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Виходить з 1939 року

Тема “пік”

Дорогі наші читачі!
Нагадуємо: аби з наступного року отримувати улю-

блене видання на свою поштову скриньку, передпла-
чуйте районку до 25 грудня ц. р. 

Отож, вартість пе-
редплати становить: 

для населення 
 (індекс – 61366)
на 3 місяці – 
   23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 
   47 грн. 28 коп.
на рік – 
  94 грн. 56 коп.
для підприємств, 
     установ 
  та організацій 
 (індекс – 61367)
на 3 місяці – 
  26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 
    52 грн. 98 коп.
на рік – 
    105 грн. 96 коп.

(У вартості не враховані послуги за оформлення 
квитанції, які становлять: при оформленні передплати 
на 3 міс. – 2 грн. 10 коп.; на півроку – 2,55 грн.; на рік – 
3,90 грн.).

має бути почутий!

Разом ми непереможні!

З огляду на посилену агресію Росії на Чортківщині 
формують добровольчі загони самооборони.

Створення загонів оборони – це ключове завдання 
на даний момент. Ми розраховуємо на активну по-
зицію жителів району, адже мусимо захистити рідну 
землю і вимагати для себе миру. Бо на сході України 
сепаратисти демонструють повне нехтування будь-
якими законними і моральними нормами, а також мі-
нують дитсадки, школи, кладовища, обстрілюють жит-
лові квартали, знищують дороги, водогони, об’єкти 
енергетики. Необхідно зробити все для того, щоби 
подібна ситуація не повторилася на Чортківщині. 

Зараз кожен має на власному прикладі показати лю-
бов до Батьківщини. Звичайно, ми прагнемо мирного 
розв’язання ситуації, однак як говорить давня мудрість: 
«Хочеш миру – готуйся до війни». Тому сьогодні, як ні-
коли, ми повинні бути готовими у будь-який момент за-
хищати нашу державу, свою батьківську хату.

Захистити свій край від можливої воєнної агресії за-
прошуються чоловіки віком від 18 до 60 років. 

Доведемо свою готовність та захистимо свій рідний 
край!

Записатися в загони самооборони можна за теле-
фонами: 2-27-32, 2-35-32, 2-36-64, а також звертатися 
особисто в райдержадміністрацію, кабінет № 4. 

Пам’ятаймо: разом ми непереможні!
Чортківська районна державна адміністрація

Ворог не ступить 
на землю, жителі якої 
в змозі себе захистити

Розпорядженням голови обласної ради за № 
203 від 27 листопада 2014 року «Про  відзначен-
ня подяками голови Тернопільської обласної ради 
і цінними подарунками з нагоди Дня місцевого са-
моврядування» за високий професіоналізм, багато-
річну сумлінну  працю та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування відзначено подяками голови Тер-
нопільської обласної ради з врученням грошової 

винагороди: 
Євгена Петровича КолівошКа – депутата 

Чортківської районної ради, 
Михайла Семеновича шатКовСьКого – Ско-

родинського сільського голову, 
володимира Петровича шМатьКа – Білівсько-

го сільського голову. 
Вітаємо наших краян із нагородою. 

Знай наших!

Розпорядження голови районної ради

1. Відповідно до пункту 9 статті 46, частини 1 пункту 
6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», скликати тридцять п’яту сесію Чортківської 
районної ради VІ скликання 16 грудня 2014 року о 10-й 
годині в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:          
2.1. Про організацію харчування дітей в загальноосвіт-

ніх навчальних закладах Чортківського району.
2.2. Про стан розвитку освіти в навчальних закладах 

району.
2.3. Про внесення змін до районного бюджету на 2014 

рік. 

2.4. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, заступників голови районної державної 
адміністрації, керівників управлінь та відділів райдержад-
міністрації, міського, селищного та сільських голів, ке-
рівників підприємств, установ і організацій (за списком), 
керівників політичних партій та громадських організацій, 
представників засобів масової інформації.

11 грудня 2014 р.                                              № 48

Заступник голови районної ради       л.ХруСтавКа 

Про скликання тридцять п’ятої сесії Чортківської районної ради VІ скликання

Відлуння Майдану
З нагоди річниці Майдану 19 грудня о 14 год. 30 хв. 

у приміщенні Чортківської центральної бібліотеки від-
будеться презентація книги місцевих майстрів пера 
«Відлуння Майдану». Запрошуються всі, чиє серце 
наповнене спомином про ці вагомі історичні події.

Анонс

Сув`язь ось таких найболючіших і найнагальніших 
питань-проблем і було заторкнуто в текстурі наради при 
голові райдержадміністрації, котру провадив заступник 
голови І.Віват за участі заступника голови районної ради 
Л.Хруставки, керівників структурних підрозділів, відділів 
та управлінь. Зі жмутку нагальних виокремилось питання 
про забезпечення електропостачання району та цінову си-
туацію на ринку енергоресурсів – з нього інформувала на-
чальник відділу розвитку інфраструктури РДА Л.Борова.

За неодмінність вимкнень електроенергії на території 
району, що триватимуть, було обгрунтовано причину на-

чебто й банальну: 60 відсотків споживачів її на Тернопіль-
щині становить власне населення, тож і понаднормове 
споживання «падає» на нас, отже, і терпіти за це мусимо 
ми. Порівняно з минулим роком споживання зросло на 10 
відсотків. Інформуюча повідомила, що район включено в 
5-у лінію щодо вимкнень, і якщо вимкнення на селі вже 
«прописалися», то в місті наразі започатковуються й нада-
лі триватимуть – стосовно шести міських підстанцій, упро-
довж 2-3 годин. Виступаюча оприлюднила номер контак-
тної «гарячої лінії» для споживачів – 0800-50-90-40.

(Закінчення на 2-й стор.) 

А чи ж гріють душу витівки 
зими-матінки?

Урядовці застерігали нас заздалегідь: серйозні прикрощі передовсім в енергетично-паливному комплексі, 
загалом функціонуванні служб, призначених забезпечити життєспроможність країни в зимовий період, 

розпочнуться з настанням власне календарної зими. От і маємо вже її в усій красі. 
І врівень з тим, спричинені падінням добових температур, започаткувалися й вимкнення електроенергії, 

що вже лякають своєю постійністю; і «пробні» наразі снігопади – провісники потенційних снігових заметів, 
що унеможливлять наше одвічне прагнення до пересування...18 грудня о 10-й год. у РКБК ім. К.Рубчакової від-

будеться святкове дійство до Дня Святого Миколая. 
Запрошуються діти-сироти та діти, позбавлені батьків-
ського піклування, діти з особливими потребами.

19 грудня о 16-й год. на площі Героїв Євромайдану 
відбудеться урочиста церемонія «запалення» головної 
ялинки Чорткова. Влада району та міста закликає усіх не-
байдужих прикрасити ялинки біля своїх обійсть, місць пра-
ці, навчання, а також подарувати ялинкову прикрасу, вико-
нану в національних кольорах, для інших ялинок у місті. 

Звертайтесь за тел.: 2-12-78 та 2-27-98.

Передсвяткове
Незабаром у наш край прийде 

святий Миколай
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На часі2

12 грудня. Тривалість дня – 8.05. Схід – 07.49. Захід – 15.54. Іменини святкують Акакій, Парамон. День сухопутних військ Збройних сил Україна

«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, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Заступник редактора Анна БЛАЖЕНКО.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

Вітання Акція протесту

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

З 1 грудня набули чинності накази Міністерства фінансів 
України від 22 вересня 2014 р. за № 957 і № 958, якими 
затверджено нові форми і порядки заповнення податкової 
накладної та реєстру податкових накладних.

Також з цієї дати набув чинності наказ Міністерства фі-
нансів України від 23 вересня 2014 р. за № 966, яким за-
тверджено:

– форму податкової декларації з податку на додану вар-
тість;

– уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з по-
датку на додану вартість у зв’язку з виправленням само-
стійно виявлених помилок;

– розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отри-
мувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на 
додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому 
числі їх постійними представництвами, не зареєстровани-
ми платниками податків, на митній території України;

– Порядок заповнення і подання податкової звітності з 
податку на додану вартість.

