винагороду

свідоцтво про реєстрацію транспорт-
ного засобу серії САо за № 391855, вида-
не ВРЕР 5.12.2012 р. на ім`я: БацаЛа М.В.

Тел. 096-491-07-56.

водійське посвідчення серії ТЕА за № 
068865, видане 10.08.2001 р. Чортківським 
МРЕВ на ім`я: БіЛецьКий ігор Петрович.

Тел. 096-491-07-56.

водійське посвідчення, видане на ім`я: 
БіЛецьКа галина Романівна.

Тел. 096-491-07-56.

договір купівлі-продажу на земельну ді-
лянку по вул. Хичія, 4, м. Чортків, укладеного 
11.07.2007 р. між РуДою Марією Володими-
рівною і СоВ`яКоМ Борисом івановичем. 

диплом кваліфікованого робітника серії ТЕ 
за № 33921303, виданий Чортківським вищим 
професійним училищем 26 червня 2008 р. на 
ім`я: БоцяН олександр ярославович.

Колектив Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені 
олександра Барвінського висловлює 
щире співчуття викладачу Галині Пе-

трівні Торончук з приводу смерті її бать-
ка. Розділяємо біль непоправної втрати і 
співчуваємо Вам у великому горі.

Нехай Божа благодать огорне його 
душу.

Колектив Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені 
олександра Барвінського вислов-
лює щире співчуття викладачу 

Сергію Федоровичу Бондару з приво-
ду смерті його батька. 

Хай земля буде йому пухом.

Реквізити нових рахунків для зарахуван-
ня надходжень до державного та місцевих 
бюджетів розміщено на суб-сайті терито-
ріальних органів ДФС у Тернопільській 
області в розділі «Бюджетні рахунки».

Датою початку здійснення операцій по 
зарахуванню надходжень до державного 
та місцевих бюджетів для зазначених ра-
хунків визначено 9 лютого 2015 року.

особливу увагу слід звернути платни-
кам єдиного податку з фізичних та юри-

дичних осіб, податку на доходи фізичних 
осіб та податку на прибуток підприємств.

Відкриття рахунків для зарахування 
надходжень до бюджетів здійснюється 
згідно із затвердженим Порядком від-
криття та закриття рахунків у національній 
валюті в органах Державної казначейської 
служби України.

Інформаційно-комунікаційний 
сектор Чортківської ОДПІ

Чортківська районна державна адміні-
страція оголошує конкурс для визначен-
ня перевізників на приміських автобус-
них маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі району:

16-13/1. чортків – антонів. Довжина 
маршруту – 32 км. Кількість оборотних 
рейсів – 3. Дні виконання  1... 7.

16-13/2. чортків – антонів. Довжина 
маршруту – 32 км. Кількість оборотних 
рейсів – 3. Дні виконання 1... 7.

Для участі в конкурсі автомобільний пе-
ревізник подає на кожний об’єкт конкур-
су окремо заяву за формою, визначеною 
згідно з додатками, і такі документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на 
право надання послуг з перевезень паса-
жирів (може подаватися в одному примір-
нику, якщо перевізник-претендент бере 
участь у кількох конкурсах, які проводять-
ся на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які 
пропонуються до використання на авто-
бусному маршруті, із зазначенням марки, 
моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з 
місцем водія/без місця водія»), VIN-коду 
транспортного засобу, державного но-
мерного знака, року випуску ТЗ;

3) копії ліцензійних карток на кожний ав-
тобус, який пропонується до використан-
ня на автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію тран-
спортних засобів або тимчасових реє-
страційних талонів автобусів, що пропо-
нуються до використання на маршруті;

5) копію документа, що підтверджує 
проведення процедури санації (за умови 
проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, при-
стосованих для перевезення осіб з об-
меженими фізичними можливостями, які 
пропонуються для роботи на автобусному 
маршруті, або письмову інформацію про 
їх відсутність;

7) копію штатного розпису, податково-
го розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників подат-
ку, і сум утриманого з них податку (форма 
№ 1 ДФ) за останні повні два квартали;

8) анкету.
Комплектність поданих документів пе-

ревіряє в міру їх надходження організа-
тор.

ознайомитися з умовами проведення 
конкурсу, отримати документи для участі 
в ньому можна у відділі розвитку інфра-
структури Чортківської районної держав-
ної адміністрації, каб. 16, в робочі дні – з 
8-ї до 17 год. 15 хв.

Документи на конкурс приймаються 
до 27 лютого 2015 року за адресою: м. 
Чортків, вул. Шевченка, 23, відділ роз-
витку інфраструктури райдержадміні-
страції, каб. 16.

Засідання конкурсного комітету відбу-
деться 11 березня 2015 року о 10-й год. 
за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, кабінет першого заступника голови 
районної державної адміністрації (№ 26).

