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Виходить з 1939 року

від свята до свята вишкіл

СБУ звертається

Без гриму

У четвер, 19 лютого 2015 р., о 14-й год. у читальній 
залі Чортківської центральної бібліотеки відбудеться пре-
зентація поетичної книги отця-доктора Василя Пого-
рецького “На хвилях болю. Догоряє свіча”.

Тема: “Як перемогти субстанційну смерть у контексті 
сучасної української проблематики”.

Різдвяний круг свят 
завершується праз-
ником Господнього 
Стрітення, що його 
святкуємо сороково-
го дня по Христовому 
Різдві  15 лютого. Як і 
Різдво, Стрітення на-
лежить до 12-ти най-
більших (окрім свята 
над святами – Вели-
кодня) свят церков-
ного року. В цей день 
згадується євангель-
ська подія, коли на 
40-й день після наро-
дження Христа Його 
земні батьки – Діва 
Марія та Йосип Об-

ручник принесли Немовля Ісуса до Єрусалимського хра-
му. Ці події яскраво описані в Євангелії від Луки.

Одначе Стрітення в нашому краї, як і по всій Україні, – не 
лише церковне свято. У цей день, за народним повір’ям, 
зима зустрічається з весною. З давніх-давен Стрітення 
чекали з особливим нетерпінням і урочисто відзначали, а 
тому приурочувалося до цього свята чимало звичаєвос-
тей як церковних, так і побутово-господарських.

Передусім, у церквах освячували свічки. Їх дбайли-
во берегли протягом року і часто використовували як 
лікувальний, протизлодушний  чи заспокійливий засіб. 
Дівчата-відданиці на тих свічках часто гадали – щоби «за 
полум’ям взнати, з якої сторони сватачів чекати». Тією 
свічкою обкурювали хату й інші подвірні споруди, щоб 
оберегти себе й худобу від хвороб і нещасть, а також 
вози та інший сільськогосподарський реманент, коли ви-
рушали на першу оранку, щоб «всяка сівбиця рясними 
сходами проросла».

Зі Стрітенням пов’язано багато різних повір’їв та при-
кмет, відображених у народних прислів’ях. Наприклад: 
«Якщо на Стрітення сніг – чекай ранню весну на поріг», 
«Якщо на Стрітення капле зі стріх – зима ще довго про-
тягне», «Якщо на Стрітення погода морозна і ясна – буде 
файна весна».

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Наступної п`ятниці, 20 лютого, минає помітна дата в 
історії новітньої України – річниця завершального етапу 
Революції гідності. Якраз цього дня освячуватиметься 
пам`ятник Героям Небесної сотні та воїнам-патріотам 
АТО біля церкви Святої Покрови у Чорткові, споруджений 
за кошти православної громади храму. Буде відправлено 
панахиду душпастирями різних конфесій. 

Мета спорудження цього пам`ятника – вічний спомин 
про тих, хто склав своє життя на вівтар України, недар-
ма на ньому виписані слова: «Їхня жертва безмірна, їхня 
жертва свята».

Початок Богослужіння о 15-й год. 
Запрошуються всі небайдужі.

о. Михаїл ЛЕВКОВИЧ, 
митрофорний протоієрей, декан Чортківського 

деканату УПЦ КП

Буде файна весна?

Більше двох тисячоліть мандрує світом ця крилата фраза, мовлена давньоримським істориком 
Корнелієм Непотом, однак коли рік-два тому вона здебільшого викликала б у багатьох із нас лише певний 

скептицизм, то сьогодні під нею готовий підписатися, мабуть, кожен свідомий українець. 
Уявіть собі, якби Україна свого часу не пішла на повну відмову від ядерної зброї, бездумне скорочення 

в рази своїх Збройних сил, розформування військових частин, хіба посмів би так званий «старший 
брат» зазіхати на нашу землю? Та вже пізно сьогодні розмахувати руками. Військову міць, бойовий дух 

українців доводиться відроджувати практично з нуля. І саме на це спрямовані подібні заходи, 
як, приміром, дводенний вишкіл загонів оборони Чортківського, Борщівського та Заліщицького районів, 

що відбувся у нашому місті 7-8 лютого на території колишнього стадіону військового гарнізону 
під егідою районної держадміністрації.

(Закінчення на 6-й стор.)

Хочеш миру – готуйся до війни

Дума про добровольців Божої чоти: 
82-і хвилини війни

– Наш фільм називається 
«Добровольці Божої чоти». 
І така дещо пафосна назва 

обумовлена тим, що це – нібито дума, – 
пояснював на зачин зустрічі-перегляду 

документальної стрічки один із його 
режисерів та операторів Леонід Кантер.

(Закінчення на 7-й стор.)

У неділю, 15 лютого ц. р., біля пам`ятника воїнам-
«афганцям», що по вул. Копичинецькій м. Чорткова, 
відбудеться мітинг-реквієм, приурочений 26-й 
річниці виведення радянських військ із Афганіс-
тану. 

Запрошуються всі, кому болить пам’яттю Афган. 
Поч. о 13-й год.

Оргкомітет

«Їхня жертва безмірна, 
їхня жертва свята»
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«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.
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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.
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ДокументиУ райдержадміністрації

Додаток 
до рішення районної ради 

Постанова за № 1854 «Про Звернення Верховної 
Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Єв-
ропейського Парламенту, Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Пар-
ламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамб-
леї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання 
Російської Федерації державою-агресором».

«Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку 
Російської Федерації, яку вона здійснює, серед іншого, і 
через підтримку та забезпечення масштабних терорис-
тичних атак.

Менш ніж за два тижні внаслідок військових обстрілів 
та дій підтримуваних Росією терористів у Волновасі, До-
нецьку та Маріуполі загинуло понад 50 мирних громадян 
України.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, 
що обстріл Маріуполя був здійснений з підконтрольної 
терористам території, а логіка трагічних подій свідчить, 
що це – спланована кривава провокація, спрямована на 
залякування мирного населення. Ці трагічні події під-
тверджують, що Росія і підтримувані нею терористи не 
бажають виконувати Мінські домовленості, які на сьо-
годні залишаються єдиною міжнародно визнаною осно-
вою для мирного врегулювання.

Від початку агресії наприкінці лютого 2014 року Росій-
ська  Федерація систематично порушує загальновизнані 
норми міжнародного права, права людини, в тому числі 
право на життя мирних громадян України, які стали заруч-
никами терористів на окупованій території Донбасу. Ци-
нізм кремлівської агресії, яка включає активну підтримку 
терористів на державному рівні, перетворює вбивство 
безневинних мирних громадян на звичне повсякденне 
явище. Очевидною є причетність Росії до таких терактів, 
як збиття цивільного пасажирського літака рейсу МН 17, 
трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі.

Попри злагоджені дипломатичні зусилля в Женевсько-
му, Нормандському та інших форматах, Росія не виконує 
своїх зобов’язань щодо дотримання загальновизнаних 
норм міжнародного права та вже досягнутих домовле-
ностей. Так, Крим залишається окупованим, а вимоги 
демократичної спільноти щодо припинення агресії, по-
стачання зброї, техніки та живої сили терористам ігнору-

ються Кремлем. Добрі наміри залишати двері відкритими 
для діалогу з керівництвом Російської Федерації лише 
провокують нові криваві терористичні акти в Україні.

У зв’язку з цим, беручи до уваги норми Статуту ООН та 
Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення 
агресії» від 14 грудня 1974 року Верховна Рада України 
визнає Російську Федерацію державою-агресором та 
закликає міжнародних партнерів України:

– не допустити безкарності винних за злочини проти 
людяності, вчинені від початку російської агресії проти 
України;

– визнати Російську Федерацію державою-агресором, 
що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність 
Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнарод-
ний мир і безпеку, а так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати те-
рористичними організаціями;

– посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі 
шляхом запровадження нових секторальних обмежуваль-
них заходів (санкцій), щоб зупинити російську агресію 
та примусити російське керівництво виконати у повному 
обсязі усі пункти Мінських домовленостей, припинити 
незаконну окупацію Криму, звільнити усіх заручників та 
незаконно утримуваних на території Російської Федера-
ції громадян України, включаючи члена Постійної деле-
гації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї 
Ради Європи Надію Савченко;

– обмежити повноваження російської делегації в Пар-
ламентській Асамблеї Ради Європи доти, доки Російська 
Федерація не припинить ігнорувати вимоги міжнародної 
демократичної спільноти;

– надавати Україні необхідну військову допомогу з ме-
тою посилення її оборонних можливостей, гуманітарну 
допомогу для постраждалого мирного населення та вну-
трішньо переміщених осіб і сприяти відновленню кри-
тично важливої інфраструктури на Донбасі.

Закликаємо міжнародне співтовариство визнати факт 
агресії проти України, окупації її території та посилити ви-
моги щодо повернення до міжнародно визнаних кордонів 
України, запобігши створенню небезпечного прецеденту 
у вигляді грубого порушення світового порядку та систе-
ми безпеки, що склалися після Другої світової війни».

 
 

Підтримано на тридцять шостій 
сесії Чортківської районної ради 

Тернопільської області  3 лютого 2015 року

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА                      
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Шосте  скликання
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

 
Президенту України

Порошенку П.О.
Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б.
Прем’єр-міністру України  

Яценюку А.П.
 

ЗВЕРНЕННЯ
Революційний 2014 рік виявився для України надзвичайно 

складним та приніс чимало випробувань на долю народу. 
Події на Майдані, в Криму та на Сході залишили відбиток на 
сучасному стані країни. Тим не менш, люди знову повірили, 
що Україна зможе перетворитися на дійсно європейську, 
демократичну, правову та соціальну державу. Тому зараз 
надзвичайно важливим для влади є не втратити довіру та 
повагу народу, а навпаки довести, що всі жертви немарні, і 
наполегливо працювати на загальне благо.

Проте реалізація цього завдання на даний момент не 
здається успішною. Візьмемо до прикладу прийняття Дер-
жавного бюджету на 2015 рік. Його прийнято вночі в найкра-
щих традиціях часів Януковича-Азарова: більшість голосує 
за правки, зачитані з аркуша паперу, оскільки документа 
як такого не було. Виходить, що Кабмін сам може написати 
такий бюджет, який йому вигідний. Уже традиційним для 
парламенту нового скликання є порушення Регламенту та 
кнопкодавство.

Основна ідея ухвалених змін до Бюджетного кодексу 
України – це децентралізація, тобто передача повнова-
жень громадам із одночасною передачею додаткового 
фінансового ресурсу з державного бюджету. На перший 
погляд ідея непогана, але про які  зміни можна говорити, 
якщо в районних бюджетах відсутні кошти на харчування 
учнів 1-4 класів та харчування хворих у лікарнях? При 
розрахунку освітньої субвенції для місцевих бюджетів не 
враховано видатки на харчування учнів 1-4 класів, а при 
розрахунку медичної субвенції не враховано безкоштов-
не харчування громадян, які знаходяться на лікуванні в 
умовах стаціонару.  

 Окрім того, й до сьогодні не вирішено питання харчуван-
ня  учнів, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, 
так як частина населених пунктів району знаходиться в 
зоні, що потерпіла від аварії на ЧАЕС.

 Також законодавцем не прописано джерела фінансу-
вання методичного кабінету та централізованої бухгалтерії 
при відділах освіти, що, в свою чергу, створює багато не-
порозумінь.

Ми вважаємо, що  весь тягар реформ перекинуто на не-
захищені верстви населення, замість заможних. Адже як 
пояснити пересічним громадянам, чому не харчують їхніх 
дітей в школах, а хворих – у лікарнях, хоча впродовж всіх 
років Незалежності це здійснювалось за рахунок бюджет-
них коштів? Така ситуація викликає невдоволення грома-
дян окремими діями теперішньої влади. Потрібно розуміти, 
що економити на дітях і хворих у жодному випадку недо-
пустимо.   

Враховуючи вищенаведене, вимагаємо в межах по-
вноважень вжити заходи щодо ініціювання перегляду 
нормативно-правових актів у частині забезпечення видат-
ків для організації на належному рівні харчування учнів 1-4 
класів та хворих у лікарнях за рахунок коштів виділених як  
освітня та медична субвенції. 

 Разом із тим, наголошуємо на необхідності проведення 
анонсованої вами адміністративно-територіальної рефор-
ми.

Ми розуміємо, що економічна ситуація в Україні вкрай 
складна, вимагає скорочення бюджетних видатків, у тому 
числі й на державне управління, а відповідно і зменшення  
кількості органів місцевого самоврядування та оптимізації 
мережі бюджетних установ. Однак, у свою чергу, пропону-
ємо розпочати реформу зі скорочення кількості депутатів 
Верховної Ради України та надати можливість органам міс-
цевого самоврядування завершити роботу в рамках своєї 
каденції, а наступні вибори до місцевих рад провести від-
повідно до нового законодавства.

Переконливо рекомендуємо вам взяти до уваги вище-
наведені пропозиції, оскільки вважаємо їх доцільними та 
ефективними в сучасній ситуації.

 
Дане звернення  прийнято на  

тридцять шостій сесії Чортківської
районної ради 3 лютого 2015 року  

РІШЕННЯ
 
від 3 лютого  2015 року                                 № 502

Про визнання Російської Федерації 
державою-агресором

Враховуючи безпрецедентне порушення Російською 
Федерацією загальновизнаних норм міжнародного пра-
ва, прав людини, окупацію Криму, військову інтервенцію 
на територію України, підтримку дій терористичних ор-
ганізацій, посягання на територіальну цілісність та су-
веренітет Української держави, відповідно до статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», враховуючи рекомендації президії районної ради 
від 2 лютого 2015 року, Чортківська районна  рада

 ВИРІШИЛА:

1. Визнати Російську Федерацію державою-агресором, 
а «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями.

2. Підтримати постанову за № 1854 «Про Звернення  
Верховної Ради України до Організації Об`єднаних На-
цій, Європейського Парламенту, Парламентської Асамб-
леї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Пар-
ламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї 
ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Росій-
ської Федерації державою-агресором (додається). 

3. Текст рішення надіслати до Верховної Ради Украї-
ни, опублікувати в газеті «Голос народу» та розмістити 
на офіційному сайті Чортківської районної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію районної ради з питань духовності, 
освіти, свободи слова та інформації.

Заступник голови районної ради         Л.ХРУСТАВКА 

Про результати роботи за минулий та пріоритетні за-
вдання на рік поточний йшлося на підсумковій нараді 
управління Пенсійного фонду України в Чортківському 
районі, яка відбулася 11 лютого в малій залі засідань 
районної ради. В роботі наради взяли участь і мали 
слово начальник управління пенсійного забезпечен-
ня Головного управління Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області Г.Скрепецька, заступник голови 
райдержадміністрації І.Віват, в. о. начальника Чортків-
ської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області Р.Цвігун, 
керівники ряду банківських установ тощо. 

На підсумковій нараді було розглянуто ряд питань. 
Зокрема: про виконання бюджету управління Пенсій-
ного фонду України в Чортківському районі за 2014 рік 
доповідав начальник відділу надходження, прогнозу-
вання платежів, обліку застрахованих осіб і контрольно-
перевірочної роботи О.Колесніков; про підсумки роботи 
відділу пенсійного забезпечення за минулий рік і пріо-
ритетні напрямки її вдосконалення інформувала присут-
ніх заступник начальника Управління Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі Л.Філяк. Своєю співпра-
цею з пенсійниками ділилися соціальні партнери.

Подякувавши колегам і гостям за плідну роботу, під-
сумки роботи наради підбив начальник Управління Пен-
сійного фонду України в Чортківському районі Б.Ситник, 
виокремивши пріоритетні напрямки діяльності очолю-
ваної ним установи на поточний рік. 

Щотижнева нарада керівників управлінь, відділів та 
інших структурних підрозділів райдержадміністрації 
відбулася минулого понеділка, 9 лютого, під голову-
ванням заступника голови РДА І.Вівата. Участь у нараді 
також взяв депутат обласної ради, голова її постійної 
комісії з питань бюджету О.Стадник. 

Передусім було заслухано роботу Центру надання 
адміністративних послуг райдержадміністрації, про 
що доповідала його начальник І.Шевчук. Про робо-
ту зі зверненнями громадян, що надійшли на адресу 
райдержадміністрації та вищестоящих органів влади, 
інформувала учасників наради головний спеціаліст за-
гального відділу апарату РДА С.Бойчук. 