Оскільки опублікування відбулось у листопаді 2014 р., 
вперше, оновлену декларацію слід подавати за грудень 
2014 року, а для платників, що звітують поквартально, – за 
І квартал 2015 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2015 року податкова накладна 
складатиметься виключно в електронній формі. Крім того, 
з вказаної дати всі податкові накладні та розрахунки ко-
ригування до них підлягатимуть обов’язковій реєстрації в 
Єдиному реєстрі податкових накладних.

Інформаційно-комунікаційний сектор

Інформує ОДПІ
Актуальні зміни – для платників ПДВ

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії 
на Чорнобильській аЕС

Шановні ліквідатори аварії на ЧАЕС!
Ми у вічному боргу перед вами, тими, хто ціною свого 

здоров’я і свого життя врятував усіх нас, країну, людство 
від ядерного вогню. Чорнобиль практично торкнувся кож-
ного – хвороби, скалічені долі наших рідних, близьких і 
зовсім невідомих людей, хто ліквідовував наслідки аварії. 
Ми у невідплатному боргу перед вами, тож вшановувати 
маємо не вряди-годи, а постійно, щодня, огорнувши ува-
гою, розумінням, теплом і любов’ю.

Чорнобильські дзвони лунають над нами – і того відлун-
ня вистачить ще не на одне покоління. Будьмо пильними, 
милосердними, вдячними! Міцного вам здоров’я, терпін-
ня, простого щастя і великої удачі, шани і щирої поваги 
від людей. 

15 грудня – День працівників суду
Шановні друзі!

Ваша діяльність відіграє важливу роль в утвердженні 
принципу верховенства права та справедливості. Саме 
від вашої самовідданої праці великою мірою залежить 
збереження в суспільстві політичної стабільності, миру та 
спокою, дотримання конституційних прав і свобод люди-
ни, надійний захист громадян від беззаконня.

Прийміть побажання міцного здоров’я, великого люд-
ського щастя, добробуту вашим родинам. Нехай ваш ви-
сокий професіоналізм, досвід і знання будуть й надалі 
сприяти підвищенню рівня правової свідомості в нашому 
суспільстві.

17 грудня – День працівників 
державної виконавчої служби

Виконавча служба відіграє важливу роль в суспільно-
му житті країни, у питаннях забезпечення виконання рі-
шень судів. Роль державного виконавця складна, разом 
із цим відповідальна, оскільки потребує виняткового про-
фесіоналізму та надзвичайної відданості справі. Від ком-
петентності, сумлінності та неупередженості державних 
виконавців залежить своєчасність і повнота виконання 
судових рішень, а відтак – забезпечення дотримання прав 
та свобод громадян. Нехай ваші професійні зусилля бу-
дуть винагороджені довірою і повагою громадян. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, добробуту в житті та 
незмінної успішності у професійній діяльності.

Страйк тривав близько двох годин. Слово мали 
представники страйкових комітетів як заводу, так 
і аграрних підприємств. Представник приватно-
орендного підприємства «Золота нива» зі с. Буряківка 
сусіднього Заліщицького району окреслила причини 
проблем, які вона бачить у тому, що «держава нас не 
чує». «Як може бути почута проста людина, коли не 
почуто два райони, великі підприємства?» – мовила 
з відчаю жінка. Керівник ПСП «Ягільниця – В» Василь 
Вислоцький: «Ця мирна акція – це є крик душі. На 
сьогодні це єдине державне підприємство, яке збе-
реглося в нашому краї. М`ясокомбінат, горілчаний, 
сирзавод, ремзавод, фермзавод, кінзавод, цукровий, 
кондитерська фабрика – усе втрачено. Якщо і спир-
тозавод буде приватизовано, то за що ж житиме ра-
йон?». Секретар страйкового комітету аграріїв Марія 
Горбаль, виступаючи перед людьми, мовила: «Ми тут 
відстоюємо не інтереси якихось кланів, а відстоюємо 
свій район, своїх аграріїв і колектив Марилівського 
МПД. Хіба про це ми мріяли, стоячи на київському й 
місцевих майданах? Сподіваємося, після цієї акції нас 
таки почують!».

На цьому мирному страйку люди вирішили, що без-
заперечно треба їхати в столицю, щоби донести свої 
проблеми, турботи вищому керівництву держави, Мі-
ністерству аграрної політики та продовольства, адже 
на письмові звернення досі не дочекалися відповіді. 
З рішучістю знову і знову виходити на трасу, якщо їх 
вкотре не почують в Києві, страйкарі розійшлися. А 

активісти, представники страйкових комітетів попря-
мували до столичного граду. Про результати їхніх пе-
ремовин читайте в черговому номері районки.

Оксана СВиСтУн
Фото Володимира ШерСтІя

«Державо, почуй нас!»
Вже другу неділю підряд аграрії краю та працівники Марилівського спиртового заводу зібралися 

на мирний страйк – перекриття траси Доманове-Ковель-Чернівці на ділянці у с. нагірянка, 
біля залізничного переїзду. Даний «крик душі», як називають захід самі організатори, спричинений 

зупинкою ДП «Укрспирт» Марилівського МПД і заборгованістю перед сільгосппідприємствами, 
які продали сировину – насіння кукурудзи – на завод. ні грошей, ні графіків їх повернення, 

ні навіть людського ставлення хлібороби від керівництва державного підприємства не побачили досі. 
також не почуто голос заводчан, які не розуміють, як можна було зупинити виробництво на такому, 
що приносить доходи, виробляє високоякісну продукцію, підприємстві, й просять не закривати їхнє 

місце праці – Марилівський спиртозавод. Зрештою, підтримати робітників і селян вийшли мешканці не 
лише навколишніх сіл, а й представники з усіх куточків Чортківського району, аграрії 

з сусідніх Заліщицького району та Івано-Франківської області, 
активісти громадських організацій, депутати райради, 

народний депутат Олег Барна. 

Тема “пік”

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Видавши «на-гора» одну прикру новину, п. Борова не 
забарилася і з іншою невтішною: очікуваним підняттям 
цін на енергоносії загалом та природний газ зокрема, 
зупинившись на моніторингу споживання газу в розрізі 
служб та структурних підрозділів.

Щодо здійснення заходів із запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій у зв’язку з погіршенням погод-
них умов, пов’язаних з випаданням снігу та ожеледи-
цею, прояснив ситуацію насамперед начальник відді-
лу з питань цивільного захисту населення РДА Б.Гусак. 
Стривоженістю у його словах прозвучало, що на фінан-
сування програми передбачено витрати сумою 50 тис. 
грн. із запланованих 125-ти тисяч. Проте матеріальний 
резерв, спрямований на запобігання й ліквідацію над-
звичайних ситуацій техногенного і природного характе-
ру, поповнено: наразі є 3165 л дизельного пального та 
275 л автобензину. 

 Охарактеризовано готовність техніки для ліквідації 
наслідків снігових заметів у районі. Загалом її може 
бути задіяно 15 одиниць: два автогрейдери, стільки ж 
навантажувачів, 4 трактори з косим відвалом, п`ять ван-
тажівок – самоскидів та бортових. Існує домовленість 
із сільгоспгосподарствами району, котрі за потреби 
можуть залучити ще 43 одиниці техніки. А ось із поси-
почними матеріалами ситуація наразі невтішна: забез-

печеність ними складає 70 відсотків до потреби. При 
плані 230 тонн технічної солі заготовлено її 170 т, при 
плані 1500 т відсіву є в наявності 1200 т. І, що цілком 
сумно, – немає запасу пально-мастильних матеріалів, 
отож, заготовлену підсипку нічим доставляти.

Та все ж і за дефіциту відповідні служби не дріма-
ють, люди працюють: на дорогах виставлено 400 штук 
сигнальних віх, встановлено 540 снігозахисних щитів, 
76 дорожніх знаків «слизька дорога» з табличкою «оже-
ледиця». 

За відчутних морозів на Чортківщині діятимуть пункти 
обігріву, їх передбачено чотири: у ЦКРЛ та її відділах у 
смт Заводське і в Пробіжні, а також мобільний, від по-
жежної частини м. Чортків.  

Відтак деталізацію заторкнутого питання продовжив 
начальник філії «Чортківський райавтодор» В.Мельник.
Тоді, ще понеділкового ранку, коли вже починало сні-
жити, він інформував: на підйоми, спуски доріг наразі 
завезено 350 тонн підсипки, а ще потрібно 500 т. І ще 
повідомив: доправляється два вагони технічної солі. 
Просив сприяння очільників влади щодо домовленості 
зі сільськими радами на місцях, в чому отримав пози-
тивне запевнення із вуст заступника голови районної 
ради Л.Хруставки.