Довідки за телефоном (03552) 2-27-82.

Оголошення

10 лютого ц. р. о 10-й  год. буде про-
ведено чергову перевірку знань осіб, 
відповідальних за електрогосподар-
ство підприємств, організацій та уста-
нов Чортківського району комісією за 
участю державних інспекторів інспекції 

Держенергонагляду в Тернопільській 
області та Територіального управління  
Держгірпромнагляду в Тернопільській 
області за адресою: м. Чортків,  вул. 
С.Бандери, 60, актовий зал ТоВ «Чорт-
ківське АТП-16142».

До уваги керівників підприємств, 
організацій та установ району!

Загублено

Пом`янімо
10 лютого ц. р. минає 20 років, 

як із нами немає нашого афаНа-
СеНКа олександра григорови-

ча, якого пам`ятають всі як відданого 
своїй справі – фо-
томистецтву.

Його любили 
і поважали учні, 
яких він навчав фо-
тографії, друзі та 
знайомі. 

Хай земля йому 
буде пухом, а душі 
– вічний спокій і 
Царство Небесне.

Дружина, рідні, учні та знайомі.

Вдячність
Громадська організація «Громадський 

Майдан» висловлює подяку шкільним і 
дошкільним закладам міста та району 
за виготовлення різдвяних подарунків, 
керівництву та студентам педагогічно-
го і медичного коледжів, благодійній 
службі милосердя “Карітас”, керів-
ництву та колективам Чортківського 
комбінату хлібопродуктів і філії у с. 
Білобожниця, приватних аграрних під-
приємств, Чортківського держлісгоспу, 
приватним підприємцям Є.Колівошку зі 
с. Улашківці, Ю.Микитюк, С.Євсюковій, 
В.Боднар та іншим людям, які кошта-
ми, речами і продуктами допомагали 
нам в організації поїздок в зону АТо 
для підтримки наших земляків, бійців 
Чортківського району, що захищають 
Україну. окрему подяку висловлюємо 
нашому безвідмовному та надійному 
водієві Володимиру Струтинському зі 
с. Нагірянка.

Віримо і надіємось, що не пере-
велись у нашому місті благодійники, 
з допомогою яких ми виконаємо по-
ставлену нами задачу.

 Хай вас оберігає Господь і дарує 
довгі роки життя.

12 січня в обласному Управлінні мігра-
ційної служби в Тернопільській області, 
що розташована за адресою: бульвар 
Шевченка, 10, прийняли перші заяви від 
громадян на оформлення закордонно-
го паспорта з електронним носієм біо-
метричної інформації. Також біометричні 
паспорти вже оформляють у підрозділах 
міграційної служби за адресами у Терно-
полі: вул. Руська, 17, бульв. Петлюри, 6; у 
Бучачі: Майдан Волі, 1. Невдовзі запра-
цюють комплекси для оформлення закор-
донних паспортів у новому форматі також 
у Борщеві, Кременці та Чорткові.

Громадяни мають право відмовитися від 
біометричного паспорта і отримати доку-
мент нового зразка, але без чипа. Також 
можна відмовитися від сканування відбит-
ків пальців рук.

Загальна сума оплати при оформленні 
біометричного паспорта протягом 20 ро-
бочих днів складе 518,15 грн. Паспорт без 

електронного чипа обійдеться дешевше – 
в 461,15 грн.

Крім того, залишається можливість при-
скореного оформлення документа (про-
тягом 7 робочих днів). У такому випадку 
паспорт з електронним чипом обійдеться 
в 775,3 грн., без чипа – 718,3 грн.

Перелік документів, обов’язкових для 
подачі в територіальний підрозділ мігра-
ційної служби при оформленні закордон-
ного паспорта, не змінився – це паспорт 
громадянина України (свідоцтво про на-
родження для осіб, які не досягнули 16-
річного віку) та відповідні документи, що 
підтверджують здійснення встановлених 
законодавством платежів, або оригінал і 
копія документа про звільнення від таких 
платежів.

Ілір`ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМСУ в Тернопільській області

міграційна служба інформує

На Тернопільщині розпочали прийом заяв 
від громадян на біометричний паспорт
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НовинарДорогеньку маму, бабусю, прабабусю  
Ярославу Яківну Ревуцьку 

вітаємо з 60-річчям!
Лагідна, рідненька, 
   добра і проста,
Наша дорогенька, 
     наша золота!
Спасибі, матусю, 
що життя дарували,
Спасибі, матусю, 
що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, 
     за вічну турботу,
За щире бажання 

                                    добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа.

З повагою – донька Галина 
з сім’єю, донька Світлана 

з сім’єю,
син Олег  з сім’єю. 