Із чи не найважливішого сьогодні питання – про хід 
проведення четвертої хвилі мобілізації в районі – допові-
дав начальник відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної 
роботи РДА Д.Боднарашек, акцентувавши увагу на ряді 
проблемних питань. Також про виконання районного бю-
джету та бюджету району за січень місяць ц. р. інфор-
мувала начальник райфінуправління Г.Ізвєкова. На осо-
бливостях цьогорічного бюджетного законодавства, яке 
в певній мірі покликане закласти підвалини майбутньої 
адміністративно-територіальної реформи, наголосив го-
лова бюджетної комісії облради О.Стадник.

Підсумки наради підбив заступник голови рай-
держадміністрації І.Віват, давши ряд протокольних 
доручень. 

У Пенсійному фонді
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Резонанс

Чи прислухається влада та інші 
“зацікавлені особи” до “голосів народу” 

Позиція Координаційної ради національно-
демократичних партій та громадських організацій 
Чортківського району щодо суспільно-політичної 

ситуації у державі з огляду 
на триваючу військову агресію

Координаційна рада національно-демократичних пар-
тій та громадських організацій Чортківського району 
(далі – Координаційна рада) розглянула питання про 
суспільно-політичну ситуацію в Україні з огляду на три-
ваючу військову агресію та вважає необхідним сформу-
лювати свою позицію з огляду на безпрецедентність і 
трагізм подій, свідками яких усі ми є.

Нині ні в кого вже не залишається жодних сумнівів у 
тому, що у Донецькій та Луганській областях триває по-
вномасштабна, хоч і не оголошена війна, розв’язана ре-
жимом Путіна проти української незалежності. Кремль 
багаторазово заперечував власну причетність до бойо-
вих дій на території Україні і намагався назвати їх грома-
дянською війною. Проте ми бачимо беззаперечні докази 
того, що військове протистояння впродовж останнього 
року активно провокувалося із закордону, а нині вій-
ськові дії переросли у міжнародний збройний конфлікт 
із активним залученням до нього професійних вояків та 
військової техніки РФ.

У цієї війни дійсно є певні особливості: 1) агресора 
підтримує значна частина населення окупованої терито-
рії Донбасу, одурманена багаторічною антиукраїнською 
пропагандою; 2) агресія відбувається не тільки військо-
вим та інформаційним, а ще й економічним шляхом, 
намаганням зруйнувати українську економіку; 3) свою 
неоголошену війну кремлівська верхівка планує завер-
шити неоголошеною анексією захопленої території  під 
виглядом створення квазідержавного утворення «Ново-
росія» та суттєвим обмеженням державного суверені-
тету України.

Військові дії на Сході супроводжуються масовими 
військовими злочинами, злочинами проти людяності, 
масштабними порушеннями прав людини, зокрема й 
основоположного права на життя.  Безкарність військо-
вих злочинців провокує подальшу ескалацію насильства 
та найбрутальніших правопорушень. Вони створили в 
цілій низці міст і сіл Донбасу реальну ситуацію гума-
нітарної катастрофи, насильства та безправ’я, руйнації 
систем життєзабезпечення. Держава зіткнулася із про-
блемами підтримки найбільш уразливих груп населення, 
які постраждали внаслідок конфлікту, серед яких зага-
лом 900 тисяч внутрішньо переміщених осіб і 600 тисяч 
біженців, які були змушені покинути зону бойових дій у 
короткі терміни і гостро потребують допомоги. 

Натомість вище державне керівництво України не по-
спішає визнати війну як доведений факт та запровадити 
на Донбасі режим воєнного стану. Вважаємо, що цей 
вимушений крок давно вже на часі. Він дозволить більш 
ефективно протистояти агресії, надати усе необхідне 
нашій армії, захистити територіальну цілісність нашої 
країни, безпеку наших співгромадян. Запровадження 
воєнного стану зробить більш дієвими норми міжна-
родного гуманітарного права, Женевських та Гаазьких 
конвенцій, що дозволить активніше захищати права вій-
ськовополонених, поранених, мирних мешканців, вста-
новить обмеження на застосування окремих видів зброї, 
заборонених світовим співтовариством.  

Звертаємо увагу й на те, що Україна, яка зіткнулася із 
небаченими від часів Другої світової війни масштабами 
військових злочинів та злочинів проти людяності, досі 
не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримі-
нального суду, який мав би забезпечити їхнє неуперед-
жене розслідування та покарання військових злочинців. 
З огляду на це Координаційна рада вважає нагальною 
необхідністю беззастережну ратифікацію Римсько-
го статуту шляхом доповнення статті 124 Конституції 
України таким положенням: «Україна визнає юрисдикцію 
Міжнародного кримінального суду на умовах Римського 
статуту Міжнародного кримінального суду», що дозво-
лить уникнути будь-якого маніпулювання його правовою 
позицією.

Координаційна рада вважає виправданим прийняття 
чергового Указу Президента про часткову мобілізацію, 
що мав би забезпечити переведення національної  еко-
номіки України на функціонування в умовах особливо-
го періоду та першочергову мобілізацію професійних 
кадрових військових Збройних сил України, Служби 
безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної 
служби, Державної охорони України тощо. 

Припускаємо, що Україна у цей драматичний період 
власної історії повинна звернутися до міжнародних 
структур, таких як ООН, ОБСЄ, Міжнародний Черво-
ний Хрест, із пропозицією про введення міжнародних 
миротворчих військових та гуманітарних підрозділів 
від нейтральних до цього конфлікту країн. 

Звісно, українські громадяни все ще мають надію на 
можливість досягнення миру на Донбасі дипломатичним 
шляхом. Проте ми переконані у тому, що будь-які дипло-
матичні угоди між ворогуючими сторонами не повинні 
ставити під сумнів суверенітету, засад конституційно-
го ладу та територіальної цілісності України, принципів 
прав людини та верховенства права, невідворотності 
справедливого покарання за військові злочини та зло-
чини проти людяності. 

Цей переломний час вимагає від усіх нас згуртова-
ності, свідомого служіння ідеалам свободи, суспільного 
блага та державної незалежності, громадянського по-
розуміння всередині країни та поза її межами. 

Віримо, що Україна достойно вийде з цих потрясінь, 
здолає агресію та розбрат, із гідністю увійде до вільного 
співтовариства європейських країн! 

Слава Україні!

(Ухвалено на засіданні Координаційної ради 
національно-демократичних партій та громадських 

організацій Чортківського району 25 січня 2015 року).

Установчі збори з формування нового складу 
громадської ради при Чортківській районній державній 

адміністрації відбудуться 16 березня 2015 року в кабінеті 
заступника голови райдержадміністрації о 16-й год.
Громадська рада при районній державній адміністрації 

як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-
дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2010 року за № 996 для за-
безпечення участі громадян в управлінні державними спра-
вами, здійснення громадського контролю за діяльністю ор-
ганів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії 
зазначених органів з громадськістю, врахування громадської 
думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих 
зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, 
які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі 
громадської ради та внесені інститутами громадянського 
суспільства. Кількісний склад громадської ради буде ви-
значено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані пред-
ставники громадських, релігійних, благодійних організацій, 
професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціа-
цій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової 
інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, 
легалізованих відповідно до законодавства України (далі – 
інститути громадянського суспільства). До складу громад-
ської ради може бути обрано не більше ніж по одному пред-
ставнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи (ад-

мінбудинок Чортківської районної ради, сектор із питань 
внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організація-
ми та засобами масової інформації апарату райдержад-
міністрації, каб. № 15) потрібно подати заяву в довільній 
формі, підписану уповноваженою особою керівного органу 
інституту громадянського суспільства.

 До заяви додаються:
– рішення керівника інституту громадянського суспіль-

ства, якщо інше не передбачено його установчими доку-
ментами, про делегування представника для участі в уста-
новчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

– біографічна довідка делегованого представника інсти-
туту громадянського суспільства;

– копії документів, що підтверджують легалізацію інсти-
туту громадянського суспільства;

– інформація про результати діяльності інституту грома-
дянського суспільства протягом останніх двох років.

Склад ініціативної групи:
Батринчук Богдан Іванович – голова громадської організа-

ції «Україна і світ», Басараба Стефанія Володимирівна – го-
лова Чортківського районного об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта», Степаненко Олександр Михайлович 
– голова організації ЕГО «Зелений світ», Папала Людмила 
Михайлівна – завідуюча сектором із питань внутрішньої полі-
тики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами ма-
сової інформації апарату Чортківської райдержадміністрації.

Для того, щоб лікувати хворобу, треба, як відомо, по-
ставити правильний (!) діагноз. Хвороба в цьому випадку 
не зовсім звична, вона – суспільно-політична. А «пацієнт» 
– народ. Адже хворий у цьому випадку не окремий його 
представник, а всі. Інакше б не було у нас Майданів («те-
рапевтичних») та Революції Гідності («хірургічної»). Хоча, 
назвати нашу Революцію «хірургічною» у повному розумін-
ні цього «суспільно-медичного» терміну навряд чи можна, 
оскільки наша країна за своїми розмірами і кількістю на-
селення все ж не маленька Грузія чи Литва, в яких вирізати 
ракову пухлину корупції та хабарономіки, усунути від влади 
чиновників-клептоманів і здійснити реформи все ж набагато 
простіше. Як з’ясувалось через декілька місяців після Рево-
люції Гідності, жити по-чесному готові лише ті,… кому немає 
що втрачати, крім своїх… Одним словом, з «Короткого курсу 
ВКП(б)» самі знаєте, що саме…

Коли ми говоримо «народ»», «голос народу», то не за-
вжди розуміємо чи свідомо маємо на увазі увесь народ або 
ж просто завищуємо планку оцінки народу. І це стосується 
не лише нашого народу, який дехто патріотично вважає най-
моральнішим, найпоряднішим, найспівучішим, найсентимен-
тальнішим, наймилосерднішим у світі, най…, най…, най… Але 
ми такі ж, як усі: не кращі, але й в жодному разі не гірші. Ми 
– інакші. Я б ще додав – одні з найдовірливіших і найпроста-
куватіших народів у світі. Чому так (само)критично? Здогаду-
юсь, що не всіх влаштовує така (само)оцінка. Але результат 
нашої боротьби за побудову власної і незалежної держави 
(починаючи з часів Запорізької Січі) завжди, на жаль, за-
кінчувався невдачею («чрез незгоду всі пропали, самі себе 
звоювали»). У росіян є характерна приказка: «Простота хуже 
воровства», яка більше стосується нас, українців, аніж наших 
підступних сусідів «с самосознанием высшего уровня», про 
що свідчить вся історія наших стосунків, в першу чергу, з 
Росією. І тут не має значення – путінської чи антипутінської. 
Оця простакуватість, легковірність і довірливість українсько-
го хлібороба-гречкосія завжди грала з ним злий жарт. На 
відміну від нас, вони, росіяни, не такі сентиментальні, не такі 
довірливі, не такі простакуваті (простота для них, як відо-
мо, «хуже воровства»), а радше, навпаки – пофігісти (це такі, 
які вміють «включати дурника», коли мова йде про непрості, 
серйозні і водночас неприємні для них речі).

Але не про це буде йти мова нижче. Це лише для того, 
щоб ми зрозуміли, чому ми такі, коли йдеться про не лише 
зовнішні, а й внутрішні – місцеві – справи наші. Одразу за-
уважу, що за браком газетної площі торкатимусь лише де-
кількох подій місцевого масштабу та газетних публікацій, 
які, на мою думку, мали, точніше, повинні були мати певний 
резонанс у суспільстві: як для пересічних читачів, так і для 
наших громадсько-політичних організацій, які гучно заявля-
ють про своє існування, як правило, лише перед виборами. 
Вони, як правило, лише декларують про свою непримирен-
ну боротьбу, зокрема, з корупцією та рівність усіх перед 
законом до тих пір, поки самим не прийдеться вирішувати 
свої особисті питання в міській раді. Одним словом, «багато 
галасу з нічого».

Не обійшов увагою наш уважний читач, громадський діяч, 
плодовитий поет, активний дописувач, а з недавніх пір за 
«сумісництвом» ще й «свіжоспечений» член Національної 

спілки журналістів України тему визволителів, які «зачисти-
ли» наше місто в березні 1944-го від німецьких фашистів, 
котрі 12 березня 1944 р. влаштували різню в Ст. Ягільни-
ці («ГН» від 14.03.2014 р.). Ось тільки роль визволителів він 
«опустив», тобто «переосмислив», ледь не до плінтуса («ГН» 
від 21.03. і 28.03.2014 р.). Тема ця особлива та дратівлива 
для деяких суперпатріотів, які вміють «сміливо» кидатись на 
амбразуру дота, знаючи, що звідти … вже давно не стріляє 
кулемет. Особлива ця тема і для мене, батько якого прой-
шов усю війну від її початку в червні 1941-го і закінчив в кінці 
травня 1945-го на Курляндському півострові. Щоб довго не 
«розтікатись мислію» по газетному «древу», хотілось би спи-
тати таких «сміливців-викривачів»: «А хто, крім Радянської 
Армії, навіть (на жаль) ціною таких жертв, міг тоді реаль-
но звільнити наше місто та країну від фашистів?». Це наша 
(адже тоді УРСР була частиною сересеру) історія – подо-
бається вона комусь чи ні, – і змінити її вже ніхто не зможе. 
Вона дуже непроста, трагічна, залита ріками крові, злама-
ними долями мільйонів невинних людей, більшість з яких 
тоді, насправді, не розуміли, що насправді діється в країні, 
бо не знали дійсного масштабу злочинів влади більшовиків-
комуноїдів, зокрема, його «передового загону» – ЧК-НКВС-
МГБ-КГБ. Очистити нашу історію треба, але не перепи-
сувати на догоду суспільно-політичній кон’юнктурі, своїм 
амбіціям чи «високому» начХальству, яке частенько під час 
процесу «очищення» «тихою сапою» перекладає бюджетні 
гроші в свій персональний або сімейний бюджет. Правду 
кажуть, що «той, хто не пам’ятає свого минулого, не має 
серця, а той, хто хоче його повернути, не має розуму». Та 
все ж, декому з «погрібу» видніше… 

Інша тема – це наведення порядку – хоча б відносного! – 
в місті і, зокрема, в його центральній частині. Яка з наших 
громадських – особливо тих, що були створені на майдан-
ній та революційній «хвилях», – організацій проконтролю-
вала виконання публічної обіцянки міської та районної вла-
ди навести лад з паркуванням в центральній частині міста 
(«Пора навести порядок з паркуванням на міських вулицях» 
– «ГН», 11.04.2014 р.)? Влада – районна і міська, – разом із 
відповідними (але чи відповідальними?) службами (РВВС, 
ДАІ), а також депутат міськради та керівник районної само-
оборони пообіцяли на черговій нараді «навести порядок». 
Пообіцяти не забули, а ось навести лад, як завжди, забули. 
А ми розводимось і тут, і там про відповідальність! Відпо-
відальними вже здавна в нашій країні є лише «доторкані» 
перехожі, а влада, як та «священна корова», НЕдоторкана. 
Для вирішення цієї проблеми не потрібно якихось «непід-
йомних» для міського бюджету та для відповідних служб 
району коштів, не потрібно і надмірних зусиль з боку 
суспільно-громадських організацій, щоб проконтролювати 
її (обіцянки) виконання. Але немає головного: БАЖАННЯ, 
яке часто називають гучним словосполученням «ПОЛІТИЧНА 
ВОЛЯ». А може, чекають місцевого Майдану? Та, схоже на 
те, що не дочекаються. То навіщо нам потрібна така «вічно-
обіцяюча-навести-лад» влада, навіщо нам такі громадські 
та політичні організації, які публічно обіцяють: перші – ви-
конати, останні – контролювати виконання? Чи не було б 
чесніше і порядніше (якщо для них існують не на словах, а 
на ділі поняття «чесність» і «порядність») першим – подати 
у відставку, а останнім – саморозпуститись і не дурити ані 
себе, ані людей, які їх обрали і повірили у реалістичність і 
дієвість їхніх програм. Але й у цьому у них немає ані сміли-
вості, ані політичної волі. Минув майже рік. Що змінилось в 
центрі нашого міста? 