Анна БЛАЖенКО
Фото Ореста ЛиЖеЧКи

А чи ж гріють душу витівки зими-матінки?
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Дістало!

Позиція

Не мною одним помічено, що легше жити 
ілюзіями, видаючи бажане за дійсне, схо-
вавшись за «європарканом» у «єврочвура-
ку», сидячи в холодний осінній чи зимовий 
вечір біля «єврокаміну». «Сліпий не той, хто 
сліпий», – в такому випадку кажуть недурні 
китайці. Хіба ми не бачили, що виробляли 
ті, хто купив на виборах 2010-го голоси ви-
борців, у тому числі, й «патріотичних» га-
личан, щоби в результаті такого виборчого 
«лохотрону» прийшли до влади клептомани 
(до того ще й проФФесійні!)  – без роду, 
без племені, – і проФФесійно пограбува-
ли країну? Треба було аж 4 роки (!), щоб 
зрозуміти, що тоді, в 2010-му, до влади 
прийшла «бригада» бандитів, мародерів 
і «смотрящих», яка виконувала «рекомен-
дації» кремлівського «злобного карлика» 
щодо «опускання» НАШОЇ країни в «русскій 
мір» (а якщо точніше – рашизм «ватників»), 
тобто в «оновлену» совдепівську імперію з 
«керованою демократією»! А може, хтось 
все ще вважає, що в нашому місті до влади 
прийшли патріоти, чесні, безгрішні, порядні 
і професіонали? Не смішіть мої капці! Такі 
ж клептомани і мародери, лише нижчого – 
провінційного – пошибу, які «професійно» 
дерибанять НАШУ земельку та міський бю-
джет і які останнім часом використовують і 
своє службове положення, і правоохоронні 
органи для відплати тим непокірним депу-
татам, які намагаються припинити цей «де-
рибан», який триває вже не один рік. Ті ж, 
хто хоче жити в паралельному світі ілюзій 
і самообману – за «європарканом» у «єв-
рочвураку», робить вигляд, що в НАШОМУ 
місті ВСЕ в порядку, а зміни потрібні лише 
в країні – «ДЕСЬ ТАМ». Насправді ж тим, 
хто не живе ілюзіями, а РЕАЛЬНИМ життям, 
неозброєним оком видно, що в НАШОМУ 
місті після Євромайдану змінилось те, що 
...НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ. Це ж як треба 
ТАК не любити НАШЕ місто, щоби пере-
творити його в майже суцільний базар! 
А ті, хто в своїх статутах, передвиборних 
програмах або ж давши присягу держ-
службовця, пафосно декларують боротьбу 
з корупцією, здається, не збираються НІ-
ЧОГО змінювати – одна лише «войовнича» 
риторика. Тому-то ТАКИМ комфортно жити 
за БУДЬ-ЯКОЇ політичної системи влади. 
А найкраще в них – таких собі януковичів 
провінційного «розливу» – виходить мстити 
тим, хто, як казав «любитель золотих бато-

нів та унітазів», «заважають їм жити». 
Найприкріше те, що починаєш розуміти, 

що багатьох із нас вже давно (ще з часів 
Совдепії) влаштовує ТАКЕ «життя», коли ко-
рупція, як той комсомольський «бодрячок», 
«строить и жить помогает». Але якщо МИ 
не будемо називати речі СВОЇМИ ІМЕНА-
МИ, то рано чи пізно справжній (а не його 
бліда тінь) Майдан прийде і в наше місто. 
Адже столичний Євромайдан в жодному 
разі не вирішив, не вирішує і не вирішить 
проблем провінції, якщо в конкретному 
місті чи селі немає ГРОМАДИ, яка в містах 
і містечках європейських країн не чекає від 
своєї влади дива у вигляді подачок, а ви-
ходить на вулиці й ВИМАГАЄ (а не просить!) 
від обраної ними влади ВИКОНУВАТИ СВОЇ 
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ і ПЕРЕДВИБОРНІ 
ОБІЦЯНКИ (за ЩО саме її і обрали!), тобто, 
служити тим, хто її обрав і працевлаштував 
з досить пристойною на наш час зарпла-
тою, яка є далеко не в кожного виборця. 

Окремої уваги заслуговує (без)діяльність 
наших місцевих громадських організацій, 
координаційних рад, порятункових коміте-
тів і політичних партій, які в своїх статутах і 
передвиборних деклараціях мають повний 
«комплект» надзавдань: і економічних, і со-
ціальних, і культурно-освітянських, «і про-
чая, і прочая». Вони дійсно готові покласти 
«душу й тіло» за ВСЮ країну, але коли спра-
ва стосується більш «заземлених» – місце-
вих – проблем, то вони чомусь (?) про них 
«забувають» або ж «не помічають». Невже 
правий був Павло Тичина, який ще в 1918-
му писав: «Ждали ми героя, а став свино-
пас»? «Боріться, або не беріться!», – вже в 
наші дні написала в своїх «Записках україн-
ського самашедшого», звертаючись до та-
ких «героїв», згадана вище Ліна Костенко. 

«Коли народ єдиний, він непереможний», 
але «один у полі не воїн». Істини, здавалось 
би, банальні й зрозумілі. Але якщо немає 
такої єдності, то ми не зможемо перемогти 
ані відкритого ворога – рашистів-садистів 
і звичайних бандитів-терористів, – ані во-
рога більш підступного – невидимого, 
– корупцію. Адже саме вона призвела до 
ПОВСТАННЯ НЕБАЙДУЖИХ, а не лише від-
мова головного клептомана і мародера 
України підписати Угоду про Асоціацію з 
Євросоюзом. 

Коли МИ ВСІ нарешті зрозуміємо, що 
лише МИ РАЗОМ можемо побороти коруп-
цію, яка роз’їдає ВСЕ суспільство, яка краде 
НАШУ мрію жити, як в Європі, краще, ніж в 
Європі, яка перетворює НАШУ країну в «ба-
нанову республіку»?! Чому ми ТАК живемо, 
НЕ помічаючи, чи вдаємо, що НЕ помічає-
мо те, що найстрашніший ворог не там, на 
полі бою – ТАМ його видно одразу, – а ТУТ, 

в мирному житті, де він набагато підступні-
ший і підліший, тому що, на перший погляд, 
він такий же, як і звичайний, простий пере-
хожий, ще й вміє говорити правильні – па-
фосно патріотичні, але насправді облудні 
слова. Хто був у коридорах і кабінетах на-
шої влади, той побачив і зрозумів, що не всі 
там продажні, але НЕ ВОНИ там приймають 
рішення. Коли ж бачиш отих «рєшал» – тих, 
хто приймає РЕАЛЬНІ рішення, – знаючи, 
хто є who, мимоволі згадуєш слова відо-
мого російського рокера: «Скільки правди 
в очах державних повій!». 

Якщо МИ ВСІ самі будемо чесні перед 
самими собою, тоді в НАС УСІХ будуть пер-
спективи уникнути ЩЕ ОДНОГО Майдану, 
який може стати Майданом Очищення і 
який змете всіх, хто продає свій народ «за 
шмат гнилої ковбаси», хто вміє лише патрі-
отично брехати? Невже МИ не розуміємо 
чи НЕ ХОЧЕМО зрозуміти, що ТАКА Україна 
– наскрізь корумпована – НЕ ПОТРІБНА АНІ 
НАМ, ані тим паче ЄВРОПІ? Невже правий 
був вже згаданий Олександр Довженко, 
коли писав, що «в чомусь найдорожчому і 
найважливішому ми, українці, безумовно, є 
народ другорядний, поганий і нікчемний»?!

ЧОМУ МИ ТАК ЖИВЕМО? ДЕ ТА «МОЛО-
ДА КРОВ, ЩО ТЕЧЕ БЕЗ УПИНУ, де ТА МО-
ЛОДА КРОВ, ЩО ЗМІНИТЬ НЕ ЛИШЕ ВСЮ 
КРАЇНУ», а й, у першу чергу, КОРУМПОВА-
НУ ВЛАДУ і в КРАЇНІ, і в КОЖНОМУ МІСТІ? 

НЕВЖЕ МАРНІ БУЛИ ЖЕРТВИ ТИХ, У КОГО 
«НЕ БУЛО ЗЕРНА НЕПРАВДИ» І ЯКІ «НЕ ЛУ-
КАВИЛИ ІЗ СОБОЮ, А ПРОСТО ЙШЛИ»? 