Учасники народного аматорського 
колективу лемківської пісні “Горлиця” 

клубу с. Пастуше щиро вітають 
із 45-річчям 

Галину Леонідівну Сеньків.
З Днем народження вітаєм,
Добра і радості бажаєм,
Здоров`я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.

Щиро вітаємо із 50-річним ювілеєм 
дорогого чоловіка, батька, зятя

івана Михайловича ДЗинДРу
з Чорткова.

У цю прекрасну 
   ювілейну днину
Вітання  щирі Ти 
    прийми від нас:
Хай доля Тобі 
  шле добро і щастя,
Міцне здоров`я, 
  море благ земних.
Хай множиться 
         удача в хаті,
Сідає радість 

                                          за столом,
Хай буде сила і завзяття,
Хай серце повниться добром.

З повагою та любов̀ ю – 
дружина Галя, сини володя 

та Саша, батьки.

Благословляючий тризуб

ось таку весільну браму букваль-
но минулого тижня уздрів редакційний 
фотооб`єктив побіля одного з обійсть на 
вулиці Пігута у Чорткові. Та нині, в час но-
вих викликів долі в історії сучасся Укра-
їни, це типове явище для різних місцин. 
Втішне передовсім тим, що свідчить про 
самоусвідомлення кожного з українців 
патріотом своєї держави – і в пору най-
помітніших злетів особистісної долі теж. 
Тризуб, за котрий упродовж віків від-
чайдушно клали голови відважні сини й 
доньки українського народу, благосло-
вить молодят на щасну долю.

«Мистецька самооборона»: 
наші йдуть!

«одразу два митці Тернопільщини – Воло-
димир Шерстій та Микола Мамчур, імена яких 
відомі не лише в Україні, а й за її межами, 
презентують свої найкращі картини та ікони в 

Борщівському краєзнавчому музеї» – таке по-
відомлення прочитуємо на web-сайті Борщів-
ської райдержадміністрації. Бо там, в одному 
із залів музею, минулої п`ятниці й презенто-
вано ту виставку. організована громадським 
формуванням “Самооборона Майдану Тер-
нопільщини, Борщівський осередок”, вона ді-
ятиме упродовж місяця. Можна буде не лише 
споглядати творіння майстрів, а й придбати ті 
роботи, що сподобаються найбільше.

Тяжіння до журналістики 
поціновано

Членство Національної спілки журна-
лістів України двома тижнями назад, в 
часі тривання «голосонародівського» юві-
лею, офіційно отримав ще один наш по-
заштатний автор – майстер фотографії 
Володимир Тихович. Посвідчення члена 
НСЖУ йому вручив на сцені виповненої 
прихильниками газети зали голова Тер-
нопільської обласної організації НСЖУ 
Микола Ротман. Пан Володмир тяжіє до 
захоплення світлинами передовсім духо-
вного змісту: ним кількаразово зініційо-
вано фотовиставки районного, крайового 
масштабу в часі найпомітніших християн-
ських свят. (Фото Ольги МУЛИК).

Подяка Богу від ярослава Дзісяка
У збірці «По-

дяка Богу», ко-
тра нещодавно 
побачила світ в 
одному із тер-
нопільських ви-
давництв, – ві-
рші 178 авторів, 
різних за віком, 
творчим стажем, 
художнім рівнем, 
але об`єднаних 
почуттями вдяч-
ності Всевиш-
ньому за життя, 
спасіння, за любов. Кожна поезія – то й 
зачудування Божим промислом, і замилу-
вання Його творінням, і крик душі, і сплеск 
емоцій, й усвідомлення себе часточкою 
Всесвіту. Поміж них – однойменний вірш 
чортківчанина, члена НСЖУ Ярослава 

Дзісяка. Там – слова подяки «за доро-
гу цю, де радість щира, смутку творчий 
щем... за гіркість й мед буття бджолиних 
сот, за вільний вхід і перелаз, за Світло, 
що вабить думку до висот...».

у парку – ...рештки футболіста!

Уламки рук, що прохально волають з-під 
торішнього опалого листя. І ніг – теж! Та 
й інші частини тіла можна уздріти. Гадає-
те, то – воєнний антураж, данина ниніш-
ньому неспокійному часові? Хтозна: ми ж 
– не на знімальному кіномайданчику чи, 
не приведи, Господи, в зоні АТо. Ми – в 
міському парку відпочинку, де валяються 
просто неба рештки колишньої скульпту-
ри футболіста. І то прямісінько неподалік 
головної алеї. Якраз тепер, коли немає 
зарослей зелені, – в усіх на виду...