Олександр  КАЗЬВА
(Закінчення у наступному номері)

(Спроба критичного огляду деяких публікацій в 
газеті за минулий (2014) рік)

                         Крім  права  вільно  говорити,
                        Нам  треба  право  буть  почутим...
                                    (І.Кохановський, рос. поет)

До відома
ОГОЛОШЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської 
ради при районній державній адміністрації
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Твої герої, Україно

Шановний Українцю! 
Нашій вільній, незалежній державі на 

ймення – Україна загрожує страшна не-
безпека. Збройні сили Росії під виглядом 
«зелених чоловічків» спочатку захопили 
Крим, а тепер разом із терористично-
бандитськими формуваннями розпали-
ли вогонь війни і на материковій частині 
Східної України. На захист рідної Вітчизни 
стали всі, хто вважає себе патріотами, 
гідними сподвижниками героїв визволь-
них змагань від Северина Наливайка і 
до Романа Шухевича. Українська армія 
та добровольчі батальйони, демонстру-
ючи неабияку звитягу, дають гідну відсіч 
агресорам. Окупанти вже на власній шку-
рі відчули, що мають справу з нащадка-
ми відчайдушних українських козаків під 

проводом гетьмана Івана Виговського, які 
дощенту розгромили стотисячне полчище  
Московії під Конотопом у 1659 році. Без-
славна, ганебна поразка чекає путінських 
найманців і в скорому майбутньому.

Українські вояки-герої протистоять од-
ній з найсильніших армій світу, і це не 
секрет. Але наше військо за порівняно 
короткий період зміцніло, а його мужні 
воїни у боях відродили славні традиції 
минувшини. Агресія змусила нашу миро-
любну державу почасти перевести рей-
си економіки на воєнні потреби. Суттєво 
збільшились видатки з держбюджету на 
обороноздатність країни. Оголошено та-
кож четверту хвилю часткової мобілізації.

Антиукраїнська пропаганда, маховик 
якої набрав максимальних обертів, робить 

все можливе для того, щоби зірвати мо-
білізаційний процес, і таким чином значно 
послабити військову потугу України. За-
кликаю вас не піддаватися на провокації, 
не вірити усіляким агітаторам-панікерам, 
лжепророкам та іншим українофобам, 
які є елементом так званої п’ятої колони. 
Пам’ятайте – це наші вороги, яничари ім-
перії зла!

Шановний Українцю!  Твоя страждальна 
Україна як ніколи потребує твоєї допомо-
ги. Ти не воюватимеш ні за Порошенка, ні 
за Яценюка, ні за будь-якого чиновника. 
Ти – боронитимеш свій солов’їний край, 
як самовіддано боронили його твої хоро-
брі предки. Ти ж не хочеш, щоби завтра 
п’яний москаль глумився над твоєю дру-
жиною, донькою чи сестрою, не хочеш, 

щоби завтра ти сам став рабом із усіма 
відповідними наслідками? Тоді не ховайся 
і не втікай від свого священного обов’язку 
– стати у стрій захисників України.

Сміливих, сповнених рішучості та патрі-
отизму справжніх мужчин віком від 20-ти 
до 60-ти років запрошую прийти до вій-
ськового комісаріату, який зараз працює 
цілодобово. При собі обов’язково треба 
мати військовий квиток і паспорт грома-
дянина України.

Україна – в небезпеці!!! 
Захисти її, Українцю!

Маю честь, Леонід ПІДРУЧНИЙ, 
військовий комісар 

Чортківського районного військового 
комісаріату, полковник

Мешканці вказаного села надіслали вій-
ськовому комісару Чортківського район-
ного військового комісаріату полковнику 
Л.Підручному колективне звернення (май-
же 70 підписантів)  про те, що вони – жи-
телі с. Базар – категорично відмовляють-
ся від мобілізації їхніх батьків, чоловіків, 
братів і синів, оскільки переважна біль-
шість мужчин є основними годувальника-
ми сімей. Вказуючи на критичну ситуацію, 
що склалася в державі, громада села не 
вважає доцільністю відпускати чоловіків у 
зону дій АТО. 

От і зривається хвилююча думка: а як 
же матері, доньки, сестри, кохані тих, хто 
зараз зі зброєю в руках боронить наш із 
вами спокійний сон? Які почування у тих, 
хто вже більше півроку не бачив своїх рід-
них, не відпочивав, не вслухаючись у не-

стримний обстріл ворога зусібіч, лише за-
ради нашого ж із вами мирного існування? 
Чи вони не є основними годувальниками 
своїх сімей?! 

Щоби не допустити зобов’язаних вій-
ськовиків райвійськкомату до мешканців 
свого села для вручення їм повісток про 
призов четвертої хвилі мобілізації, сільча-
ни намагалися перекрити трасу Чортків – 
Івано-Франківськ. Опісля неодноразових 
перемовин із «бунтівниками» нагнітаюча 
ситуація трохи стишилася, та все ж… Чим-
ким скерований отой не гідний українця 
менталітет, чому не облишмо того при-
стосування – моя хата скраю, я нічого не 
знаю?.. Не знаю чи не хочу знати, думати, 
дбати про краще для всіх, подати руку до-
помоги, підтримки, стати пліч-о-пліч із по-
братимами за правду і справедливість?! 

Повір у свої сили, забудь про страх, 
Єднаймось, браття, наша сила – 
                    у нескорених серцях…
Із метою відповідних роз’яснень, ваго-

мих доводів щодо мобілізації з мешкан-
цями Базару у вівторок, 11 лютого, зу-
стрілися начальник відділення по роботі 
з громадськістю Тернопільського облас-
ного військового комісаріату підполковник 
А.Миськів і юрист обласного військового 
комісаріату майор Р.Троян. 

Направду сказати, зустріч на початку на-
бирала обертів бурхливої безпідставної 
емоційності, яка доходила заледве чи не 
до оголеного нерва людської збудженості з 
боку сільчан. Здавалося, що суперечка не 
приведе до спільного знаменника, проте 
національна свідомість, що десь на якийсь 
час наче задрімала в окремих українських 

серцях, все ж привідкрила очі. Вир неке-
рованих емоцій вщух, заясніла надія, що 
брат за брата стане горою і дасть належну 
відсіч ворогам, бо інакше – ми не вартуємо 
називатися УКРАЇНЦЯМИ.  Усвідомлюймо 
врешті-решт: сила українська – в єдності!

Журавлі видніються у небі,
 Всі гуртом летять, не по одинці,
 Нам єднанню в них навчитись треба,
 Будьмо разом, бо ми – Українці!

 Тетяна ЛЯКУШ

Уже котрий день поспіль, виконуючи поставлене завдан-
ня четвертої хвилі мобілізації, 8, 9, 10, 11 лютого, Чортків-
щина з гіркотою розставання, але стійкою вірою, святою 
молитвою спасіння Всевишнього та з непоборною щирою 
усмішкою (як підмітив у часі останнього відправлення но-
вопризваних священнослужитель, благословляючи їх на 
праведне діло: «... З усмішкою ідете, з усмішкою повертай-

теся. Диявол боїться радіс-
них людей…») впевненості в 
перемогу виряджає військо-
виків у поміч тим, хто там, у 
зоні дій АТО, на передовій, на 
полі бою вкрай потребує під-
моги та перепочинку. 

Стрій військовиків попо-
внили наші краяни – жителі 
сіл Джурин, Горішня Вигнан-
ка, Нагірянка, Шманьківці, 

Шманьківчики, Великі та Малі Чорнокінці,  Білий Потік, Му-
хавка, Швайківці, Пробіжна, Сокиринці, Угринь, Свидова, 
Біла, Милівці, Шульганівка, Пастуше та міста Чорткова. Да-
руйте, що не називаємо їх поіменно, саме зі стратегічної 
точки зору, оскільки новопризвані, маючи відповідні вій-
ськові спеціальності, будуть розприділені по спецпідроз-
ділах і виконуватимуть певні завдання. Серед них – наші 
славні медики-лікарі ЧЦКРЛ, котрі й гадки не припустили 
щодо ухилення мобілізації, та доброволець з офіцерського 
складу – фахівець протиповітряної оборони. 

І знову ж таки повною укомплектованістю військової 
форми та необхідними речами вжитку забезпечили но-
вовідправлених військовиків наші волонтери – члени ра-
йонного штабу національного спротиву, котрі, до речі, не 
зважаючи на розповсюдження ганебних чуток про їхню ді-
яльність окремими аж ніяк не національної свідомості осо-
бами, повсякчас дбають про забезпечення наших краян-
захисників. А останніх у часі відправлення призовників 
узяв під свою постійну волонтерську опіку Чортківський 
гуманітарно-педагогічний коледж ім. О.Барвінського, спо-
рядивши військовою зимовою формою, взуттям, теплими 

речами та іншою необхідністю. 
На службу Україні, на чесне діло гоже,
В ім’я святої правди – благослови нас, Боже! 
Слава Україні! Героям Слава!

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ й автора 

Ми йдемо – одна сім’я,
Сто бійців і з ними – я…
Ці рядки – із пісні, зародженої в серцях наших захисників під шаленим 

обстрілом ворога, який колись називався братом, а тепер щохвилини сатаніє 
все більше й більше, вплітаючи чорний колір у нашу лиштву. 

Та незламність духу вкраїнських вояків лише міцніє, бо ми – українці – йдемо 
шляхом правди й справедливості боронити рідний край.

Схвильовано

Наша міць – у братерстві, брату руку подай.
Наша зброя – це єдність…

Зринають у помислах віршовані рядки, коли розмірковуєш над прикрою ситуацією неприємно вражаючого розколу, 
який має місце на теренах нашого краю, а саме – у с. Базар.

ЗВЕРНЕННЯ 
військового комісара Чортківського районного військового комісаріату

Із цього номера районки редакція мала намір започаткувати свого роду регулярний вихід газети в газеті під назвою «Україна в огні», однак, зважаючи на обна-
дійливі результати переговорів «нормандської четвірки» у Мінську, вирішили наразі витримати паузу. 

Як відомо, учора в столиці Білорусії лідерам чотирьох держав – України, Німеччини, Франції та Росії після тривалих переговорів вдалося досягти домовле-
ностей про повне і незаперечне припинення вогню з 00:00 15 лютого ц. р. Також досягнуто згоди про відвід важкого озброєння на відстань 50-140 км; обмін 
заручниками «всіх на всіх», у т. ч. і звільнення льотчиці Н.Савченко; відновлення контролю над кордоном українськими прикордонниками; вивід усіх іноземних 
збройних формувань та військової техніки з території України; проведення до кінця року конституційної реформи в Україні; помилування і амністія для всіх осіб, 
які брали участь у конфлікті, та ряд інших. Хоча це, звичайно, ще далеко не мир, але хочеться вірити – перший крок до деескалації конфлікту, принаймні якийсь 
проблиск надії. Попереду ще дуже багато роботи. Сьогодні головне – щоби перестали гинути люди. 

Саботуєш мобілізацію – 
як ти дивишся в очі тих, 

хто чекає рідних на ротацію?
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Звіт

Що благо – це свобода, 
найкраще знає той, 

хто пережив віки поневолення.
(Англійське прислів̀ я).

Дуже прикро було слухати, читати із різних ЗМІ, 
як наші депутати-регіонали попереднього скли-
кання, в т. ч. такі відомі політики, правознавці, як 
І.Богословська, Г.Герман та ін., називали всіх патріотів 
України фашистами без будь-якої аргументації, якої, 
до речі, у них ніхто із прозваних не вимагав. Невідомо, 
чи не бажав, чи не міг протистояти. Найприкріше, що 
й досі наші патріоти (політики, політологи, журналісти 
й інші активісти) мовчки сприймають прозвисько «фа-
шисти». Мимоволі пригадую парламентську «епоху» 
В.Чорновола, його блискавичну реакцію, яка момен-
тально нівелювала безпідставні вислови, ярлики і т. п. 
Чому наша правда зараз така беззуба, беззахисна?

Тепер естафету «антифашистської» пропаганди пе-
рехопили найміцніші сили – «його величність» В.Путін 
та московські ідеологи, які на весь світ трублять, що в 
Україні захищають своїх співвітчизників від фашистів. 
Задумуюсь, чи Путін такий «недалекий», чи вважає, 
що всі, крім нього, недотепи. Невже не читав програм-
ну книгу Гітлера «Майн камф»? Якщо й ні, то хоч ко-
ментарі про неї зі своєю освітою і статусом повинен 
би чути, знати... А то ж і сам, і його однодумці в один 
голос кричать, що всі «укри», крім п`ятиколонівців, – 
фашисти, а жителі західних областей України та воїни 
УПА – фашисти-бандерівці. Чому?!

«Фашизм (за «Тлумачним словником української 
мови», Харків, 2005) – політична течія, партія, прибіч-
ники якої додержуються крайніх шовіністських, наці-
оналістичних, расистських поглядів». На основі цього 
усі профашистські об`єднання базувались на найго-
ловнішій ознаці – шовінізмі, проповідуючи свою на-
ціональну винятковість, надзвичайну обдарованість, 
неперевершений інтелект. Цим виправдовували не-
обхідність підкорення всіх, неподібних до них, тобто 
вершити долі всього людства.

Читач легко може визначити, хто в наш час керу-
ється фашистськими правилами, намагається поне-
волити незалежні країни, розширює свої володіння на 
чужій території, «захищаючи» «русский мир».

Чи є хоч міні-доза фашизму в українців, у бандерів-
ців? Нічого подібного у вояків УПА не було. Головна 
теза їх клятви – воля України або смерть, тому дуже 
багато молодих патріотів із дилеми «тюрма чи смерть» 
вибирали останню, підривались на мінах, гранатах. 
Про зазіхання на чиюсь волю, землю навіть в думках 
нікого з них не було. Наші російські визволителі охрес-
тили «упівців» «бандерівцями», вважаючи, що це сло-
во похідне від слова «банда». Їм було вигідно борців 

за незалежність України називати бандитами, а тепер 
ще й фашистами. І сьогодні ніхто із путінців не хоче ні 
слухати, ні вірити, що слово «бандера» в перекладі на 
нашу мову – це прапор. Таке прізвище провідника УПА 
стало символом боротьби за суверенність України. Не 
вдалось їм досягти бажаної, віками омріяної народом 
свободи під час і після Другої світової війни: занадто 
нерівні сили були.

Побудований на фашистській теорії СРСР недовго 
проіснував, тріснув із ласки Божої та інфантильнос-
ті парткерівництва у 1991 році. Імперія розпалась, а 
профашистські комуністи реваншують у вільному світі 
то в одній, то в іншій країні, прикриваючись гуманною 
(по суті – фашистською) ідеологією захисту «русского 
мира». Отаку статтю про захист росіян на чужій тери-
торії введено Думою до Конституції РФ. Подумаймо, 
в якій країні світу немає москалів. Якщо і є такі, то їх 
дуже мало. Хіба той, хто узаконив право вогнем і ме-
чем «захищати» своїх громадян (колишніх) у будь-якій 
точці земної кулі, не фашист?!

Ми – не фашисти, фашисти – не ми,
В гібридній війні ми ідемо «на ви»! 
Бій цей кривавий не ми розпочали,
Ми лиш країну свою захищаєм.
Радимо: «Путіне, опам`ятайся,
Наміри злі – за них Богу покайся.
В часі недавнім глаголив ти,
Що росіяни й українці – брати.
Рідні із Біблії Авель і Каїн –
Як історичні вкраїнці і Сталін.
Авеля муки не з нами зрівняти:
Авеля вбито, а нас катувати
«Брат» наш узявся в сімнадцятім віку,
Й досі тортури і вбивства без ліку...
«Братські» фашисти на нас нападають,
Громлять оселі й людей убивають,
Нищать народ, і обряди, і мову...
Знали б: безсмертна душа й Боже слово.
Як не всесильна буває брехня,
Матінку-правду не скорить вона.
Вірим, що буде кінець путінізму,
Як у минулому радкомунізму.
Жаль, що так дорого нам обійдеться...
Жертв щоб не було, до неба звернемся:
«Матінко Божа й Ісусе Христе,
Допоможіть нам здолати фашистів.
Ми ж то, нащадки козацького роду,
Щиро віддячим за мир і свободу».

Ольга РИЗАК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

с. Заболотівка

Штаб національного спротиву Чортківського району 
виносить щиру подяку громадам сіл, вірянам церков, 
колективам організацій та мешканцям Чортківщини, 
які в період з 28 січня по 10 лютого ц. р. долучилися до 
збору коштів для придбання військового споряджен-
ня нашим землякам, котрі перебувають в зоні про-
ведення АТО: О.А.Петрончаку – 50 грн., Н.М.Велічко 
– 100 грн., М.І.Вовк – 200 грн., О.М.Дубчак – 50 грн., 
А.О.Мочульному – 100 грн. (усі – м. Чортків); сільській 
громаді с. Мухавка – 2000 грн. Всього коштів до Шта-
бу національного спротиву на потреби армії надійшло 
2500 грн.