N.B.: І нарешті, декілька «незручних» та 
«цікавих» для роздумів запитань:

– Чи хтось може уявити, що той (лікар, 
викладач, «даїшник», «простий» і «непро-
стий» держчиновник, працівник правоохо-
ронних органів, місцевої представницької 
влади…), хто УВЕСЬ свій час перебування 
на «хлібній» посаді припинить «брати» і 
раптом (!), прокинувшись після перемоги 
Революції Гідності, одразу ж почне жити 
по-чесному? Для декого з них ТАКА «ме-
таморфоза» – майже ПОВНИЙ крах його 
успішної кар’єри та життєвих планів!

– Чи хтось може уявити, в якій країні ми 
жили б, якби не було Євромайдану? Адже 
дехто (хоча, схоже, що все ж таки біль-
шість) лише після Євромайдану дізнався 
про рівень корумпованості не лише вищих, 
а й нижчих держчиновників. Щоправда, на-
віть і зараз ми точно не знаємо і навряд 
чи будемо знати, скільки вкрав із бюджету 
країни уряд клептоманів-проФФесіоналів 
та іже з ними.

– Чи можете ви уявити, в ЯКІЙ країні ми 
жили б, якби Євромайдан не встояв і не пе-
реміг? 

– Чи може хтось повірити, що ті столичні 
та провінційні януковичі змирились з пораз-
кою і сидять, вичікуючи, коли до них у гості 
завітає «тітка Люстрація»? Ті, що упивались 
владою та «їли НАШЕ м’ясо», так просто її 
не віддадуть, адже прекрасно розуміють, 
що за свої «скорботні діла» рано чи пізно 
таки доведеться відповідати перед Зако-
ном! Навіть тим, що вчасно «засвітились» 
на Євромайдані й вважають себе патріо-
тами за кількістю прапорців на статусному 
джипі, хоча й «гребли» і «гребуть» (за БУДЬ-
ЯКОЇ влади!) з державного чи місцевого 
бюджету не менше за тих, кого «посунули» 
на політичні марґінеси. 

– Чи задумуємося ми над тим, що НАШІ 
гроші НЕ ЗАВЖДИ йдуть в місцевий бю-
джет, а потрапляють у кишені тих, хто вико-
ристовує їх не лише для свого «скромного» 
збагачення, а й для того, щоби «приручити» 
потрібних людей у місцевих і вищих право-
охоронних органах держвлади?

– Чи задумувались ви над тим, що ті Ге-
рої, що загинули під час Революції Гідності 
та все ще гинуть на війні на сході країни, 
хотіли бачити ІНШУ країну – без корупції, 
без тих, кому «пощастило» впритул на-
близитись до «корита» і запустити в нього 
свою захланну десницю, – а не ТАКУ, яку 
ми бачимо її щодня? 

– Чи помітили ви, що той, хто вимагає (а 
не просить) від держчиновника належного 
виконання своїх посадових обов’язків, стає 
ледь не особистим ворогом не лише тако-
го держчиновника, а й усієї держкорпора-
ції, яка «діагностує» його як такого, якому 
«більше за всіх треба»?

– Чи задумувались ви над тим, що якщо 
(не дай, Боже!) війна прийде зі сходу на за-
хід, наші «патрійотичні» хабарники одразу 
ж чкурнуть, наприклад, у сонячну Болгарію 
та інші «євросхрони», побудовані на НАШІ 
(тобто «позичені» у НАС на «довічне збері-
гання») гроші, звідки вони, сидячи на дива-
ні, будуть безпечно спостерігати по «зом-
боящику», як гинуть ті, хто «не лукавив із 
собою, а просто пішов», щоб у НАШІЙ кра-
їні не правила Корупція і не топтав НАШУ 
землю московський Хам?

– За ЩО (чи за КОГО?) загинув наймо-
лодший захисник донецького аеропорту – 
18-річний сумчанин Сергій Табала (кіборг 
«Сєвєр»), який якось сказав: «ДЛЯ МЕНЕ 
ЧЕСТЬ – ПОМЕРТИ за УКРАЇНУ. ШКОДА, 
ЩО за НАШУ КРАЇНУ Я МОЖУ ПОМЕРТИ 
ЛИШЕ ОДИН РАЗ»? 

Dulce et decorum est pro patria mori. СЛА-
ВА НЕБАЙДУЖИМ!

Запитань багато, а відповіддю на них 
можуть бути лише РЕАЛЬНІ ПОЗИТИВНІ 
ЗМІНИ, серед яких найважливіша – ЗНИ-
ЩЕННЯ КОРУПЦІЇ. Такі зміни і стануть най-
кращим пам’ятником і Небесній сотні, яка 
ТОДІ загинула за НАС на Євромайдані, і Хо-
робрим Серцям, які гинуть ЗАРАЗ, захища-
ючи НАС від путінських рашистів-агресорів 
та мародерів-«ватників». Якщо ми зрозумі-
ли те, за ЩО, а не за КОГО вийшли рік тому 
НЕБАЙДУЖІ на МАЙДАН ГІДНОСТІ.

Олександр  КАЗЬВА

Болить душа за людей, які борються за 
вільну Україну і яких  обпльовують цинічно 
та підло. Є чимало “писак”, які ллють бруд 
на ВО “Свобода”, “бачать скалку” в їхніх 
очах, але не колоду в своїх.

Власне сам факт прикривання націо-
нальною ідеєю та маніпулювання нею як 
явище присутній зараз в українському по-
літикумі. 

Як відомо, ідея “Свободи” писалася вже 
не один десяток років. Українська націо-
налістична ідеологія стала “Програмою 
захисту українців”. 

Багато хто, які нібито й не були проти 
України, називали “Свободу” провокатор-
ською, радикальною, антисемітською. Зо-
крема, Олег Тягнибок був виключений із 
блоку “Наша Україна” за висловлювання 
на горі Яворина про наших героїв – вояків 
ОУН-УПА та їхню боротьбу з “москалями”. 
Юлія Тимошенко, критикуючи націоналіс-
тів, у свою чергу, виступала у 2008 році 
проти вступу в НАТО, до чого зараз вона 

закликає. 
Рідко можна було побачити у вишиван-

ках політиків, так званих, “демократичних”, 
а насправді – ліберальних сил, зокрема, 
“опозиціонєра-радікала” Олега Ляшка. Ще 
у 2010 році він був виключений із БЮТ за 
те, що голосував за закони “золотоунітаз-
ного Бандюковича” (авт.) Окрім цього, цей 
“рембо-радікал” минулого року хизував-
ся георгіївською стрічкою і співав “День 
победы порохом пропах”. Він мов у воду 
дивився. Адже зараз, після Майдану, наш 
народ замість того, щоби нарешті стати 
вільним, порохом припав –  за результатами 
президентських і парламентських виборів. І 
тепер для нас, як це не прикро, перемога 
– це “мирний план Президента”, про справ-
жню перемогу ми й не хочемо думати.

Ведучі українського телебачення, зо-
крема, програма “95 квартал”, насміха-
лися над українським козацтвом, воїнами 
УПА, над вітаннями “Слава Україні! – Геро-
ям слава!”, перекрутивши його на “Сало 

Україні – Хероям сала”. Це глузування 
часто в соцмережах використовують ЛНР, 
ДНР, “Беркут” й інші українофоби.

На виборах до Верховної Ради ВО “Сво-
бода” набирала до 1 відсотка протягом 
десяти років, але свободівці гідно висто-
яли у труднощах, мали терпіння і йшли до 
виконання своєї місії. Вони поширювали 
національну ідею, розвивали національну 
свідомість народу і не перебігали туди-
сюди заради “теплих” крісел. Більше того, 
десятки тих, які йшли у виборчому списку 
від ВО “Свобода” на виборах цього року, 
у партії вже 10-20 років. І не підлаштову-
валася «Свобода» під настрої суспільства, 
а йшла відкрито до народу зі своїми ідеями, 
пробуджувала суспільство від “постсовєць-
кого” сну, була справжньою і щирою силою.

Нові проекти, у складі яких ті ж політи-
ки, які раніше були, принаймні, не в за-
хваті від національної ідеї, на цих виборах 
поширювали дуже активно гасла “Сво-
боди”, зокрема гасло “За Україну, за її 
волю” дуже активно поширював “Народ-
ний фронт”, Радикальна Партія та інші. Усі 
у вишиванках на передвиборних агітках, 
усі вже націоналісти.