Дарунок теплої зими

Так-так, це – зимові опеньки: не казкові, 
а справжні. Зрослі на пеньку у передмісті 
Бердо. З’являються зимові опеньки тоді, 
коли температура повітря опускається 
нижче +10 градусів за Цельсієм і після 
рясних холодних дощів та навіть мокрого 
снігу. Якщо ж трапляється так, що темпе-
ратура знижується нижче нульової позна-
чки, то після чергової відлиги продовжу-
ють рости знову, непогано почуваються й 
під мокрим снігом. Досить популярні на 
Заході, а японці від них просто шалені-
ють. А ми?

Ведуча рубрики Анна БЛАжЕНКО
Фото Ореста ЛИжЕЧКИ

Футзал

Другий тур футзального чемпіонату району 
ряснів великою кількістю забитих м’ячів. Тож 
глядачам, яких того дня зібралося у спорт-
комплексі «Економіст» більше, ніж на деяких 
матчах обласної першості з великого футбо-
лу, нудьгувати не довелося. Уже поступово 
окреслюється коло команд, які боротимуть-
ся за лідерство у своїх групах, та явні аут-
сайдери. Проте першість тільки розпочалася 
і шансів виправити становище чи розгубити 
перевагу предостатньо.

Група «А». Нагірянка – Сосулівка – 10:2; 
«Альфа» – «Кристал» 13:4; «Віннер» – «опір» – 
4:9; «Спарта» – Шманьківці – 5:11; «Калічівка» 
– Гор. Вигнанка – 3:4; ПМ-9 – Росохач – 4:15.

Група «Б». Ягільниця – Колиндяни – 7:7; 
Базар – Поділля – 6:8; Шманьківчики – «Май-
дан» – 1:5; Косів – «Максимум» – 6:7; Пере-
ходи – Біла – 3:4; «Вікторія» – вихідний.

Черговий тур відкритої першості району з 
футзалу відбудеться 8 лютого у спорткомп-
лексі «Економіст». Поч. матчів – о 9-й год. 

*    *    *
У суботу, 7 лютого, у верхньому спортивно-

му залі Чортківської ДЮСШ (біля ЗоШ № 5) 
о 10-й год. стартує чемпіонат району з бас-
кетболу серед дорослих команд. організато-
ри – РЦФЗН «Спорт для всіх», відділ молоді і 
спорту райдержадміністрації, Чортківська РК 
ДЮСШ. Просимо бажаючих долучитися до 
змагань і підтримати свої команди.

Оргкомітет  

Команди 
«входять в смак»

Благодійність

Концертна програма була створена на 
високому професійному рівні. Розпоча-
лася вона колядою «Бог Предвічний на-
родився». А відтак ведучі Тетяна Кіндрат і 
Андрій Яніцький, запросивши усіх гостей 
до згуртування, повіншували присутніх 
щастям, здоров’ям;  пригадали військо-
виків, які на часі стоять в обороні нашої 
неньки України. 

Не залишив нікого байдужим і виступ 
сільського голови Івана Пазюка, котрий 
схвильовано розповідав про наших захис-
ників, які вдень і вночі, незважаючи на не-

году, охороняють кордон нашої держави. 
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять 
загиблих Героїв. 

Народження Божого Сина – це завжди 
значима подія в житті й думках кожного 
українця. Жіночий та чоловічий вокальні 
ансамблі сільського будинку культури в 
численних колядках прославляли наро-
дження Христа – Спасителя світу Божого. 

Виступ наймолодших учасників викли-
кав у глядачів посмішку замилування та 
підняв настрій усім. Малеча колядувала, 
інсценувала вертепне дійство, щедро за-

сівала присутніх. 
Зачарував сільчан і виступ юних мит-

ців місцевої музичної школи, зокрема 
– солістки Анастасії Бісюк і хору дано-
го навчального закладу. Милозвучністю 
виконання полонили слухачів Віталій При-
ємський (директор музичної школи) та 
чоловічий вокальний ансамбль у складі: 
Ігоря Наконечного, Петра Натолочного, 
Євгена Іванціва, Богдана Кузя, Володи-
мира Лахмана. Школярі – Настя Балан, 
Мар’яна Сороківська, Дмитро Стус, – про-
пускали через серце кожне слово декла-
мованих ними віршів. 

Варто відмітити, благодійний збір ко-
штів для підтримки воїнів АТо визначився 
сумою – 2300 гривень. 

Доки житимуть наші традиції та тепло 
в людських серцях, доти житиме Україна, 
пишаючись своїм народом. 

Наталія ЗАЛІПА

Бог Предвічний народився
Початок Нового року завжди пов’язаний з мріями про найкраще. 
З давніх давен свої бажання озвучували в колядках, щедрівках, 
віншуваннях, де втілювався потяг людини до добра, щастя, 

достатку, кращого життя. Нещодавно творчий колектив Пробіжнянського 
Будинку культури створив благодійну програму коляди «Бог Предвічний 

народився», метою якої було підтримання наших воїнів-захисників у боротьбі 
за цілісність та єдність рідної держави.