Витрачено за цей період: на придбання берців у 
кількості 4 пари для воїнів у зоні проведення АТО – 

1480 грн., на лікування воїна в зоні АТО І.С.Польового 
– 2000 грн., на придбання чоловічих трусів для воїнів у 
зоні АТО – 452 грн., на придбання пального для достав-
ки продуктів харчування воїнам у зону АТО – 4000 грн., 
на придбання військової форми для воїнів у зоні АТО – 
25495 грн., на потреби Чортківського райвійськкомату 
– 800 грн., на придбання телефона і карточки воїну АТО 
О.М.Бинчуку – 360 грн., на проїзд до Києва А.Талацу для 
участі у відзначенні першої річниці революції Гідності – 
300 грн. Всього – 34887 грн. 

Станом на 10 лютого залишок від загальної суми ста-
новить 17436 грн, 320 доларів США і 10 євро.

Зі суми коштів 7007 грн. та 50 доларів США, зібра-
них для сімей загиблих Героїв, витрачено на закупів-
лю квітів на похорон Римаря Ігоря (Бучацький район) 
– 100 грн. Залишок від цих коштів становить 6907 грн. 
і 50 доларів США.

Дякуємо жителям міста і району за доставлені те-
плі речі та продукти харчування для воїнів у зоні АТО: 
Л.С.Білику (м. Чортків) – за 15 комплектів медичних ап-
течок на суму 3806 грн.; С.В.Назару (с. Білобожниця) – 
за медикаменти; Г.М.Плюті (с. Переходи), Н.Лящук (с. 
Улашківці), О.М.Дубчак, Г.П.Бойчуку, І.Р.Карачинській 
(усі – м. Чортків), греко-католицьким церквам міста. 

Збір коштів, продуктів, теплих речей для воїнів у зоні 
АТО триває. Наша адреса: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, каб. № 6 (приміщення районної ради, І поверх). 

Тел. – 096-564-18-06.
Слава Україні! Героям слава!

Штаб національного спротиву 
Чортківського району    

«Заповіт»
Сьогодні знову копаємо землю 
Цю ненависну донецьку землю 
Цю черству закам’янілу землю 
Тулимося до неї 
Ховаємося в ній 
Ще живі.
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б’ється її серце
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі.
Завтра ми вже будемо мертві 
Може багато з нас 
Може всі.
Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від матері
Не збирайте на полі бою наші рештки
Не намагайтеся наново скласти нас докупи
І – благаємо вас – ніяких хрестів
Пам’ятних знаків чи меморіальних плит.
Нам це не треба
Адже це не для нас – для себе
Ви ставите нам величні пам’ятники.
Не треба ніде карбувати наших імен.
Просто пам’ятайте:
На цьому полі
У цій землі
Лежать українські солдати 
І – все.
Не віддавайте нас батькам
Не хочемо щоб батьки бачили нас такими
Нехай батьки запам’ятають нас малими дітьми
Неслухняними хлопчиками
З рогатками з синцями на колінах
З двійками у щоденнику
З повною пазухою яблук з сусідського саду
Нехай батьки сподіваються що ми колись повернемося
Що ми десь є.
Не віддавайте нас дружинам 
Нехай кохані запам’ятають нас красенями 
Такими які подобалися багатьом дівчатам 
А дісталися їм.
Нехай вони запам’ятають наші гарячі губи 
Наш гарячий подих 
Наші палкі обійми
Нехай вони не торкаються нашого холодного чола 
Наших холодних вуст.
Не віддавайте нас дітям
Нехай діти запам’ятають наші теплі очі
Наші теплі посмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються тремтячими губами 
Наших холодних рук.
Ось в цих окопах
Які сьогодні для нас тимчасове житло 
А завтра стануть нашими могилами 
Поховайте нас.
Не потрібно прощальних промов 
В тиші яка настає після бою 
Це завше виглядає недоречно 
Це наче штурхати загиблого воїна 
І просити щоб той встав. 
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце 
Просто накрийте нас землею 
І – йдіть.
Було б добре якби на тому місці було поле 
Колосилося жито 
Щоб жайвір у небі 
І – небо 
Багато неба –
Ви можете собі уявити який хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(В пам’ять про нас їжте хліб з поля 
Де ми полягли.)
Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів 
І бджола над кожною квіткою 
Щоб надвечір приходили закохані 
Плели вінки 
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки 
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас.)
Але це буде завтра. 
А сьогодні ми ще копаємо землю 
Цю дорогу українську землю 
Цю солодку ласкаву землю 
Пишемо гуртом саперними лопатками 
На її тілі
Останній вірш української літератури. 
Ще живі.

Борис ГУМЕНюК,
письменник, заступник командира батальйону “ОУН” 

(Подав юхим Макотерський)

Хто сьогодні фашист?

«Один бронежилет – одне врятоване життя»
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Легенький морозець, що тільки під-
силився пронизливим крижаним вітер-
цем у неділю, не міг зашкодити його 
учасникам справуватися у вишколі, 
котрих зібралося з трьох районів май-
же сто осіб. Не від одного з присутніх 
доводилося чути: а хіба там, на Сході, 
нашим хлопцям легше?

Натягнуті великі військові намети, 
польова кухня, люди в камуфляжі ми-
мовільно привертали увагу перехожих, 
проте чомусь ніхто особливо не поспі-
шав долучитися до лав вишкільників. А 
повчитися, особливо чоловікам, було 
чому.

Захід розпочався з благословення 
священнослужителів Михаїла Левко-
вича і Володимира Заболотного. Слово 
під час урочистого відкриття також мали народний 
депутат України Олег Барна і комендант вишколу – 
заступник голови райдержадміністрації Іван Віват. 

Проте на пафосних словах особливо не стали 
зациклюватися, одразу взялися до справи. За-
няття відбувалися по загонах оборони. На одному 
краю табору вишкільники з Тернополя, за плечима 
котрих безпосередня участь у збройному проти-
стоянні на сході – навчали як безвусу юнь, так і з 
сивиною на скронях літніх чоловіків як правильно 
зупиняти на блок-постах автомобілі, надавати пер-
шу домедичну допомогу в умовах ведення бою. В 
іншому – співробітники Головного управління СБУ 
(одразу видно – профі найвищого рівня) знайоми-
ли зі зразками найновішої зброї, вибухових при-
строїв, обмундирування і засобів захисту, елемен-
тів ведення рукопашного бою, захисту від холодної 
зброї  і тієї ж таки домедичної допомоги. Крім цьо-
го, згідно з чітко продуманим планом фахівцями 
проводилися заняття з воєнно-ідеологічної, пси-
хологічної, медичної, вогневої підготовки, пожеж-
ної безпеки та дій в умовах надзвичайних ситуацій, охорони 
особливо важливих об’єктів, практичних стрільб із пневма-
тичної зброї тощо. Особливо в останньому компоненті поті-
шила чортківська молодь, що продемонструвала справжній 

майстер-клас.
Програма, як уже зазнача-

лося вище, була розрахована 
на два дні. Ночували вишкіль-
ники у наметах, охороняючи 
табір, на відкритому вогні 
варили собі їсти. Наступно-
го дня завітав на вишкіл за-
ступник голови облдержад-
міністрації Леонід Бицюра. 
Тож на підведенні підсумків і 
ним особисто, і за оцінками 
інших гостей з Борщева та 
Заліщиків відзначалася ви-
сока організація заходу.

Комендант вишколу 
І.Віват висловив вдяч-
ність усім, хто долу-
чився до проведення 
військового вишколу. 
Зокрема священнослу-
жителям М.Левковичу, 

В.Заболотному, капе-
лану І.Микитюку (псев-
до Кадило), міському 
голові М.Вербіцькому, 
директорам медич-
ного і педагогічного 
коледжів Л.Білику та 
Р.Пахолку, які особисто 
разом із викладачами-
фахівцями надавали 
практичну допомогу, 
а також відділам охо-

рони здоров`я  райдержадміністрації (керівник – І.Швидюк) і 
швидкої допомоги, адміністрації райлікарні (Р.Чортківський), 
співробітникам обласного управління (Я.Боднарчук) і Чортків-
ського міжрайвідділу СБУ (С.Засєдко), райвідділів внутрішніх 
справ (В.Юрчак) і надзвичайних ситуацій (В.Закалов), пра-
цівникам відділів культури, туризму, національностей і релі-
гій (Г.Чайківська) та освіти РДА (І.Гулька), міського управління 
освіти (Т.Яремко), військовому гарнізону (А.Вівсяний), Білець-
кому лісництву (М.Демкович), ПП «КОЛО БОК» (М.Ратушняк), 
приватним підприємцям В.Вислоцькому, В.Хом`яку, ЗАТ «Аг-
ропродукт» (М.Плішка), дирекції ЗОШ № 5 (М.Маньовська), 
штабу національного спротиву Чортківського району, ГО «Гро-
мадський Майдан», волонтерові В.Гевку, керівникам районних 
організацій політичних партій і громадських організацій тощо. 
Наголошувалося, що у недалекому майбутньому знову прово-
дитиметься подібний вишкіл у котромусь з районів.

Дійсно, такі заходи вкрай потрібні, адже вони дають змогу 
відчути себе кожному чоловікові справжнім воїном. Звичайно, 
миролюбні українці ні з ким не збиралися воювати, але озбро-
єний до зубів підступний ворог без оголошення війни прийшов 
на нашу землю і ми зобов`язані йому дати гідну відсіч. Проте 
маємо бути готові до цього. Отож, хочеш миру – готуйся до 
війни.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

вишкіл

Хочеш миру – готуйся до війни
Написано серцем

Минулого тижня він завітав до редакції знову 
– вже після госпіталю в Мукачевому. Там, роз-
повідає, перебув і операцію, й реабілітаційний 
період. І йому, чортківчанину Олександрові Кух-
ті, що на передовій має позивний «Маестро» (бо 
співак-бард і поет), допомогли скріпити сили, 
щоби знову стати в стрій і вирушити воювати на 
схід, не тільки тамтешні медики, а й земляки. То 
й колектив Чортківського державного медичного 
коледжу, очолюваний Л.С.Біликом (там працює 
дружина вояка п. Ірина), і мешканці будинку під 
№ 4 «а» по вул. І.Франка, де мешкає його сім`я.

Загостив він до районки з низкою нових віршів, 
написаних, як зазначає сам, під іншим кутом – 
звідсіля, з Великої землі, на Малу, ту, що охопле-
на вогнем війни. Ці рядки не містять переповідок 
про воєнні жахи, а оспівують пріоритети, які за-
хищають там наші вояки: рідну мову й пісню, ча-
рівну природу, а ще – тривогу й чекання матерів, 
дружин, дітей. Олександрові достоту відоме це: 
адже прямісінько з редакції він поспішав до дитя-
чого садка за шестилітнім синочком Арсеном, для 
котрого справжнє свято, що його забирає додому 
татусь, котрий ненадовго повернувся з війни.

– У свій батальйон повернуся, – каже, – ма-
буть, когось звідтіля повернуть сюди. Триває ро-
тація, адже тепер – четверта хвиля мобілізації. 
Не дуже мені подобається те слово – «хвиля». Бо 
хвиля складається з молекул, які коливаються, – 
розмірковує як біотехнолог. – А тут за кожною 
хвилею – людські життя, сім`ї, діти, сльози...

І все ж гостро розуміє, що по-іншому поки що 
бути не може. Потрібен насамперед патріотизм, 
щоби захистити від сплюндрування те, що з 
любов`ю описує. І рідну мову, бо не було б її – і 
не писав би нею вірші, а мусів би якоюсь мало-
роською, чи що?..

– Не дай, Боже, – каже, – щоби дійшла та «за-
раза» сюди! Тому треба дати гідну відсіч. Адже як 
даш вкусити за палець, то й до ліктя доповзе, і до 
плеча. Розпочате треба доводити до кінця: і лю-
страцію, і реформи, й розборку оцю «атовську»...

На передовій, окрім авторських пісень, Олек-
сандр вчить хлопців молитов, перебирає на 
себе місію капелана і психолога. «Бо ходимо 
там, – каже, – по краю прірви. І звертаємось до 
Бога. А до кого ще звертатися?».

Записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Не так нам важко там, 
Як важко тут дружинам, матерям,
Які синів, чоловіків спровадили в дорогу.
Чекаєте, коли ж вони прийдуть,
І кожну мить ви молитеся Богу.
Новини дивитеся й піт холодний йде,
Бо про загиблих знову заявили.
«Чому не дзвониш? Де ти, синку, де?» –
Нема терпцю, нема вже більше сили.
«Чому ти плачеш?» – запитав малюк.
А що сказать, як сльози пояснити?
Але не можна опускати рук,
Заради них потрібно жити!
Адже ми вірим: Бог на світі є,
Ще буде сміх, кохання, квіти...
Тому нехай надія сили придає,
Чекаєм вас, чоловіки та діти.

***
Рідна мово моя, ти пройшла у віках
Через війни, злидарство та голод.
І яка б не була твоя доля важка,
В світ ти шлях пробивала, мов молот.
Скільки славних синів помирало за те,
Щоб ти, мово, живою зосталась,
Знало людство тоді, хоч і було просте,
Що у спадок коштовний дісталась.
Сорок літ я прожив, і ці роки мої
Я не думав, що ти є багатство.
Та до звуків чарівних, мов спів солов̀ їв,
Рід людський проявив святотатство.
Як чудово вслухатися в мову тоді,
Коли служиш ти десь на чужині,
Де співають пташки, коли навколо ліс
І волошки в полях ростуть сині.
Та не чуть там тебе, рідна мово моя,
Смуток в душу заходить зненацька.
Бо на світі нічого миліше нема,
Ніж чудова та пісня козацька.

Олександр КУХТА («Маестро»)

«Бо на світі нічого 
миліше нема...»
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Твої герої, Україно

57-річний Бог-
дан Вергун із 
Пробіжни пішов 
на війну добро-
вольцем. Хоча, 
зважаючи на да-
леко не молоде-
чий вік, троє ді-
тей, міг і не йти. 
Але як не я, то 
хто? – задавав-
ся щирий патріот 
собі запитанням. 
Тож відніс заяву 
у військкомат, мі-
сяць підготовки 
– і він уже на пе-
редовій. Рядовий-
зв`язківець. Слав-
нозвісний 29-й 

блокпост. Кожен день, мов останній: 
дивишся в очі смерті, а вона тобі – хто 
кого?..

Останнім часом Тернопільщина дедалі 
частіше зустрічає навколішки своїх Геро-
їв у домовинах. Мало не щодня в області 
оголошують траур. Тож невимовна радість 
сповнює душу тоді, коли наші доблесні 
воїни повертаються додому живими і не-
ушкодженими.

Хоча надворі був уже пізній вечір, ве-
ликий гурт односельчан, вчувши радісну 
звістку, з нетерпінням очікував приїзду 
свого Героя біля місцевого будинку куль-
тури, де пан Богдан працює завідуючим 
(може хтось пригадає й відомий далеко 
за межами Чортківщини вокальний дует 
«Сірі вовки» на зорі Незалежності, де він 
був незмінним його учасником).

«Їдуть! Їдуть!..», – хтось упізнав у суціль-
ній темноті силует буса. І ось – він ступає 
на рідну землю. З вигляду підтягнутий, 
наче помолодів літ на двадцять. Справ-
жній тобі солдат!

«Ге-рой! Ге-рой! Вер-гун – ге-рой!», – 
радісними вигуками вітав свого славного 
односельця живий коридор люду, три-
маючи в руках жовто-блакитні знамена і  
кульки. Традиційні у таких випадках хліб-
сіль. Теплі слова вітань давньому другові 

Богдану линули з уст заступника голови 
райдержадміністрації І.Вівата, очільни-
ці культурної галузі району Г.Чайківської, 
котра вдарувала солдату образ пресвятої 
родини, щоб оберігав і ангел-хоронитель 
був завжди поряд, директора РКБК ім. 
К.Рубчакової Й.Овод, віршовані рядки 
щиро мовили діти, хористи.

Зніяковілий винуватець цієї непере-
січної події був дуже схвильований такій 
теплій зустрічі, на яку, як зізнався, не очі-
кував, тож передусім подякував Господу 
за те, що його вберіг і він повернувся до-
дому живим, своїй родині, що дуже пе-
реживала і молилася за нього, друзям, 
односельцям, колегам по роботі, волон-
терам, від яких його побратими там, на 
сході, відчувають величезну підтримку. І 
попросив, ковтаючи сльози, вшанувати 
хвилиною мовчання тих, хто вже ніколи не 
повернеться додому…

Скільки ще триватиме ця безглузда не-
оголошена війна?! Допоки на нашу святу 
українську землю зазіхатиме одвічний во-
рог? Але Україну підтримує увесь світ, бо 
на нашій стороні Правда і з нами Бог, і ми 
обов’язково переможемо!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
– Колись, в старі часи, складалися 

думи, щоби переповісти про давні події, 
про героїв, – мовив він. – Сьогодні маємо 
камери, звук, музику, тому в свій спосіб 
– документального кіно зафіксували для 
прийдешніх поколінь ось таку думу.