То хто ж насправді маніпулює національ-
ною ідеєю? Хто ж нею прикривається? Як 
говорив мудрець античності Горацій, “ті, 
що виїздять за море, міняють небо, а не 

душу”. Отже, люди, які змінили свої гасла 
на “модні”, аж ніяк не змінили гасла своєї 
душі. 

Зараз, коли змінилось суспільство, ті-
шуся, що багато стали патріотами, і що 
гасло “Слава Україні!”, вишиванки, бажан-
ня захищати країну зародилися в серцях 
багатьох людей. Але прикро те, що вони 
позиціонують себе, наче вони головні іде-
ологи націоналізму в незалежній Україні. 
Тому, щоби змінити свої серця, недо-
статньо просто перелаштуватися на іншу 
хвилю ідей, коли ще вчора називали на-
ціоналізм провокацією, а квітку любові до 
народу треба плекати в своєму серці все 
життя. 

Ілюстрацією для ВО “Свобода” є слова 
китайської мудрості “Якщо ти спіткнувся 
і упав, то це не значить, що ти йдеш не 
туди».

Нехай задумаються ті цинічні акули 
пера, які наслухались нових проектів і фа-
натіють від сезонного фальшу: фундамент 
до національної свідомості людей закла-
ла “Свобода” протягом тривалих років ще 
до Революції Гідности. 

роман КОрОЛЬ, 
ВО «Свобода»

Першій річниці Євромайдану, революції Гідності та захисникам Вітчизни присвячується

ЄВРОМАЙДАН: ЗА  КОГО  і  ЗА  ЩО,
або Коли  ми  почнемо  називати  речі  своїми  іменами

(Закінчення. Поч. у № 50.) 

«2 % людей – думають, 
3 % – думають, що думають. 

А 95% людей радше помруть, 
аніж почнуть думати...».

Змінюймо душу, а не небо
Минає місяць після парламентських виборів із передбачуваними і не зовсім 
сподіваними результатами. на фоні масової популяризації національної 
символіки чи не найбільше звинувачували ВО “Свободу” в прикриванні 

національною ідеєю та маніпулюванні нею.
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Патріотика4
Написано серцем

Протягом декількох місяців в Україні триває акція: «Напиши  лис-
та українському солдату!». Нещодавно учні нашої школи теж  взяли 
участь у цій благородній справі. Ми дуже радо, з великим енту-
зіазмом сприйняли ідею написання листа, втілюючи свої творчі 
задуми в реальність. Адже кожен, не сумніваючись, щиро знав і 
вірив, що наші послання полинуть на схід України, несучи військо-
вим віру в те, що їхня робота є найважливішою і найнеобхіднішою 
в даний час.

У  своїх листах ми намагалися висловити слова подяки, думки, 
міркування та побажання військовослужбовцям, добровольцям. Це 
не просто «книжкові солдати», а справжні люди, які, не шкодуючи 
власного життя, боронять Батьківщину, відстоюють її суверенність.

Тож писали ми щиро, від душі, з надією на те, що листи читати-
муть наші вояки, які знаходяться в зоні бойових дій. 

Сподівання підтвердилися. До глибини душі наші маленькі щирі 
серця вразив випадок, коли з листом у руках, написаним моєю 
подружкою та однокласницею Ангеліною Савіцькою, завітав до 
нашої школи земляк, Микола Яриш. Цей лист потрапив до нього, 
коли  він перебував на передовій.

Повернувшись додому, Микола просто не міг не зустрітися з Ан-
гелінкою і подякувати їй особисто за щирі та зворушливі слова, які 
підтримують наших воїнів морально, фізично та ще більше вселяють 
патріотичний дух у таких складних умовах.

Учасник АТО, пан Микола, розповів, наскільки ці листи є зворуш-
ливими, просякнутими любов’ю та турботою, гордістю та вдячністю 
за подвиги наших захисників. У маленьких посланнях вони відчу-
вають дитячі щирі бажання воїнам повернутись додому живими і з 
перемогою. До глибини душі та сліз зворушують дитячі листи, в яких 
маленькі патріоти підставляють своє тендітне плече для незнайомо-
го героя і знаходять по-дорослому розважливі слова підтримки.

Можливо, колись ці наші дитячі послання досліджуватимуть, і 
з ними захищатимуть дисертації. А поки – вони рятують простих 
українських хлопців, яким довелося взяти в руки зброю і виконувати 
не завжди послідовні накази керівництва, від зневіри та депресії.

І ось ці зворушливі листи, добрі та розумні, своєрідна обіцянка ін-
шого кращого майбутнього, яке в даний час виборюють реальні герої.
Ми молимося за вас, за ваше здоров’я, за нашу перемогу над 
лицемірним і жорстоким ворогом.

Любимо всіх щиро, і хай береже вас Господь!
Слава Україні! Героям слава!

Вікторія ІВАСЬКІВ, 
учениця 4-го класу Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів

ЯрмарокВолонтерство
герої не вмирають

Кава в чашці вистигає, 
А ти думкою страждаєш.
Дощ пройшов, мокра земля,
Чом веселки ще нема?
Дуже важко на душі,
Течуть сльози по щоці,
Бо прекрасно розумієш,
Як погано сироті.
Їх батьки в могилі сплять,
В небеса уже летять.
Вічний сон їх огортає
І життя усе спливає.
А в серцях у наших грає 
Та мелодія Майдану,
Що героєві лунає.
Він за нас життя віддав,
До Європи нас послав.
А що влада? Де вона?
Крим віддали без вогня.
І на Сході люди гинуть,
України ж не покинуть.
Терористи в них стріляють,
Житло й майно відбирають.
Діти школи покидають,
До солдатів утікають.
Генерали ж їх здають,
Зброї й танків не дають.
Голодом війська мордують,
Бронежилети не купують.
Волонтери виручають,
Їжу й одяг постачають.
А москаль «градом» стріляє,
На шматки їх розриває..
Та Герої не вмирають,
Кров’ю землю захищають.
Це дитина кожна знає
І молитву промовляє:
За Вкраїну, за свободу,
За життя свого народу.
І за хлопців, що воюють.
Вони нас усіх врятують.
Тож не забуваймо їх,
Бо вони за мир для всіх.

Олена ГАйОВСЬКА, 
учениця 6 (10) класу Чортківської 

гімназії ім. М.Шашкевича

Маки
Під бронежилетом серце б’ється,
Наче пташка, стукає шалено,
А бійцеві юному здається,
Що то маки розцвіли під кленом.
 
Хоче він свідомість обдурити,
Пріч жене картину осоружну.
Там лежав його товариш вбитий
У червоно-маковій калюжі.
 
Багряніє смужка небосхилу,
Злий мороз пронизує долоні...
І складає в небі янгол крила,
І у маки падає червоні.
 

Кіт
Мій кіт нічого про війну не знає,
Сидить собі, мурчить, як танк, спокійний,
А на екрані наш боєць тримає
Клубочок, мов шматок землі нетлінний.

Це кошеня він виніс нині з бою,
Було колись воно пухнастим, білим,
У шквалі куль, під чорною травою,
Від попелу і страху посіріло.
 
На світі кицьки-мами вже немає,
Вона згоріла в пеклі вогняному.
Солдат мале до серця пригортає,
Воно йому так пахне рідним домом.

 раїса ОБШАрСЬКА, 
членка НСПУ, НСЖУ

Наше завдання – зігріти хлопців, котрі перебувають на передовій, батьків-
ським теплом, молитвою, увагою, ну і, звичайно, необхідними речами. Тому 
РО ГО «Громадський майдан» продовжує працювати. Чекаємо на вас за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 33 (ЦНТТДУМ).

Терміново потрібні: сушені фрукти, шипшина, горіхи, м`ята, липа, часник, 
курага. Медичні препарати: від підвищеної температури, болей у шлунку, 
протигрипозні засоби. Також знадобиться натуральна тканина білого кольору 
(сатин) для маскувальних сіток.

Для наших поїздок у зону АТО потрібне пальне.
Висловлюємо вдячність всім небайдужим людям.
Героям слава!

Володимир ШерСтІй, 
волонтер, член НСЖУ

Фото автора

Штаб національного спротиву Чортківського району виносить по-
дяку громадам сіл, колективам організацій та мешканцям Чортків-
щини, які в період з 26 листопада по 9 грудня ц. р. долучилися до 
збору коштів для придбання військового спорядження нашим зем-
лякам, котрі перебувають в зоні АТО: О.Є.Мартинюку (м. Чортків) – 
50 грн., Хамчук (м. Чортків) – 100 грн., Н.М.Велічко (м. Чортків) – 100 
грн., Олександрі Балабух (м. Чортків) – 500 грн., Володимиру Мики-
тину (с. Палашівка), ФК «Вікторія» (с. Джурин) – 1000 грн. 

З 26 листопада по 9 грудня ц. р. всього коштів на потреби армії 
до Штабу національного спротиву надійшло 1850 грн. Витрачено за 
цей період: для поїздки в зону АТО бійцю АТО Віталію Останіну (с. 
Угринь) – 300 грн., на придбання пального для доставки продуктів 
в зону АТО – 4000 грн., на придбання зарядно-пускового пристрою 
бійцю АТО Андрію Кулію – 1500 грн., бійцю АТО В.Винничину на про-
їзд до місця дислокації – 300 грн., на придбання військової форми 
Р.Й.Рущаку для перебування в зоні АТО (м. Дебальцеве) – 480 грн. 
Всього: 6580 грн. 

Станом на 9 грудня залишок від загальної суми становить 39716 
грн., 320 доларів США та 10 євро.

Дякуємо колективу терапевтичного відділу стоматполіклініки 
ЦКРЛ, де безкоштовно полікували зуби бійцеві АТО В.Винничину і 
надали особисто йому грошову допомогу в сумі 2200 грн.; ПП «Бе-
різка» і колективу Марилівського спиртозаводу за «буржуйки» (малі 
котли) для воїнів АТО, колективу Чортківського РЕМу за набір 28 
аптечок, закуплених на суму 2790 грн. для воїнів АТО; Н.М.Велічко (м. 
Чортків) за медикаменти. А також жителям міста й району за зібрані й 
доставлені продукти харчування і теплі речі для воїнів АТО: Зоряні Ле-
сейко, Євгену Курілу, Н.Я.Гриців, Володимиру Бойку, С.С.Савків і гро-
мадам сіл Великі Чорнокінці, Ромашівка, Стара Ягільниця, Капустин-
ці; Петрові Гарнику (смт Заводське) і пожежній частині (м. Чортків).

Зі суми залишкових коштів 9256 грн., 50 доларів США, зібраних 
для сімей загиблих Героїв, витрачено на вшанування річниці з дня 
трагічної загибелі учасниці Революції Гідності Олександри Герас – 
149 грн.

Залишок від цих коштів становить 9107 грн. та 50 доларів США.
Збір коштів та продуктів і теплих речей для воїнів АТО триває. 

Наша адреса: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, каб. № 6 (приміщення 
районної ради, І поверх). Тел. 096-56-41-806.

Слава Україні! Героям слава!

Штаб національного спротиву Чортківського району

«Завітайте на наш ярмарок і скуштуйте 
смачного борщику із казана, домашньої ви-
пічки від місцевих господиньок і різних сма-
коликів!» – так закликали юнаки та юнки з 
об`єднання «Волонтерська Ліга – Чортків», 
припрошуючи всіх на центральну площу 
Чорткова ім. Героїв Євромайдану в минулу 
суботу. Конкретизували: оскільки в Луган-
ську та Донецьку області прийшла сувора 
зима, необхідно закупити максимальну кіль-
кість якісної зимової форми та взуття для 
солдатів. Тому й потрібен збір виручених від 
продажу коштів.  

Так і сталося – містяни не обминали яр-
марку. Бо ж допомога бійцям АТО нині в усіх 
на слуху і в намірах допомогти, посприяти, 
докластися своєю часткою.

Фото Олега МАрЧАКА

Зігріймо теплом і молитвою
Слава Україні!

Брати і сестри, на превеликий жаль, на сході нашої держави й досі 
триває кровопролиття. Окрім того, і природа ускладнює 

життєво-побутові умови наших вояків.

смаколики, присмачені 
добродійством

Насліддя

*     *     *
Україно моя, ненько солов̀ їна!
Для мене ти – найкраща країна.
Природу гарну маєш,
Та щастя не знаєш.
Люди, що живуть на цій землі,
Плачуть від горя за своїх синів.
А вони не здаються, йдуть у бій завзято
Нашу неньку Україну міцно захищати.
Україна всіх нас любить,
Серця синів своїх голубить.
Я також Україну люблю
І з любов̀ ю її захищу.
А воїнам АТО, що там воювали,
Що для України волю здобували,
«Повертайтеся живими, – хочеться сказати, –
Хай боронять вас Ісус і Божая Мати!».

Віталій ПАСЄЧКА, 
учень 5-го класу Милівецької 

ЗОШ І – ІІ ступенів

Листи із-за парти – 
на передову

Штаб національного спротиву звітує
Один бронежилет – одне врятоване життя
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Які ми? Популярно

22-23 листопада 1951 року. Я – учень 9-го класу 
Білобожницької середньої школи. Оскільки прожи-
вав у с. Стара Ягільниця, то квартирував у Біло-
божниці в родині Григорія та Ксенії Мельників по 
вул. Калинівщицькій. День 22 листопада видався 
напрочуд погожий, хоч і була пізня осінь. Викону-
ючи домашнє завдання, я побачив яскраво осві-
чене спалахом ракет небо з боку Калинівщини та 
поодинокі й серійні постріли. Спереляку разом із 
господарями вибіг на подвір`я. Стрілянина тривала 
півтори-дві години. Ніч видалася неспокійною... 

А вранці, 23 листопада, поснідавши, пішов до 
школи. І тут помітив якийсь дивний неспокій як 
поміж дітей, так і серед вчителів, які таємничо по-
між себе перешіптувались. У часі великої пере-
рви хтось із учнів сказав, що в центрі села, поруч 
зі школою, в глиниську, лежать убиті бандерівці. 
Там, на березі, вже було з десяток людей, інші 
підходили, всі щось жваво обговорювали, їх по-
гляди були спрямовані вниз. Збігши з одноклас-
никами стежечкою донизу, ми побачили тіла трьох 
убитих: одну дівчину і двох чоловіків, всі були без 
взуття. Справа лежав чоловік сильної статури, без со-
рочки, на грудях – рани і запечена кров, спортивні шта-
ни («помпи») принизливо спущені нижче колін. На відстані 
декількох кроків лежав другий повстанець в галіфе і кітелі 
з добротного сукна, середнього зросту, худорлявий, стар-
шого віку, з раною на шиї. Поруч із ним – «мазепинка» з зо-
лотавим тризубом на голубому тлі. Віддалік – тіло дівчини 
у блузочці та спідничці, обличчя залите кров`ю.

Коли я, з дитячою наївністю, розглядав убитих, у натовпі 
на березі раптом почулися вигуки: «Ведуть! Ведуть!». Я по-
бачив, що люди розступилися і крізь натовп йшла жінка в 
чорному і лементувала. Хто вона була – невідомо, можливо, 
хтось із рідних. Біля убитих постійно крокував взад-вперед 
капітан міліції зі шрамом на обличчі, а також декілька чо-
ловіків із фотоапаратами і все фіксували. Міліціонер під-
ступив до оголеного тіла й зі звірячою люттю вдарив тіло 
в груди чоботом зі словами: «Ты сволочь бандеровская!» 
так, що я почув, як захрустіли зламані ребра, а з легень 
із хрипотом вирвалося повітря. Таке нелюдське, озвіріле 
глумлення ката НКВС капітана Сапєгіна над мертвим тілом 
я запам`ятав на все своє свідоме життя. На урок геометрії 
після великої перерви все-таки спізнився, та вчителька за-
уваження мені не зробила. Пізніше в школі довідався, що 
старший повстанець – це був «Рак». По перебігу літ, вже 
згодом, у 80-х роках ХХ ст., дізнався, що «Рак» – це псевдо 
Панька Маліцького з Калинівщини, другий повстанець – 
Петро Скрипник, а дівчина – Варвара Косак зі с. Біла.

Про події, що передували загибелі цих двох воя-
ків УПА, переказує краєзнавець А.Базалінський у книзі 
П.Федоришина – редактора газети «Вільне життя», канди-
дата філологічних наук, нашого земляка, вихідця зі с. Біла 
«У водовертях Серету». 