Разом зі своїм побратимом по зброї, ко-
трою є передовсім кінокамера, тернопо-
лянином Іваном Яснієм (митці співпрацю-
вали в творчому тандемі), вони привезли 
цей фільм до старого і в усі віки надзви-
чайно патріотично налаштованого Чортко-
ва неспроста. Як поділяться днем пізніше 
творці фільму на однойменній сторінці в 
соціальній мережі Facebook, «вчора «До-
бровольців...» показували у Чорткові. За-
раз фільм показують лише в кінотеатрах 
обласних центрів. Але оскільки два герої 
нашого фільму родом з Чорткова, ми зро-
били виняток і завітали до славного міста. 
Зал і навіть балкон клубу (читай – РКБК 
ім. К.Рубчакової) були переповнені. Після 
фільму глядачі вітали своїх героїв – «Фа-
зана» і «Бабая Івановича», а також авто-
рів фільму: на розвиток українського кіно 
чортківці зібрали майже 10 тисяч гри-
вень».

Загалом соцмережі нині густо рясніють 
звістками-відгуками про цей фільм. Його 
іменують то надзвичайно реалістичною 
документалкою, то героїчною сагою. Та 
жодне з означень не спроможне охопити 
надмір почувань, що потужно рвуть з душі 
«Добровольці...». Фільм треба дивитися й 
пропускати через своє серце. І то дивити-
ся не один раз. Абсолютно солідаризуюся 
з духівником-волонтером, котрий час від 
часу добровільно чинить місію капелан-
ства в зоні АТО, протосинкелом Бучацької 
єпархії УГКЦ о. Володимиром Заболот-
ним: «Поки що ми дивилися на якісь зо-
бражальні речі, і вони акцент наш брали. 
А треба подивитися і подумати, як вони 

говорять, як вони 
мислять...».

Це він – про тих, 
хто в кадрі: бійців 
ДУК (Добровольчого 
Українського Корпу-
су) «Правого секто-
ра», «кіборгів», що 
обороняють Доне-
цький міжнародний 
аеропорт. Власне 
це місце найзатя-
тішого духу україн-
ства у відстоюванні 
наших споконвічних 
земель – старий та 
новий термінали До-
нецького летовища, 
перетворені в шква-
лі обстрілів на груди 
металу й бетону, де 

відбуваються переважно всі події філь-
му, «найпередовішою передовою» іменує 
Дмитро Ярош – провідник «Правого сек-
тора». А ще в кадрі час від часу – селище 
Піски та прилеглі довколишні території. 

Це він, провідник Ярош, ронячи з екрану 
чимало глибоко філософічних реалістич-
них думок, до означення фільму його авто-
рами «історією творення нової української 
армії» додає ще й аналогію ДУК за його 
статутом із Запорозькою Січчю. І власне 
філософію вояків корпусу – поміж кадрів 
обстрілів, вибухів, крові, смерті і втрат, а 
ще безпафосного, проте справжнього ге-
роїзму, озвучує польовий командир «Гати-
ло» (тернополянин Валерій Чоботар): «Це 
не священна війна, це зло намагається 
взяти реванш та захопити українську зем-
лю». Добровольці вбачають за свою місію 
її захист – безкорисний та самовідданий. 
Це потверджують у слові з екрану до нас, 
нинішніх та прийдешніх, й інші персонажі 
стрічки – польовий командир «Богема», 
бійці «Правого сектора» «Фазан» (наш 
земляк-білівчанин Андрій Нагірний, про 
котрого наприкінці року минулого осібно 
оповідав «Голос народу»), «Чуб» (Олек-
сандр Чуб). До слова, двоє останні – при-
сутні на перегляді.

Саму назву, звичні для кінострічки титри, 
випереджають кадри з Майдану: надзви-
чайно потужні за своєю динамікою, нади-
хаючою енергетикою. Так все починалось. 
«То – мій спосіб допомоги й боротьби», – 
скаже згодом у плині прем`єри Іван Ясній. 
Згадає їх першу з Леонідом стрічку «Війна 
за свій рахунок». І пояснюватиме, чому 
саме «Добровольці Божої чоти»: бо то – 
зброя, якою можуть надихнути людей, по-
казати правду і ворогу, й світові. Жорстку 
та реалістичну, без пафосу й цензури, без 
жодного гриму. Хлопці наголошуватимуть: 
в їх планах – показ фільму в Каннах, на 

міжнародному фестивалі (й на інших теж), 
щоби ще численніша людність побачила 
війну зсередини. Задля того – й оці до-
бровільні внески.

А нас – нас вони закликали, по-перше, 
пам`ятати про тих, хто склав життя «у цій 
страшенній війні, яка триває в Україні» 
(задля чого й була хвилина мовчання). 
По-друге, – засвідчити власними діями 
сьогодні, завтра, що ми – «українці, що 
ми сильні, мужні, що та сила – до волі, 
до віри і що нам потрібно вже перестати 
боятися, щоб витримати й перемогти». 
Змінювати себе й навколишній світ задля 
добровільних, самовідданих жертв і втрат 
оцих бійців.

– Спасибі всім, хто переживає духом і 
душею з нами, хто допомагає перемогти 
в цій війні, – долучив слова вдячності залу 
до поцінування мужності й витривалості 
режисерів-операторів фільму білівчанин – 
«Фазан».

– Дуже багато з вас допомогли нам – 
хтось морально, хтось матеріально, хтось 
своєю молитвою, – в унісон Андрієві мо-
вив і «Бабай Іванович» (керівник «Правого 
сектора» на Чортківщині Сергій Гусак). По-
яснював: без народної підтримки ця війна 
не буде виграна. І теж просив нас зміню-
ватися: перемагати себе, долати зло на-
вкруг і в собі.

А боєць «Чуб» – бойовий побратим Ле-
оніда Кантера по Національній гвардії, 
діставшись сходинок на сцену засобом 
милиць, наголошував: до фільму втрапило 

кілька десятків вояків. Та насправді вони 
повторюють долю тисяч українців. Мовив: 
«Зосталась не одна тисяча могил, не одна 
тисяча гробів пішла в землю, розбиті сер-
ця не однієї тисячі матерів, не одна тисяча 
людей такі, як я, і ще гірші: без рук-без 
ніг...». Просив: «Розумійте це, міняйтесь, 
розвивайтесь, щоб не забули хлопців, 

яких вже нема, які ще живі, які воюють...».
– Нехай Господь благословить тих лю-

дей, що так люблять свою державу, – про-
рік о. Володимир Заболотний. – Може, 
не всі пройдуть через АТО, але мислення 
треба міняти! – закликав палко. – Става-
ти кращими, не дорікати, не поборювати 
одне другого (наша улюблена українська 
справа!), щоб у місті було 3-4 Майдани... 
Цей фільм для того, щоб нас об`єднати.

Прохання-наміри всіх виступаючих і цілі, 
закладені в кінострічці за першооснову, 
напрочуд вдало спозиціонував та уза-
гальнив під завісу прем`єри присутній на 
перегляді отець-монсеньйор зі Швейцарії 
Клаус Рогрер. Він щиро зізнався: «Ця кар-
тина дуже заторкнула моє серце. Бо це 
– реальність. Тут, будучи між вами, я чу-
юся частиною вас. Не мова є тим, що нас 
об`єднує (говорив священнослужитель 
через перекладача – адміністратора ка-
тедрального собору Верховних Апостолів 
Петра і Павла о. Андрія Лемчука), а щось 
набагато сильніше. Це – бути разом, бо-
ротися разом: ти – зброєю, а я – біля тебе, 
з тобою, всім тим, чим можу. Так творить-
ся правдива спільнота, це те, що важливе, 

насамперед перед Богом. Коли я повер-
нуся додому, робитиму свою роботу, та 
перебуватиму з вами. Навіть якщо далеко, 
якщо не говорю українською, моє серце з 
Україною і б`ється по-українськи!..».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Сльози радості Богдана Вергуна
Кажуть, що чоловіки ніколи не плачуть. Неправда – плачуть. 

Якщо вони – справжні чоловіки. Ті, що за покликом серця стали на захист 
своєї Батьківщини. Що пройшли крізь пекло війни, вижили під градом 

свинцевих куль чи вогнем смертоносних “Градів”. 
Після всього жахіття, що довелося пережити не один день чи ніч, 
ступивши на рідну мирну землю, пригорнувши дружину, дітей, 

близьких тобі людей, хіба не заплачеш?..

Без гриму

Дума про добровольців Божої чоти: 
82-і хвилини війни



№ 5 (8502), 13 лютого 2015 року

Програма телепередач8

19 лютого. Тривалість дня – 10.19. Схід – 7.03. Захід – 17.22. Іменини святкують Дорофея, Марфа, Христина

17 лютого, вівторок 18 лютого, середа 19 лютого, 16 лютого, понеділок
УТ-1

06.00, 00.30 Вiд першої 
особи 
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 Про головне 
10.10 Д/ф “Київська старовина. 
Iнiцiацiї в храмi гармонiї” 
10.50 Європейський 
стадiон культури 
12.30 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.30 Казки Лiрника Сашка 
14.40 Хто в домi хазяїн? 
15.00 Як ваше здоров’я? 
15.35 Euronews 
16.00 Свiтло 
16.35 Д/ф “Контрiсторiя 
iнтеренету” 
17.30 Д/ф “Палiтра. Шитао” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Гандбол. Лiга 
чемпiонiв. “Мотор” 
(Запорiжжя. Україна) - 
“Вiве Таурон Кельце “ 
(Кельце. Польща) 
22.00 Слiдство. Iнфо 
22.30 Слово 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 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 “Українськi сенсацiї” 
21.00 “Територiя обману. 
Межигiр’я” 
22.00 “Повернiть менi красу” 
23.35 Т/с “Касл” (2) 
00.25 Х/ф “Порок на 
експорт” (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, 20.45 Т/с “Гречанка” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
11.05 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Земський 
лiкар” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 Т/с “Голубка” (2) 
00.25 Х/ф “Елiзабеттаун” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
19.45 “Своє, українське” 
20.00 “Дiловий ритм” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.15 “Надiя є” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.15 “Дорога на Схiд” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Унiкальна Україна 
08.00 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
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 Тернопiльськiй 
фiлармонiї-75 
14.00 Х/ф “Чорний яструб” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Закон сили” (2) 

ICTV
05.10 Факти 
05.40 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с “У полi зору” 
11.40, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Т/с “Опери” 
16.40 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Д/ф “Чорнi тiнi 
Майдану” 
21.20 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” 
23.55 Х/ф “Мистецтво 
вiйни-2. Зрада” (2) 
01.30 Х/ф “Iдеальне 
убивство” (2) 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.55, 16.00 “Все буде добре!” 
08.50 “Зiркове життя. 
Вижити пiсля кохання” 
09.50 “Зiркове життя. 
Зiрковi вдiвцi” 
10.50 “Моя правда. 
Серьога. Життя пiд 
грифом “секретно” 
11.45 “Моя правда. Наталя 
Крачковська. 120 кг самотностi” 
12.40, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.05 “Зiркове життя. Раннiй 
шлюб - шлях до щастя” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс 2” 
00.25 “Один за всiх” 
02.10 Х/ф “Все 
починається з дороги”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Т/с “Татусевi дочки” 
10.05, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 00.50 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Х/ф “Крок вперед: 
Революцiя” 
22.55 Х/ф “Солодкий 
листопад” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” (1) 
21.00 Т/с “Пiти, щоб 
повернутися” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Агент” (2) 

2+2
08.40, 14.50, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Навiгатор” (1) 
14.25 Д/п “Квест” 
15.50 Д/п “Шоста 
передача” 
16.30, 19.00 Т/с “Слiдчий 
Протасов” (1) 
22.00 Х/ф “Напролом” Треуг 
00.00 Х/ф “Операцiя” 
Квадр 
01.50 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”. Друга серiя (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Ера будiвництва 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
09.15 Гандбол. Лiга 
чемпiонiв. “Мотор” 
(Запорiжжя. Україна) - 
“Вiве Таурон Кельце “ 
(Кельце. Польща) 
11.05, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.20 Слiдство. Iнфо 
12.45, 22.25 Слово 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Як це? 
14.25 Надвечiр’я 
15.40 Х/ф “Далеко по сусiдству” 
17.35 Д/ф “Палiтра. 
Франческа” 
18.15 Новини. Свiт 
20.00 Про головне 
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, 23.45 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 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 “Українськi сенсацiї” 
21.00 “Зима, що нас 
змiнила. Небесна сотня” 
22.00 “Право на владу - 2” 
00.05 Х/ф “Кохання за 
часiв чуми” (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, 20.45 Т/с “Гречанка” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
11.05 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Земський 
лiкар” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 Т/с “Голубка” (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 “Формула 
здоров’я” 
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 “Соло” 
13.10 Тернопiльськiй 
фiлармонiї-75 
14.00 Х/ф “Гидке каченя” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма “Гаджет 
Time” 
21.40 Програма “Модна 
правда” 
22.35 Х/ф “Мама-привид” (2) 

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 
10.10 Х/ф “Брат i сестра” 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 Вiкно в Америку 
13.55 Казки Лiрника Сашка 
14.10 Чоловiчий клуб. Бокс 
15.05 Чоловiчий клуб 
15.55 Книга ua 
16.25 Т/с “Сержант Рокка” 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.20 ТСН
08.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля” 
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, 02.45 Т/с “Сила 
кохання Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес” (1) 
22.00 “Грошi” 
23.40 Т/с “Касл” (2) 
00.30 Х/ф “Сурогати” (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 Т/с 
“Сiльський романс” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
13.50, 14.20 “Сiмейний суд” 
15.20, 16.15 “Жди меня” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45 Т/с “Гречанка” 
22.35 Т/с “Голубка” (2) 
00.30 Х/ф “Як божевiльний” (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 “Крiзь призму часу” 
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 
07.35 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 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Поклик предкiв” 
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi 
вiстi
17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Єдина країна 
22.35 Х/ф “Король Мiдас” (2) 

ICTV
05.25 М/с “Том i Джерi” 
06.10, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 

08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.25 Х/ф “Сволота” 
11.25 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.20, 13.15 Х/ф “Наша 
Russia. Яйця долi” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.10 Х/ф “Гiрко!” 
16.45 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.05 Х/ф ОСКАР-62: 
“Лоренс Аравiйський” (2) 
03.15 Вражаючi сюжети 
про роботу полiцiї 

СТБ
06.10 “У пошуках iстини. 
Леонiд Брежнєв: пiгулки 
вiд кохання” 
06.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.50 “Зiркове життя. 
Кохання, перевiрене 
вiдстанню” 
09.40 “Зiркове життя. 
Замiж за iноземця” 
10.40, 01.05 Х/ф “Дами 
запрошують кавалерiв” (1) 
12.00 Х/ф “За двома 
зайцями”(1) 
13.35, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.35 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.10 “Зiркове життя. Вiза 
на щастя” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Детектор брехнi 7” 
23.55 “Один за всiх” 
02.25 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин 
06.30, 07.55 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
08.00 Т/с “Татусевi дочки” 
09.55, 19.00 Т/с “Воронiни” 
14.15 Х/ф “Мрiяти не 
шкiдливо” 
15.55 Х/ф “Оце любов” 
18.00, 01.35 Репортер 
18.20, 00.50 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Х/ф “Крок вперед: На 
вулицях” 
22.55 Х/ф “Iсторiя 
Попелюшки” 
01.40 Служба розшуку 
дiтей 
01.45 Х/ф “Дйв” 
03.25 Т/с “Плiткарка-5” 
04.05 Зона ночi 
05.15 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, 02.45, 05.30 Подiї 
09.15 Реальна мiстика 
10.00 Т/с “Синя борода” (1) 
11.50, 19.45, 03.35 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
13.00, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
18.00, 04.40 Т/с 
“Безсмертник” (1) 
21.00 Т/с “Пiти, щоб 
повернутися” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Кiнг Конг” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.25 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
07.35 Х/ф “Чудовисько” (1) 
09.30 Т/с “Бiгти!” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Слiдчий 
Протасов” (1) 
21.30 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Брати Грiмм” (1) 
00.15 Х/ф “Експеримент 
Карнозавр-2” (2) 
02.05 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”. Перша серiя (1)