Днями я побував у с. Білобожниця, пройшовся його ву-
лицями, відвідав рідну школу, зустрівся з молодими вчи-
телями, які розділили моє занепокоєння тим, що місце, на 
яке упродовж 1946-1951 рр. НКВС звозило тіла вбитих і 
закатованих, тепер захаращене, заросле чагарниками, а 
тоталітарний режим свого часу додумався зробити там 
танцмайданчик для розваг молоді. На початку 90-х років, 
завдяки зв`язковій-підпільниці УПА М.Штепі та Народному 
Руху України розваги на цьому місці було заборонено, а 
на березі біля дороги споруджено пам`ятний знак. То фі-
гура Матері Божої з ангелами і викарбувані на червоному 
камені слова: «Жертви фашистського та більшовицького 
терору» й виписані прізвища жертв. Проте поруч – симво-
лічна могила, незавершена, в зарослях. Прикро, що через 

дорогу знаходиться сільрада, а поруч – будинок культури, 
які би, разом зі школою, могли взяти на себе організацію 
упорядкування цих пам`ятних місць.

Стефан ГриЦЬКІВ, 
почесний житель Чорткова, заслужений лікар України, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу»
Фото Ореста ЛиЖеЧКи   

Після господарювання Януковича Україна залишилася 
в дуже жалюгідному становищі. Нам, українцям, надси-
лають пожертви майже з усього світу, за розуміння ми 
щиро вдячні. Проте треба й самим хоч щось робити для 
того, щоби виборсатися з такого плачевного стану. 

Вірю, що Президент, Верховна Рада, Кабмін – ця нова 
когорта владарів виведе Україну з безвиході й розквіт-
не наша держава на рівні європейської. Ми безумовно 
вартуємо кращого, бо вкраїнський народ мудрий, пра-
цьовитий, наполегливий у досягненні мети, інтелігент-
ний і дуже терпеливий. 360 років були ми в російському 
полоні, нас мали за «глупых хохлов»; нищили й топта-
ли, крали від нас нашу енергію, досягнення, історію. Та 
українці-патріоти прозріли, опротестували ганебну по-
кору. Не мине 10-15 років і Україна, вірю в це, вестиме 
ще й європейські країни за собою… 

Та, щоби дійти до кращого, слід розпочинати зміни 
з найменшого – зі села, міста, області. Безсумнівно, в 
нашому Чорткові на керівних посадах є мудрі господарі, 
та чомусь без народного поштовху до вагомих справ аж 
ніяк не діють. Ось, до прикладу, колись вправно й при-
бутково для району, області та й загалом України, пра-
цювали ремзавод («Агромаш»), кондитерська фабрика, 
м’ясокомбінат, цукровий завод, млин (по вул. Млинар-
ській). Багато чортківчан було працевлаштовано, не 
було потреби покидати свої домівки та їхати світ за очі, 
бо немає можливості прогодувати сім’ю. Чому ж  те-

пер ніхто не береться відроджувати ці підприємства?! 
Чому ж не спробувати зацікавити інвесторів у розвитку 
промисловості району, якщо місцеві владарі не в змозі 
самостійно відновити виробництво. Треба врешті-решт 
діяти: агітуйте, переконуйте, передбачайте вигідність 
такої бізнесової справи. Якщо ж продукція наших під-
приємств мала великий попит колись при Радянсько-
му Союзі, то невже зараз не дасть своєю якістю фору 
іноземним виробникам… Адже ми – українці – вміємо 
працювати якнайкраще. 

Тож, владарі району, міста, депутати, не дрімайте, 
допоможіть відродити прибутковість нашого краю, пе-
рестаньте дбати лише про власний бізнес, адже Чорт-
ківщина, як і вся Україна, вимагає реалізації позитивних 
змін. 

Нещодавно я (авторка цих рядків) побувала на вул. 
Млинарській, побіля млина. Жахнулася від побаченого: 
будівля, в якій ще донедавна кипіла робота, занедбана, 
скалиться вибитими шибками, прочахнута цвіллю, запи-
люжена – як фантом минулого… Чому не працює млин, 
чому пропадає?! 

Та вийдіть же, керівники міста й району, зі своїх кабі-
нетів, як-то кажуть, в народ, огляньте, що аж волає про 
вашу допомогу, почніть кінець-кінцем господарювати 
заради благополуччя простих людей… 

Ольга ДЖУМАГА,
пенсінерка м. Чортків 

спаплюжена пам`ять
Щорічно листопадова осінь повертає мене в спогади, які тривожать душу з юності.

стривожено

Крокуймо в Європу?!

10 грудня в усьому світі 
проголошено Днем прав людини

Права людини в сучасному світі є не просто актуаль-
ною темою, а проблемою. Людство, що пройшло через 
безліч кривавих локальних конфліктів, пережило жор-
стокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути 
миру й злагоди на Землі, не може бути організованого 
цивільного життя без поваги до людини, її прав, свобод 
і потреб. При цьому саме права людини мають стати 
міцним фундаментом новітньої України, що об’єднає 
всіх громадян в український народ і соціум, в якому ком-
фортно жити кожному. Для того, щоби зробити перший 
крок для з’ясування, що таке права людини, треба пере-
лічити, які права необхідні нам, а також нашим родичам, 
друзям, товаришам для нормального існування в сучас-
них умовах, щоб вони не викликали заперечень з боку 
інших людей. Мабуть, ми перелічимо чимало прав. Про-
те серед них є такі, як можливість отримувати необхідні 
матеріальні бла-
га, цінності, вчи-
тися і працю-
вати, обирати 
місце проживан-
ня, вільно ви-
словлюватися. 
Усі такі можли-
вості, безпе-
речно, і є при-
кладом прав 
людини.

Всi люди на-
р о д ж у ю т ь -
ся вiльними i 
рiвними у сво-
їй гiдностi та 
правах. Вони 
надiленi розу-
мом i совістю, 
повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi бра-
терства.

Кожен має право на життя, на свободу i на особисту 
недоторканнiсть.

Нiхто не повинен перебувати в рабствi або в 
пiдневiльному станi, рабство i работоргiвля забороня-
ються в усiх їх видах.

Нiхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, 
нелюдського, або такого, що принижує його гiднiсть, 
поводження i покарання.

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на 
визнання її правосуб’єктностi.

Нiхто не може зазнавати безпiдставного арешту, за-
тримання або вигнання.

Нiхто не може зазнавати безпiдставного втручання 
у його особисте i сiмейне життя, безпiдставного пося-
гання на недоторканнiсть його житла, таємницю його 
кореспонденцiї або на його честь i репутацiю. 

Кожна людина має право вiльно пересуватися i оби-
рати для себе місце проживання у межах кожної дер-
жави. 

Кожна людина має право шукати притулку вiд 
переслiдувань в iнших країнах i користуватися цим при-
тулком.

Кожна людина має право на громадянство. Нiхто не 
може бути безпiдставно позбавлений громадянства або 
права змiнити своє громадянство.

Чоловiки i жiнки, якi досягли повнолiття, мають право 
без будь-яких обмежень за ознакою раси, нацiональностi 
або релiгiї одружуватися i засновувати сiм’ю. 

Кожна людина має право володiти майном як одно-
особово, так i разом з iншими. 

Кожна людина має право на свободу думки, совiстi 
та релігії. 

Кожна людина має право на свободу мирних зборiв i 
асоцiацiй. 

Кожна людина має право брати участь в управлiннi 
своєю країною безпосередньо або через вiльно обра-
них представникiв. 

Кожна людина як член суспiльства має право на 
соцiальне забезпечення.  

Кожна людина має право на вiдпочинок i дозвiлля, 
включаючи право на розумне обмеження робочого дня 
та на оплачувану перiодичну вiдпустку.

Кожна людина має право на такий життєвий рiвень, 
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 
необхiдне соцiальне обслуговування, який є необхiдним 
для пiдтримання здоров’я i добробуту.

Материнство i дитинство дають право на особли-
ве пiклування i допомогу. Всi дiти, народженi у шлюбi 
або поза шлюбом, повиннi користуватися однаковим 
соцiальним захистом.

Кожна людина має право на освiту. Освiта повинна 
бути безплатною, хоча б початкова i загальна. 