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Перша студiя 
11.05, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” (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 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Фольк-music 
15.35 Х/ф “По сигарети” 
17.30 Д/ф “Палiтра. 
Бонар” 
18.15 Новини. 
Свiт 
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 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша 
i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля” 
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 Х/ф “Пропозицiя” (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, 20.45 Т/с “Гречанка” 
11.00 “Новини. Дайджест” 
11.05 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Земський 
лiкар” 
14.40 “Судовi справи” 
15.50, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 Т/с “Голубка” (2) 
00.25 Х/ф “Днi грому” (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 “Назбиране” 
21.30 “На часi” 
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 “Сiльський 
календар” 
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 Модна програма 
“Меланж” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Комiсар” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Унiкальна 
Україна 
20.30 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Кiмната №6” (2) 

ICTV
05.40, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. 
Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с “У полi 
зору” 
11.40, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Т/с “Опери” 
16.45 Т/с “Убивча 
сила” 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
21.25 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” 
23.20 Х/ф “Сволота” (2) 
01.10 Х/ф ОСКАР-57: “Мiст 
через рiчку Квай” (2) 

СТБ
05.10 “У пошуках 
iстини. Лаврентiй Берiя: 
архiтектор жаху” 
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.30, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.15 “Зiркове життя. Вiза 
на щастя” 
09.10 “Зiркове життя. 
Шлюбнi рекордсмени” 
10.15 “Правила життя. 
Хiмiя на молоцi” 
12.15, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.15 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.05 “Зiркове життя. 
Вижити пiсля кохання” 
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, 01.50 
Репортер 
08.05 Т/с “Татусевi дочки” 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
17.00, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 01.05 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Х/ф “Крок вперед: 
Запалювання” 
22.55 Х/ф “Ще одна iсторiя 
Попелюшки” 
01.55 Х/ф “Там, де живуть 
чудовиська” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 
Т/с “Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” (1) 
21.00 Т/с “Пiти, щоб 
повернутися” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Агент” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.40, 14.50 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Навiгатор” (1) 
14.25 Д/п “Квест” 
15.50 Д/п “Шоста 
передача” 
16.30, 19.00 Т/с “Слiдчий 
Протасов” (1) 
21.25 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
“Шахтар” - “Баварiя” 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
01.20 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв. ПСЖ - “Челсi” 
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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 
10.10 Д/ф “Контрiсторiя 
iнтернету” 
11.05, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.20 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
12.50 Слово 
13.20 Час-Ч 
113.55 Хочу бути 
14.25 Вiра. Надiя. Любов 
15.25 Euronews 
15.50 Д/ф “Леонардо да 
Вiнчi. Реставрацiя столiття” 
16.55 Д/ф “Палiтра. Паоло 
Учелло” 
17.35 Концертна програма 
“Озброєнi музою” 
18.15 Новини. Свiт 
21.45 Двадцять свiдчень 
про переламний день 
протистоянь на Майданi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 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) 
19.30 “Тсн. Марафон” 
22.00 Х/ф “День, коли 
Земля зупинилась” (1) 
00.00 Х/ф “Вторгнення” (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 “Земський лiкар” 
14.40 “Судовi справи” 
15.45, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.45 Ток-шоу “Чорне дзеркало” 
23.30 Х/ф “Iзгой” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Учнiвський 
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” 
22.30 “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, 17.30 Програма 
“Слiдства. Iнфо” 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
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 Черкаський 
академiчний заслужений 
український народний хор 
14.00 Х/ф “Вбивство у 
зимовiй Ялтi” 
19.30, 21.00 Невiдома 
Україна 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Як 
судились колись на 
Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Миротворцi” (2) 

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 Т/с “У полi зору” 
11.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Т/с “Опери” 
15.20, 16.15 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.20 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” 
23.15 Х/ф “Цунамi” (2) 

СТБ
09.40 Х/ф “Особистi 
обставини”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.05 “Зiркове життя. 
Закарбованi у пам’ятi” 
20.00, 22.35 Х/ф “Вiтер в 
обличчя”(2) 
00.30 Х/ф “Валентин i 
Валентина”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 19.30 Репортер 
08.05 Х/ф “Iсторiя 
дельфiна” 
10.15 Х/ф “Геркулес” 
13.45 Х/ф “Джек Хантер” 
15.40 Х/ф “Джек Хантер 2” 
17.40 Х/ф “Джек Хантер 3” 
19.50 Абзац! 
20.30 Х/ф “Мачуха” 
23.10 Х/ф “Клятва” (2) 
01.15 Х/ф “Щасливчик” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” (1) 
21.00 Т/с “Пiти, щоб 
повернутися” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Звичайнi зомбi. Як 
працює брехня 

2+2
08.40, 14.50 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Навiгатор” (1) 
14.25 Д/п “Квест” 
15.50 Д/п “Автоентузiасти” 
16.30 Х/ф “Курс на зiткнення” (1) 
19.00 Х/ф “Пiдводнi камнi” (1) 
21.30 “Буде бiй”. Всесвiтня 
серiя Боксу WSB: Rassian BT 
(Росiя) - Otamans (Україна) 
00.10 Х/ф “Карнозавр-3” (2) 
02.00 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. Перша 
серiя (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20, 00.05 Вiд першої 
особи. Пiдсумки 
07.35 На слуху. Пiдсумки 
08.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
09.15 Д/ф “Духовна варта. 
Священики на Майданi” 
10.00 Зроблено в Європi 
10.15 Подорожуй першим 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф “Леонардо да 
Вiнчi. Реставрацiя столiття” 
12.30 Нотатки на глобусi 
12.45 Свiтло 
13.20 Д/с “Мiй новий дiм - 
Корея” 
13.45 Х/ф “Лондонська рiчка” 
15.25 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.25 Чоловiчий клуб 
16.55 Європейський 
стадiон культури 
18.25 Д/ф Сергiя Лозницi 
“Майдан” 
21.00 Новини 
21.40 Д/ф “Iгор Шамо. 
Постлюдiя” 
23.00 День Янгола 

1+1
07.35, 19.30 ТСН
08.00 М/с “Качинi iсторiї” (1) 
09.20 “Свiтське життя” 
10.25 Х/ф “Найкращий друг 
сiм’ї” (1) 
14.35 Х/ф “Срiблястий 
дзвiн струмка” 
16.30 “Вечiрнiй квартал “ 
18.30 “Розсмiши комiка” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
21.00 “Голос. Дiти - 2” 
23.30 Х/ф “Американець” (2) 

ІНТЕР
08.45 “Школа доктора 
Комаровського” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Кохання земне” 
11.55 Т/с “Одружити 
Казанову” 
16.05 Х/ф “Справи сiмейнi” 
18.00 Х/ф “Час збирати” (2) 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Поводир” 
Прем’єра (2) 
23.10 Т/с “Повернення 
додому” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Подорожнi замальовки” 
20.15 “Назбиране” 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “Моя улюблена 
робота” 
22.30 “Абетка здоров’я” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Унiкальна Україна 
06.30, 11.15 Програма “Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Така пiзня, така 
тепла осiнь” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
10.00, 23.00 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 “Дрiбка перцю” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Дитяче кiно.М/ф 
“Бiлоснiжка та 7 гномiв” 
16.20 Програма “Гаджет Time” 
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 Фестиваль 
“Мистецький храм” 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.25 Х/ф “Немов громом 
уражений” 
09.05 Д/ф “Чорнi тiнi 
Майдану” 
09.55 Дiстало! 
10.55 Громадянська 
оборона 
11.55 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.05 Т/с “Полювання на 
вервольфа” 
16.40, 20.05 Т/с “Пiд 
зливою куль” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.10 Х/ф ОСКАР-92: 
“Мовчання ягнят” (2) 
00.15 Х/ф “Листоноша” (2) 

СТБ
08.05 “Караоке 
на Майданi” 
09.00 “Все буде 
смачно!” 
10.45 Х/ф “Не можу 
сказати “прощавай”(1) 
12.20 Х/ф “Вiтер 
в обличчя” 
16.10 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
18.00 Х/ф “Тато 
напрокат”(1) 
22.00 Х/ф “Мама 
мимоволi”(1) 
00.25 “Давай поговоримо 
про секс 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 М/ф “Бетмен 2” 
09.00 М/с “Аватар, легенда 
про Корру” 
10.25 Х/ф “Мачуха” 
13.05 Х/ф “Iсторiя 
Попелюшки” 
14.55 Х/ф “Учень Мерлiна” 
18.35 Х/ф “Клятва” (2) 
20.40 Х/ф “Янгол-
охоронець” (2) 
22.35 Х/ф “Убивцi на 
замiну” 
00.15 Х/ф “Солодкий 
листопад” 

ТРК “УКРАїНА”
06.10, 07.10 Т/с “Дорожнiй 
патруль” (1) 
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
10.00 Зiрковий шлях. 
Дайджест 
11.00, 22.00 Х/ф “Повiр, все 
буде добре” (1) 
13.00, 15.20 Т/с “Мiй 
коханий генiй” (1) 
17.10, 19.40 Т/с “Ненавиджу 
i люблю” (1) 
00.00 Т/с “Агент” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
09.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
10.00 Х/ф “Пiдводнi 
камнi” (1) 
12.00 Х/ф “Заборона 
кохання” (1) 
14.00 Т/с “Попiл” (1) 
00.00 “Буде бiй”. Бої за 
чемпiоньскi пояси за 
версiєю WBA, IBO и WBC: 
Геннадiй Головкін - Мартiн 
Мюррей, Хьюрi Фьюрi - 
Андрiй Руденко 
03.00 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. 
Друга серiя (1) 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.30 Шеф-кухар країни 
08.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
09.15 Д/ф “Майдан. 
Народження” 
11.00 Подорожуй першим 
13.45 Православний вiсник 
14.05 Д/с “Мiй новий дiм - 
Корея” 
14.35 Театральнi сезони 
15.10 Х/ф “Галопом” 
17.10 Концертна програма 
18.15 Д/ф “Духовна варта. 
Священики на Майданi” 
18.55 Х/ф “Далеко по 
сусiдству” 
21.00 Новини 
21.35 Перша шпальта 
22.00 Д/ф “Головний 
вiйськовий госпiталь. Вiйна 
в тилу” 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
08.00, 08.35 М/с “Качинi 
iсторiї” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
09.40 М/ф “Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi” (1) 
09.45 “Маша i ведмiдь” (1) 
10.30 ТСН 
11.15 “Свiт навиворiт: 
Камбоджа” 
12.15 “Принци бажають 
познайомитися 2” 
13.20 “Повернiть менi красу” 
14.35 “”Мультибарбара” 
16.25 Т/с “Сiмейний бiзнес” (1) 
18.30 “Українськi сенсацiї” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Голос. Дiти - 2” 
23.30 Х/ф “Ред” (2) 

ІНТЕР
05.35 “Подробицi” 
06.20 “Мультфiльм” 
06.45 Х/ф “Кохання земне” 
08.40 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон” 
10.55 Х/ф “Принцеса на бобах” 
13.05 Т/с “Одружити Казанову” 
16.05 Х/ф “Прикмета на щастя” 
18.05 Х/ф “Не в хлопцях щастя” (2) 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Час збирати” (2) 
23.55 Х/ф “Поводир” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Свiт пiд кам’яним 
небом” 
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 “Микола Косач: “Де 
пахнув снiг...” 
22.30 “Перемога, свята 
Перемога!” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Х/ф “Така пiзня, така 
тепла осiнь” 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
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. М/ф 
“Бiлоснiжка та 7 гномiв” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Слiдства. iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
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 “Океанське 
плем’я” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.05 Х/ф “Немов громом 
уражений” 
07.40 Зiрка YouTube 
08.10 Дивитись усiм! 
09.10, 13.00 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф ОСКАР-2002: 
“Чорний яструб” (2) 
23.00 Х/ф ОСКАР-92: 
“Мовчання ягнят” (2) 

СТБ
07.05 Х/ф “Сказ про те, як 
цар Петро арапа одружив”(1) 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.40 “Караоке на Майданi” 
11.30 Х/ф “Тато 
напрокат”(1) 
15.30 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 “Один за всiх” 
21.45 “Детектор брехнi 7” 
22.50 “Я соромлюсь свого тiла 2” 
00.45 Х/ф “Щовечора об 11”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
09.15 Уральськi пельменi 
10.10 Х/ф “Янгол-охоронець” 
12.05 Х/ф “Крок вперед: На 
вулицях” 
14.10 Х/ф “Крок вперед: 
Запалювання” 
16.20 Х/ф “Крок вперед: 
Революцiя” 
18.40 Х/ф “Крок вперед: 
Все або нiчого” 
20.40 Х/ф “Авантюристи” (2) 
22.25 Х/ф “Вертикальна 
межа” 

ТРК “УКРАїНА”
09.25 Т/с “Ненавиджу i 
люблю” (1) 
13.15, 20.00 Т/с “Пiти, щоб 
повернутися” (1) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.45, 01.00 Т/с “Слiд” (1) 
23.15 Великий 
футбол 

2+2
06.30 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 “Бушидо” 
15.00 Х/ф “Острiв 
головорiзiв” (1) 
17.00 Х/ф “Курс на 
зiткнення” (1) 
19.00, 01.05 Х/ф “Втеча 
з Нью-Йорка” (1) 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Лицарi” (2)

ОВЕН (21.03-20.04)
Чекайте багатообіцяючих 

пропозицій, що стосуються ва-
шого ділового життя. Однак по-
старайтеся вчасно коректувати 
свої плани. Подумайте про до-
даткове джерело доходу. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Починається стрімкий 

зліт активності та приплив 
життєвих сил. Справи на 
роботі будуть складатися 

досить успішно, особливо у 
питаннях кар’єри. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Прислухайтеся до себе, і 
ви знайдете для себе вірне 
рішення. Можливе отримання 
гарних новин. Якщо надійде 
цікава пропозиція в особистій 
сфері, не відмовляйтеся. 

РАК (22.06-23.07)
Важкий тиждень у психо-

логічному плані, намагайтеся 

уникнути сварок. У вихідні 
постарайтеся приділити хоч 
трохи уваги своїй коханій лю-
дині, подаруйте який-небудь 
милий презент. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся не міняти ні-

чого навколо. Стан невизна-
ченості загрожує протривати 
кілька днів, але поки не на-
ступила ясність, не приймай-
те нічию сторону. 

ДІВА (24.08-23.09)
Гарний період для кар’єрного 

росту. Ваша працездатність 
здивує всіх, і навіть вас. Зо-
середженість і послідовність у 
справах буде нагороджена. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Будьте обережні з конфіден-

ційною та діловою інформацією. 
Краще зосередитися на рішенні 
однієї проблеми, а не намагати-
ся переробити всі справи. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ретельно розплануйте тиж-

день. Не бажано потрапляти 
зайвий раз на очі начальству, 
тому що отримане доручення, 
виявиться занудотним і мало-
перспективним.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви – лідер, і це допоможе 

вам домогтися свого. Період 
багатий подіями, дозволяє за-
пастися цікавими враженнями.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ваш успіх на роботі буде 

багато в чому залежати від 
прикладених зусиль. Важ-
ливо зберігати рівновагу та 
контролювати свої емоції. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Розшириться коло спіл-

кування, це зробить до-
брочинний вплив на ваш 
настрій, відкриються нові 
можливості. Ваші старан-

ня увінчаються успіхом на 
роботі. Начальство оцінить 
вашу працю. Але головним 
для вас зараз є родина. 

РИБИ (20.02-20.03)
Вам буде потрібна допо-

мога друзів і колег, не со-
ромтеся попросити про це. 
Можливий зрив яких-небудь 
домовленостей з діловими 
партнерами з незалежних 
від них обставин. 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 03.50 Т/с “У полi 
зору” 
11.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15 Т/с “Опери” 
16.45 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.20 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” 
00.15 Х/ф “Мистецтво 
вiйни-3. Вiдплата” (2) 
01.45 Х/ф “Наказано 
знищити” (2) 

СТБ
06.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.15, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.10 “Зiркове життя. 
Раннiй шлюб - шлях до 
щастя” 
10.10 “Моя правда. Денис 
Рожков. За дружиною, як 
за стiною” 
11.00 “Моя правда. 
Анастасiя Стоцька. “А мне 
не больно...” 
12.00, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.55 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.05 “Зiркове життя. Не 
винна я - така роль моя” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Я соромлюсь свого 
тiла 2” 
00.25 “Один за всiх” 
02.10 Х/ф “34-й швидкий” (1)

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 “Татусевi дочки” 
10.05 Т/с “Щасливi разом” 
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 01.35 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Х/ф “Крок вперед: 
Все або нiчого” 
23.25 Х/ф “Серфер душi” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25, 17.10, 
21.00 Т/с “Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 04.25 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?” (1) 
11.50, 19.45, 02.35, 03.35 
Ток-шоу “Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” (1) 
21.55 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. “Генгам” (Францiя) - 
“Динамо” (Україна) 
00.00 Т/с “Агент” (2) 

2+2
08.40, 14.50, 19.00 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Навiгатор” (1) 
14.25 Д/п “Квест” 
15.50 Д/п “Шоста передача” 
16.30 Т/с “Слiдчий Протасов” (1) 
19.55 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. “Днiпро” - 
“Олiмпiакос” 
22.00 Х/ф “Бельфегор. 
Привид Лувру” (2) 
00.00 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 



№ 5 (8502), 13 лютого 2015 року

Різне10
БаскетболЦивільний захист інформує

«Дуже багато змін прийнято до Податко-
вого кодексу й інших законодавчих актів. 
Чимало запитань виникає у нас як у спе-
ціалістів, відповідно ще більше запитань у 
платників. Попрацювавши в стислі терміни 
над вивченням змін, ми готові доносити 
наше трактування до платників, – зазна-
чив заступник начальника Головного управ-
ління ДФС у Тернопільській області Сергій 
Господарик. – Особливо це стосується міс-
цевих податків. Адже тепер територіальні 
громади для того, щоб жити громадянам 
було комфортно, мають самі заробляти 
кошти, відповідно платники мають сплачу-
вати податки, а ми (фіскальна служба) – їх 

адмініструвати. Важливо, щоб три сторони 
цього процесу чітко розуміли, для чого це 
необхідно. Саме тому ініціювали проведен-
ня семінарів».

У важливості інформування платників у 
якомога стислі терміни переконаний в. о. 
начальника Чортківської ОДПІ Іван Гавор: 
«Такі заходи є надзвичайно необхідними 
для наших громадян. Кожен платник, який 
прийшов сьогодні, хоче знати, яким чином 
йому організувати бізнес і як працювати, не 
порушуючи чинне законодавство».

У вигляді доступних презентацій та від-
критого діалогу, відповідаючи на численні 
та непрості запитання, фахівці Головного 
управління ДФС Тернопільщини впродовж 
кількох годин роз’яснювали актуальні змі-
ни в особливостях нарахування та сплати 
податку на додану вартість, податку на 
доходи фізичних осіб, військового збору, 
податку на нерухомість, єдиного соціаль-
ного внеску, податку на прибуток та інших 
обов’язкових платежів.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

Головним органі-
затором цьогорічних 
змагань виступив ди-
ректор Чортківської 
РК ДЮСШ В.Градовий, 
який, у свою чергу, за-
певнив, що ці змагання 
матимуть продовження 
і стануть доброю тра-
дицією, оскільки в ми-
нулому збірні району 
неодноразово перебу-
вали в числі лідерів об-
ласних чемпіонатів.

У цьогорічному дер-
бі взяли участь п`ять 
команд. Це – «Освіта» 
(команда тренерів-
викладачів ДЮСШ і 
вчителів фізичної куль-
тури району), збірна 
команда Чорткова, ко-
манда Чортківського 
державного медичного 
коледжу, «Спарта» (м. 
Чортків) і збірна с. На-
гірянка.

Упродовж двох днів 
напружених та емоцій-
но цікавих ігор безза-
перечно сильнішими 
виявились педагоги. 
Другою стала команда 
Чорткова, а третьою – 
збірна медичного коледжу. Переможці 
й призери змагань нагороджені меда-
лями та грамотами РЦФЗН «Спорт для 
всіх». Судді та команди-учасники від-
значені пам`ятними призами. Кращим 
гравцем турніру обрано викладача 
Чортківського державного медичного 
коледжу Віктора Цілінського, який наго-
роджений пам`ятним призом особисто 

від дирекції ДЮСШ.
Учасники висловлюють щиру вдяч-

ність організаторам і суддям змагань.
На знімках: момент гри; призери зма-

гань.
Олеся КУФЕЛЬ, 

випускниця Чортківської РК ДЮСШ
Фото Тетяни ВУСАТОЇ 

і Ореста ЛИЖЕЧКИ

Відповідно до Кодексу цивільного захис-
ту України до захисних споруд цивільного 
захисту належать:

1) сховище – герметична споруда для за-
хисту людей, в якій протягом певного часу 
створюються умови, що виключають вплив 
на них небезпечних факторів, які виникають 
внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних 
(бойових) дій та терористичних актів;

2) протирадіаційне укриття – негерме-
тична споруда для захисту людей, в якій 
створюються умови, що виключають вплив 
на них іонізуючого опромінення у разі раді-
оактивного забруднення місцевості;

3) швидко споруджувана захисна спору-
да цивільного захисту – захисна споруда, 
що зводиться із спеціальних конструкцій 
за короткий час для захисту людей від дії 
засобів ураження в особливий період.

Для захисту людей від деяких факторів 
небезпеки, що виникають внаслідок над-
звичайних ситуацій у мирний час, та дії 
засобів ураження в особливий період та-
кож використовуються споруди подвійного 
призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначення – це 
наземна або підземна споруда, що може 
бути використана за основним функціо-
нальним призначенням і для захисту на-
селення.

Найпростіше укриття – це фортифікацій-
на споруда, цокольне або підвальне при-
міщення, що знижує комбіноване ураження 
людей від небезпечних наслідків надзви-
чайних ситуацій, а також від дії засобів 
ураження в особливий період.

Станом на сьогоднішній день на терито-
рії нашого району обліковано 13 протира-
діаційних укриттів основного фонду захис-
них споруд та 129 простіших укриттів.

На виконання доручення голови райдер-
жадміністрації від 5 лютого ц. р. за № 8 
протягом лютого-березня проводитимуть-
ся комплексні перевірки стану утримання 
та використання захисних споруд цивіль-
ного захисту на території Чортківського 
району.  

Захисні споруди не забезпечені засоба-
ми індивідуального захисту органів дихан-
ня, продуктами харчування, предметами 
першої необхідності, тому все переліче-
не та інші речі і майно, на розсуд тих, хто 
укривається, необхідно брати з собою зі 
своїх помешкань.

Протирадіаційні укриття основного фон-
ду захисних споруд на території міста та 
району розміщені в будівлях за такими 
адресами: м. Чортків: вул. Д.Пігута, 31 б 
(центральна комунальна районна лікарня, 
лікувальний корпус); вул. Й.Сліпого, 1 (по-
ліклініка); вул. Залізнична, 104 (залізнична 
станція «Чортків»); вул. Шевченка, 27 (РВ 
УДСНС України); вул. Білецька, 2 (комбінат 
хлібопродуктів); вул. Шевченка, 23 (район-
на рада, адмінбудинок); вул. Лесі Україн-
ки, 3 (слідчий ізолятор, дві  споруди); вул. 
Кн. В.Великого, 4 б (ЗОШ  І – ІІІ ступенів 
№ 5); вул. Подільська, 41 (гуманітарно-
педагогічний коледж ім. О.Барвінського); 

с. Джурин, вул. Незалежності, 3 (сільська 
рада, адмінбудинок); с. Біла, вул. Штока-
лівка, 146 (будинок культури); с. Колиндя-
ни, вул. Грушевського, 99 (загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів).

На території Чорткова простіші укрит-
тя, в яких можливе розміщення громадян, 
розташовані за такими адресами: вул. Ко-
пичинецька, 130; вул. Шевченка, 32; вул. 
Є.Петрушевича, 7; вул. Лесі Українки, 8; 
вул. Ст. Бандери, 23; вул. Шевченка, 12; 
вул. Шевченка, 13; вул. Шевченка, 34; вул. 
Залізнична, 98 а; вул. Залізнична, 104; 
вул. Шевченка, 16; вул. Залізнична, 23/3; 
вул. Шевченка, 1; вул. І.Франка, 1; вул. Ст. 
Бандери, 12; вул. Ст. Бандери, 60; вул. Кн. 
В.Великого, 14; вул. Шевченка, 4; вул. Со-
нячна, 7; вул. Кн. В.Великого, 31; вул. Ст. 
Бандери, 20;  вул. Шевченка, 21; вул. Кн. 
В.Великого, 31; вул. Шевченка, 26; вул. Ст. 
Бандери, 6; вул. Ст. Бандери, 38; вул. Ст. 
Бандери, 60 а; вул. Ст. Бандери, 38; вул. 
Кн. В.Великого, 18; вул. Кн. В.Великого, 4; 
вул. Горбачевського, 1а; вул. Сонячна, 8; 
вул. Заводська, 2; вул. Кн. В.Великого, 26; 
вул. Гоголя, 7; вул. Залізнична, 62 а; вул. 
Кн. В.Великого, 22 а; вул. Кн. В.Великого, 2; 
вул. Д.Пігута, 31 б.

На території селища Заводського про-
стіші укриття передбачено в будівлях 
за наступними адресами: вул. Паркова, 
10/39, вул. Спортивна, 1, вул. Галицька, 3, 
вул. Галицька, 1, вул. Івана Франка, 1, вул. 
Галицька, 7.

Для сільського населення можна буде 
використати простіші укриття за наступ-
ними адресами: с. Пастуше –  вул. Лесі 
Українки, 54; с. Ягільниця – вул. Шкіль-
на, 20; с. Шманьківчики – вул. Шевченка, 
2; с. Улашківці – вул. Шевченка, 67, вул. 
Незалежності, 2, вул. Шевченка, 57, вул. 
Шевченка, 67, вул. Шевченка, 61; с. Біло-
божниця – вул. Лесі Українки, 26, 32, вул. 
Шевченка, 5, 6; с. Свидова – вул. Грушев-
ського, 12; с. Нагірянка – вул. Заводська, 
1, вул. Грушевського, 29,  вул. Калнишев-
ського, 3, вул. Шкільна, 37; с. Кривеньке 
–  вул. Центральна, 57; с. Товстеньке – вул. 
Центральна, 47; с. Джурин – вул. Л. Україн-
ки, 15, вул. Незалежності, 3; с. Базар – вул. 
Шкільна, 12;  с. Угринь – вул. Церковна, 5; 
с. Косів – вул. І.Франка, 1, 16; с. Пробіж-
на – вул. Церковна, 4, вул. Центральна, 14; 
с. В.Чорнокінці – вул. Центральна, 44 а; с. 
Бичківці – вул. Мурована, 26; с. Давидківці 
– вул. Л.Костенко, 2; с. Шульганівка – вул. 
Шевченка, 138; с. Палашівка – вул. Цен-
тральна, 357; с. Полівці – вул. Шкільна, 2 
а; с. Ягільниця – вул. Чортківська, 55; с. 
Скородинці – вул. Середня, 54; с. Росохач 
– вул. Незалежності, 4; с. Мухавка – вул. 
Грушевського, 6 а; с. Колиндяни – вул. За-
водська, 5.

Борис ГУСАК, 
начальник відділу з питань цивільного

захисту населення райдержадміністрації

Щодо організації в Чортківському 
районі укриття населення 

у захисних спорудах

«Час брати приклад»
7-8 лютого у спортивній залі Чортківської РК ДюСШ 

проходив чемпіонат району з баскетболу серед чоловічих команд.

ОДПІ інформує

«Новації законодавства: реформування 
податкової системи»

Під такою назвою днями відбувся семінар у залі засідань районної ради.
Про нові правила й особливості адміністрування податків у 2015 році з уст працівників Головного управління 

Державної фіскальної служби у Тернопільській області зібралися послухати більше 150 представників місцевого бізнесу 
Чортківщини, місцевих органів влади тощо. В роботі семінару взяв участь 

заступник голови районної ради Любомир Хруставка.
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будинки

ПРОДАЮТЬСЯ

квартири

вважати недійсними

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.

101 інформує

Футзал
ДТП

2-кімнатна квартира загальною площею 
58 кв. м, на 1-му поверсі по вул. Залізничній, 
23. Висота стель – 3,8 м; підвали – 39 кв. м.

Тел.: 066-457-35-84, 
2-34-56. 

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. 

Група «А». «Опір» – «Спарта» – 6:2; 
«Кристал» – Віннер» – 0:3; Сосулівка – 
«Альфа» – 7:6; Росохач – Нагірянка – 2:7; 
Гор. Вигнанка – ПМ-9 – 15:1.

Група «Б» «Максимум» – Переходи – 2:7; 
«Майдан» – Косів – 9:2; Поділля – Шмань-
ківчики – 2:4; Колиндяни – Базар – 5:6; «Ві-
кторія» – Ягільниця – 2:7; Біла – вихідний.

Наступний 4-й тур відбудеться цієї не-
ділі, 15 лютого, у спорткомплексі «Еконо-
міст». З 9-ї до 14-ї год. зустрічатимуться 
команди групи «Б», після чого гратимуть у 
двобоях суперники по групі «А».  

Колектив Чортківської музичної 
школи висловлює щире співчуття 
викладачу Олегу Володимировичу 
Білому з приводу тяжкої втрати – 

смерті його матері.

СУПЕРМАРКЕТ «НАШ КРАЙ» 
(м. Чортків, вул. Коновальця, 6)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
працівників на посади: 

директор магазину, 
кухар, пекар.

Офіційне працевлаштування, 

соцпакет.
Звертатись за тел. 095-612-25-37, 

098-785-21-70.

На постійну роботу 
у ТОВ “Ваврик і К” 

потрібний 
менеджер з продажу 

Тел. 050-377-05-56, 
067-787-42-70

Видавничій компанії на постійну роботу 
потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто 
Зарплата висока. Комунікабельність 

обов’язкова
Тел. 067-684-68-72, 099-196-80-20

декларацію про готовність об`єкта до екс-
плуатації (реконструкція триквартирного 
житлового будинку під багатоквартирний 
житловий будинок із вбудованими у першому 
поверсі магазинами) по вул. С.Бандери, 63, 
серії ТП за № 143142450546, видану 2 верес-
ня 2014 р. на ім`я: КАЧОР Тарас Іванович.

військовий квиток серїі НК за № 5691595, 
виданий 24 грудня 1992 р. Чортківським 
РВК на ім`я: ЗАГОРОДНиЙ Петро Євге-
нович.

будинок в сільській місцевості. Є газ, 
світло, криниця.

Тел. 066-118-13-45.

У вівторок, 10 лютого, на трасі с. На-
гірянка близько восьмої години вечора 
при здійсненні обгону сталося лобове 
зіткнення пасажирських мікроавтобусів 
Volkswagen LT і Volkswagen T5. Праців-
ники пожежно-рятувального підрозділу 
ДПРЧ-6, миттєво зреагувавши, вжили ряд 
необхідних рятувальних заходів. Унаслі-
док ДТП загинула на місці одна людина 
(житель с. Мухавка нашого району, 1970 

р. н.) і троє важко травмовані, доставлені 
до райлікарні. Двоє із них – жителі Біло-
русії, 1964 та 1968 рр. народження; третій 
– Донецької області, 1959 р. н. В остан-
нього потерпілого – відкрита черепно-
мозкова травма, струс головного мозку, 
скальпована рана правої половини голо-
ви, травма правого ока, гіповолемічний 
шок другого ступення. Лікарі борються за 
їхнє здоров’я. 

Пом’янімо 
6 лютого 2015 року 
відійшов у вічність

ШУМилОВиЧ Олег Васильович. 
(25.06.1928 – 6.02.2015) 

На 87-му році зупинило свій ритміч-
ний життєвий біг серце славетного 
кобзаря нашого краю. 

Закоханий у свою пожиттєву супут-
ницю – бандуру, яка милозвучністю ви-
лунювала талант українського митця, 
Олег Васильович вирізнявся з-поміж 
усіх своєю відданістю Батьківщині. 
Вона передалася вірному синові рідної 
землі від діда-прадіда, і недарма подих 
вітру підхоплювали в часі поховання 
непохитного патріота України жовто-
блакитне та червоно-чорне знамена, 
бо його національній свідомості слід 
віддати належне. 

Олег Васильович – випускник Київ-
ського музичного училища ім. Глієра 
– з 1988-го року був керівником знаної 
вже на той час народної аматорської 
мішаної капели бандуристів «Мрія» ра-
йонного будинку культури; щирим по-
радником, шанованим учителем і на-
ставником. Колектив бандуристів був 
постійним учасником всіх обласних 
оглядів-конкурсів; є лауреатом респу-
бліканських фестивалів самодіяльного 
мистецтва; дипломант Всесоюзного 
фестивалю самодіяльного мистецтва. 
Капела бандуристів «Мрія» неодно-
разово виступала на Львівському та 
Чернівецькому телебаченні в програмі 
«Сяйво»; високою майстерністю ви-
конання творів вражала поціновувачів 
мистецтва і в Києві. Найбільшим здо-
бутком колективу, завдяки неоціненно-
му вмінню Олега Васильовича згурто-
вувати і надихати, є незабутній виступ 
у Каневі на могилі Т.Шевченка. 

Біль утрати охопив наші серця – по-
линула в засвіти миролюбна й добро-
зичлива людина, котра будь-які життєві 
незгоди зустрічала з усмішкою та по-
борювала їх жартом. 

Пом’янімо тихою молитвою, прося-
чи у Всевишнього Царства Небесно-
го душі покійного – Людини з великої 
літери. Поділяємо непоправне горе з 
рідними, близькими. Вічна пам’ять й 
упокій з миром. 

Відділ культури, туризму, 
національностей та релігій 

Чортківської РДА, профспілка 
працівників культури та колектив 

районного будинку культури 
ім. К.Рубчакової   

Працівники Чортківського МРВ СБУ в 
Тернопільській області провели відповід-
ну перевірку, встановили власника даного 
«пакунка-підкидька» та вивчили його вміст. 
На щастя, нічого серйозно-загрозливого 
не виявлено.

У час високої соціальної напруги Чортків-
ський РВ УДСНС України в Тернопільській 
області звертається до мешканців райо-
ну: уважніше стежте за своїми речами, 
не залишайте їх будь-де. При реагуванні 
на хибні повідомлення ряд спеціальних 
служб терпить великі матеріальні збитки, 
понижується їх боєготовність і тратиться 
дорогоцінний час.

Для уникнення подібних ситуацій в май-
бутньому, а також для створення умов, що 
сприяють розслідуванню злочинів, будь-
яка особа повинна чітко усвідомлювати 
свою поведінку при виявленні можливих 
вибухових пристроїв і бути психологічно 
готовою до адекватної поведінки під час 
потрапляння в аналогічні ситуації.

Зауважте характерні ознаки, які вказують 
на можливу наявність вибухових пристроїв 
у підозрілому предметі: підозрілі обстави-
ни появи предметів (сумок, пакетів, коро-
бок, металевих і скляних ємностей тощо), 
залишених без нагляду власниками в да-
ному місці і в даний час; обставини появи 
щойно поштукатурених або свіжопофар-
бованих місць на стінах, свіжоскопаної 
ділянки землі або купи сміття на шляху 
проходження; наявність у предметів ха-
рактерного вигляду штатних боєприпасів, 
учбово-імітаційних, сигнальних, освітлю-
вальних, піротехнічних виробів; наявність 
очевидних деталей, які приводять вибухо-
ві пристрої (ВП) в дію (елементи живлення, 
тумблери, кнопки, таймери, проводи тощо); 
прослуховування роботи годинникового 
механізму з підозрілого предмета; наяв-
ність у предмета запаху бензину, газу, роз-
чинника, а також інших хімічних речовин; 
наявність електроприводів (антен, мобіль-
них телефонів), світловоду, який миготить 
чи безупинно горить; наявність диму, який 
виходить із предмета; збільшена маса 
предмета (наприклад – коробка з-під цу-
керок, банка з-під кави, книга, записник 
тощо); наявність у дверях (вікнах) будь-
яких сторонніх предметів, закріплених до 
них шнуром, проводом або скотчем.

Якщо виявлений предмет, на вашу дум-

ку, не повинен би перебувати в цьому міс-
ці та видався підозрілим, не залишайте 
його без уваги.

Батьки! Ви відповідаєте за життя й 
здоров’я ваших дітей. Поясніть дітлахам, 
що будь-який предмет, знайдений на ву-
лиці або у під’їзді, може становити небез-
пеку для їх життя та здоров’я.

Якщо ви виявили невідомий предмет, 
який викликає підозру, в установі, негай-
но повідомляйте про знахідку адміністра-
ції та охороні.

Як діяти при виявленні підозрілого 
предмета: не чіпайте, не пересувайте, не 
розкривайте його; зафіксуйте час вияв-
лення; намагайтеся зробити все можливе, 
щоби люди відійшли якнайдалі від зна-
хідки; обов’язково дочекайтеся прибуття 
оперативно-слідчої групи МВС України (ви 
є важливим свідком).

Не вживайте самостійно ніяких дій зі 
знахідками або підозрілими предметами, 
що можуть виявитися вибуховими при-
строями, – це може призвести до їхнього 
вибуху, численних жертв і руйнувань.

Якщо раптом почалася активізація сил 
безпеки й правоохоронних органів, не 
проявляйте цікавості, ідіть в інший бік, 
але не бігцем, щоби вас не прийняли за 
супротивника. У разі вибуху чи стріляни-
ни негайно падайте на землю, краще під 
прикриття (бордюр, торговельний намет, 
машину тощо). Для більшої безпеки на-
крийте голову руками.

Випадково довідавшись про теракт, що 
готується, негайно повідомте дану інфор-
мацію в правоохоронні органи. Якщо вам 
стало відомо про підготовку чи вчинення 
злочину, негайно повідомте про це в орга-
ни Служби безпеки чи МВС України.

Телефони для інформації: 102, 101, 2-16-45.

Тетяна ЛЯКУШ

(За інформацією Чортківського РВ 
УДСНС України в Тернопільській області)

Відкрита першість 
району. 3-й тур

Колектив Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені 
Олександра Барвінського висловлює 
щире співчуття головному бухгалте-

ру Марії Захарівні Ювменчук з приводу 
смерті її батька. Розділяємо біль непо-
правимої втрати і співчуваємо Вам у ве-
ликому горі. Нехай Божа благодать огор-
не його душу.

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висловлює щире співчуття 
вчителю математики Мар`яні Васи-
лівні Целеп з приводу тяжкої втрати 
– передчасної смерті батька.

Колектив Чортківського гумані-
тарно-педагогічного коледжу імені 
Олександра Барвінського глибоко 
сумує з приводу смерті колишньо-

го викладача ШУМилОВиЧА Олега 
Васильовича. Розділяємо біль непо-
правимої втрати і співчуваємо родині у 
великому горі.

Зіткнення з летальним наслідком

У Чорткові диверсія?!
У суботу, 7 лютого, близько 16-ї 

години на пункт зв’язку  Державної 
пожежно-рятувальної частини 

надійшло повідомлення про виявлення 
підозрілого поліетиленового пакета 

з невідомим вмістом, що знаходився 
біля будівлі дитячої районної 

поліклініки доволі тривалий час.
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-4 ... +2

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
14 лютого

-3 ... +4

НЕДІЛЯ
15 лютого

-4 ... 0

ПОНЕДІЛОК
16 лютого

-6 ... -1

ВІВТОРОК
17 лютого

-6 ... +1

СЕРЕДА
18 лютого

-2 ... +5

чЕТВЕР
19 лютого

-3 ... +6

П`ЯТНИЦЯ
20 лютого

У цю лютневу, по-весняному теплу 
пору, завітав золотий ювілей 

до доброї людини, 
шанованого працівника підприємства

Ігоря Романовича КаРдинала.
Вам 50, це – не тільки 
           Ваше свято,
Радіють Ваші рідні 
          й друзі теж!
Хай Бог пошле 
 іще років багато,
Здоров’я, щастя, 
  радості без меж! 
Нехай добром 
наповнюється хата, 
Достатком, щирістю 
                     і сонячним теплом, 
Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом! 
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!

З повагою – колектив 
ПаП «довіра».

Дорогу дружину, маму, бабусю
дарію антонівну ПогРІбну 

щиро вітаємо з 70-літнім ювілеєм.
Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці зимові гарні дні, 
Бо Ви для нас – і дружина, 
                           і бабуся, й мати,
І кращої немає на землі.
Ви всю свою ласку і тепло
Віддаєте онукам і дітям,
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Низько вклоняємося Вам, 
                   мамо й бабусю,
Велике спасибі, що Ви нас зростили,
Ми щиру молитву складаємо за Вас 
                                  і просимо Бога,
Щоб Він повсякчас Вам милість і ласку 
                   Свою дарував,
Здоров`я і щастя завжди посилав.
З повагою – чоловік Петро, доньки 

Марія і Зеновія, зяті Руслан 
і Ярослав, онуки Тарас, ліда, 

Марта, аня.

Всечеснішого отця григорія КанаКа,
настоятеля 

церкви Непорочного зачаття
Пречистої Діви Марії м. Чортків

сердечно вітаємо з Днем Ангела.
Дякуємо Вам, отче 

Григорію, що від Май-
дану по нині благаєте 
Бога за добро для ві-
рних і України.

Як мужній воїн 
Христовий, разом з 
усією Церквою, зі всім 
Воїнством Небесним, 
зі своїм Ангелом-
Хоронителем, вибо-
рюєте духовну і те-
риторіальну свободу 
нашого народу і нашої 
рідної землі.

Дорогий наш отче Григорію!
Прийміть від нас духовні квіти 
За потужну молитву в тиші.
Люблять Вас всі дорослі і діти
За зціляюче добро душі,
За оздоровляюче Боже Слово – за все,
За глибоку жертвенність для ближніх,
За те, що Бог і Україна для Вас – 
                                           понад усе,
Що в душі Віра, Надія, 
                     Любов незгасно горить,
В серці Хрест і тризуб животворить.
Нехай Ісус Господь і Цар,
Котрого Слава лине світом,
Прийме Вашу працю на Божий Вівтар,
Духом Святим Вас ощасливлює многії і 
                                               благії літа.

З любов̀ ю, вдячністю – 
парафіяни ЦнЗПдМ 

м. Чортків.

16 лютого відзначатиме 
свій ювілейний День народження 

найкраща мама, мила бабуся
Ярослава Степанівна ХиТРеньКа 

із м. Чортків.
У Ваш прекрасний 
                    ювілей 
Прийміть вітання 
                 і подяку 
Від найрідніших 
             Вам людей –
Любові нашої ознаку. 
Щоби у Вас було усе, 
Чого би Ви 
         не побажали, 
Все те,

                                   що радість принесе, 
Щоб серце і душа співали. 
І щоби друзів – повен дім, 
І щоб достатку – повна чаша, 
Щоб гарним виглядом своїм 
                           Ви звеселяли очі наші.

З любов̀ ю  – син Степан з 
невісткою оксаною, онучками 

настусею і аліночкою, 
син Ярослав з невісткою 

наталею, онуком Павликом, 
сват Михайло 

зі синами.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм – 
70-річчям дорогого чоловіка, тата, 

люблячого дідуся
Федора Петровича ВІТІВа

із м. Чортків.
Прийміть у цей день 
 вітання найкращі, 
Бажаємо миру, 
   здоров’я і щастя.
Хай буде цей день 
  незабутньо 
       прекрасним, 
А небо над Вами – 
  завжди чистим 
            і ясним. 
Життя буде довгим 
                   і дуже яскравим, 
Хай сонечко сяє промінням ласкавим. 
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли, 
Щоб всі шанували Вас і любили.
Здоров’я міцне хай зозуля кує
І років ще стільки ж до цих додає.
Хай світлою буде життєва дорога.
Спасибі Вам за те, що нас зростили,
За щирість сердечну, турботу про нас
Уклін посилаєм і Бога благаєм
Про Ласки Господні для Вас повсякчас.

З повагою і любов̀ ю – 
дружина, діти, внуки, 

правнуки.

Щиро вітаємо 
ольгу Володимирівну гРудЗІнСьКу,

завідуючу клубом с. Пастуше,
із золотим ювілеєм, 

який вона відсвяткувала 12 лютого.
На наступні п`ятдесят
У житті щоб був мир і лад,
Щоб були робота, гроші,
Друзі вірні та хороші,
Щоб здоров`я, як граніт,
Зберегла до сотні літ.
Був порядок у родині

І у вільній Україні.
З повагою – колектив 

ансамблю лемківської пісні 
“горлиця” клубу с. Пастуше.

засилаємо щирі зичення 
з нагоди ювілею 

наталії Євстахівні ФедоРЦІВ.
На незбагненному 
               цім світі,
Де на долоні все, як є,
Ваш день 
народження привітно
Сьогодні руку подає.
У день цей щиро 
       привітають
Коханий, внуки, 
  доньки, зяті 
            і друзі теж,
Здоров`я, щастя побажають
І море радості в житті.
Хай люди повагу і ласку дарують,
У хаті любов, розуміння панують,
Щоб всі шанували Вас і любили,
Щоб очі від щастя, мов зорі, горіли.

Хай Вас оберігає 
                 молитва свята,
А Господь дарує 
       многії та благії літа.

З повагою та любов̀ ю – 
ліда, ганя, галя.

Вітаємо  з 60-річчям 
дорогу матусю і кохану дружину

Тетяну антонівну ПолЯнСьКу.
Хай за плечима 
                       60 –
Поважна і значима 
                    дата,
А Ти все молода 
              для нас,
Невтомна, лагідна, 
              завзята.
Нехай Тобі сонечко 
                світить, 
        а серце співає,
Нехай печаль дороги 
                      до серця не знає,
Нехай щастя буде у Твоєму домі
І радість нехай в Тебе буде завжди,
Здоров`я міцного і справедливої долі

Нехай Господь Бог дає 
                   на довгі роки.

З любов̀ ю – Іван, доця Мар̀ яна 
і коханий чоловік Петро.

Найкращого сусіда 
 Івана Романовича ХобоТюКа

зі с. Сокиринці
вітаємо з 55-річчям.

Бажаємо добра 
          і довголіття,
У кожній справі 
       хай щастить,
Вік щедрий, 
як калинове суцвіття,
У злагоді і радості 
                прожить.
Хай доля буде, 
 як волошка в житі,
Душа хай буде 

                                    завжди молода,
Від сонця – золота, 
                        а від небес – блакиті.
Хай обминають горе і біда,
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає

На многії і благії літа.
З повагою – сусіди Хмиз, 

Мосьондз, Когут і боднар.

У чудовий зимовий день, 12 лютого, 
відсвяткував 70-річний ювілей

Петро Йосипович бІлиК
зі с. шманьківчики.

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком

Міцне  здоров`я, 
                   щастя і добро!
З любов̀ ю і повагою – діти, 

онуки, свати.

На перехресті зачудованих пір року – 
зими та весни – два люблячих серця 

Каті богуЦьКої та Василя гаСІЯ 
зіллються воєдино, застукають 

в унісон, творячи чарівну мелодію 
їхнього Кохання. І саме завтра наречені 

стануть на рушничок Щастя.

Тож під дзвони весільні 
                     у радісний час 
Колектив Шманьківської 
            загальноосвітньої школи
Мереживо щирих вітань засилає 
                                       для вас!
Нехай ваша любов буде ніжна – 
                                 як скрипка, 
Дзвінка і чиста – як кришталь, 
Лагідна і щира – як усміх дитини!
Віримо, що в злагоді та мирі 
Ви пройдете довгий спільний шлях 
Й почуття палкі, взаємні 
                       й щирі 
Пронесете у своїх серцях. 

Новинар
Пам`ять завдовжки у 85 літ

Односельцям, що полягли 
за волю України, мешкан-
ці с. Ромашівка поставили 
пам`ятного хреста ще 1930 
року. І то на території храму 
– церкви Воздвиження Чес-
ного Хреста. Збоку на хресті 
є напис: «Найкращим синам 
України на вічну пам’ять. Ама-
торський гурток. 1930 рік». А 
ще ромашівська церква, де 
довголітньо парохом о. Бог-
дан Єдинак, славна будівлею 
дзвіниці, котра одразу слугує 

й за вхідну браму, до того ж, із трьох сторін. Поді-
бної архітектурної розв`язки не має жоден храм в 
поближніх селах.

«Караоке...» – місток до «Х-фактора»
Позаминулої неділі 17-літня чортківчанка Ольга 

Старовойт, нині студентка Київського національ-
ного університету біоресурсів і природокористу-
вання, успішно «добралася» до фіналу улюбле-
ного народного телешоу «Караоке на майдані». 
І – стала другою, діставшись DVD-кароке, кошика 
продукції від спонсора програми ТМ «Королівський 
смак» та футболки з написом: «Мені для щастя не 
вистачило грошей». А забракло їй усього 11 грн. 
Залишаючи подіум, дівчина, приємно здивувавши 

ведучого й шоумена Ігоря Кондратюка відмінним 
співом (вона й сама пише пісні), попросила його 
посприяти в її участі у «Х-факторі». Й почула за-
певнення, що за старань це неодмінно станеться.

Ведуча рубрики анна блаЖенКо
Фото ореста лиЖеЧКи