Кожна людина має право вiльно брати участь у куль-
турному життi суспiльства, втішатися мистецтвом, бра-
ти участь у науковому прогресi та користуватися його 
благами. 

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що права 
людини направлені, зокрема, на визнання гiдностi, яка 
властива всiм громадянам для невiд’ємних їх прав і є 
основою свободи, справедливостi та загального миру. 

Іванна ВенГер

Основні права людини: 
пригадаймо їх
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Доброчинство

Незважаючи на холод пізньої осені та години чекання, 
атмосфера зустрічі була сповнена теплом, радістю, яку 
вилунювали погляди нашого захисника та всіх сільчан. 
Опісля щирої зустрічі, слів вітання та вдячності, квітів, 
обіймів і поцілунків, стомлений, проте щасливий Дмитро 
відправився до рідної домівки, своєї сім`ї та батьків. 

А в неділю, 30 листопада, в приміщенні Свидівського 
будинку культури відбувся благодійний концерт на під-
тримку воїнів-односельчан. Організаторами даного за-
ходу виступили працівники сільського будинку культури 
– Л.Мацейко, О.Вархол і бібліотеки – Ю.Макар. У фойє – 
дбайливо оформлена виставка «Спогади про Майдан» (до 
річниці Революції Гідності), де вміщенні фотографії одно-
сельців, які підтримували події на Майдані Незалежності. 

Молюсь за тебе, Україно,
Щодня й щоночі у думках.
Коли ми разом – ми єдині,
Молюсь за кожного із нас…

– цими словами розпочався наш благодійний захід. 
Згадали і пом`янули скорботною хвилиною мовчання за-
гиблих Героїв України. Пам`яті полеглих була присвячена 
пісня «На могилі моїй посадіть молоду яворину» у вико-
нанні Р.Захарчишина та В.Климів. Линули пісні патріотич-
ної тематики й з уст У.Сандецької, М.Свистун і В.Польової, 
В.Вархол, Р.Червоняк і Д.Кіщук, М.Милейко; художнє чи-
тання – С.Салій, М.Свистун і Р.Червоняк. 

Майстерність у ролі ведучих показали вчителі місцевої 
школи М.Глова та І.Прийдун. Приємно відмітити, праців-
ники будинку культури тісно співпрацюють із педагогіч-
ним колективом школи. Відрадно зазначити, на підтримку 
даної акції приїхала й молодь – вихідці з нашого села: 
студентка Чортківського гуманітарно-педагогічного ко-
леджу ім. О.Барвінського Н.Жуковська та студент Івано-
Франківської духовної семінарії Р.Захарчишин, до речі, 
з ними завітали і їхні товариші-студенти – О.Магас і 
В.Осташ. Вони подарували глядачам патріотичні та духо-
вні пісні, зачарувавши всіх присутніх неперевершеним ви-

конанням. 
Тривожними та зворушливими були розповіді про по-

дії в зоні АТО наших військовиків-захисників – А.Годжія та 
Д.Довгого. Діти Марійської дружини храму Святого Мико-
лая с. Свидови подарували героям вервечки, образочки, 
молитовники. Дітвора писала нашим воякам у зону анти-
терористичних дій листи вдячності, підтримки, долучала 
до них свої малюнки та виготовлені власноруч човники. 

Зі словами щирої подяки до всіх присутніх звернувся 
Свидівський сільський голова Ю.Сорока. 

Благодійний вечір був сповнений патріотизмом і неви-
мовним болем, сліз смутку неможливо було приховати. 
Кожен житель нашого села долучився до доброчинства. 
Зібрані кошти передано односельцям, які на часі пере-
бувають в зоні АТО.  

Людмила МАЦейКО,
голова осередку «Просвіта» с. Свидова 

Фото Юлії МАКАр 

Теплом сердець зігріли ми солдатів
28 листопада цього року Свидова наче ожила. Селом прокотилася добра звістка про те, 

що повертається додому зі зони антитерористичних дій живий і здоровий Дмитро Довгий. 

Зміна

Учасників семінару гостинно зустрів директор ДНЗ 
«Чортківське ВПУ» О.Іванілов і побажав добрих успіхів 
у роботі. Здоровив гостей також і заступник директора 
з виховної роботи закладу М.Дячок. А оскільки засідан-
ня творчої групи проходило напередодні Дня Збройних 
сил України, то присутніх зі святом привітав зворушли-
вим віршем керівник художньої самодіяльності училища 
Я.Лозюк. Учасниці ансамблю «Орхідея» під керівництвом 

І.Шевчук виконали задушевні пісні, співзвучні з ниніш-
ньою напруженою військовою ситуацією в Україні.

Творча група НМЦ ПТО Тернопільської області в скла-
ді його методиста С.Мацека, завідувача методкабінету 
НМЦ ЦЗ та БЖ Тернопільської ОДА Л.Сагайдака, про-
тосинкела та секретаря Бучацької єпархії УГКЦ оо. Во-
лодимира Заболотного та Володимира Білінчука, за-
ступника директора з навчально-виховної роботи ДНЗ 
«Чортківське ВПУ» М.Дячка, викладача предмета “За-
хист Вітчизни” М.Чорнія, підполковника Збройних сил 
України, командира військової частини Чортківського 
гарнізону А.Вівсяного, майора Збройних сил України, 
заступника військового комісара Чортківського району 
Р.Садигова, голови обласної спілки “УСВА” С.Лісового, 
викладача предмета “Захист Вітчизни “ Тернопільського 
центру професійно-технічної освіти О.Віблого, виклада-
ча предмета “Захист Вітчизни” Тернопільського вищо-
го професійного училища № 4 ім. Паращука В.Лобача, 
старшого викладача предмета «Захист Вітчизни» (осно-
ви медичних знань) ДНЗ «Чортківське ВПУ» Г.Данилишин, 
головного редактора журналу “Золота пектораль”, 
учасника бойових дій в Афганістані В.Погорецького, 
голови Чортківської районної спілки ветеранів Афганіс-
тану М.Заблоцького, лауреата всеукраїнських і міжна-
родних конкурсів, фотокореспондента “Голос народу” 
О.Лижечки долучилась до напрацювання ряду суттєвих 
питань, які запропоновано  навчально-методичному 

центру спрямувати до Тернопільської обласної ради, 
Тернопільської обласної адміністрації та департаменту 
освіти й науки для врахування при прийнятті “Обласної 
програми військово-патріотичного виховання учнівської 
молоді”.

Галина ДАниЛиШин, 
старший викладач предмета «Захист Вітчизни» 

(основи медичних знань) ДНЗ “Чортківське вище 
професійне училище”, викладач вищої категорії 

Фото Ореста ЛиЖеЧКи

Націленість – на захист Вітчизни
Минулої п`ятниці в державному навчальному закладі «Чортківське вище професійне училище» 

відбувалося засідання творчої групи з обговорення проекту «Обласної програми військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді» та розробки проекту навчальної програми предмета «Захист Вітчизни». 

Адміністрація училища не тільки люб’язно надала приміщення  для проведення круглого столу, 
а й сумлінно працювала над організацією засідання творчої групи при сприянні навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у тернопільській області.

«Повна снігу загата...»
То – рядки з 

дитячого вірша, 
та вони вже по-
чинають справ-
джуватись. Бо ось 
такі снігоспинюючі 
плотики, дбай-
ливо повстанов-
лювані в полях 
вздовж доріг, де 
немає захисної 
лісосмуги, не 
лише мають на 

меті виконати практичну функцію. Вони ще й дивляться 
живописно, в автентичному стилі старовинного україн-
ського тину-тиночка. До слова, теж оспіваного в народ-
ній творчості, у нашому фольклорі.

і пам`ятно, й заклично
Попри численні на-

рікання нашої люд-
ності на те, коли ж 
діждемось очікуваних 
змін і який-то побід-
ний вогонь викресав 
Майдан, все ж Рево-
люція Гідності таки 
засіяла в наші душі 

незгасний пло-
мінь патріотики. 
Підтверженням 
цьому – ось 
такі, «упіймані» 
фотооб`єктивом 
миті на чортків-
ських вулицях.

ластиця до людей ластиться
Ось таку дивину 

уздрів наш фотокор 
однієї падолистової 
днини в середмісті 
– побіля костелу св. 
Станіслава. Чому ця 
хитрунка так відкри-
то заявила про свою 
присутність – хтоз-
на. Та оченята її сві-
тились довірливо...

Погладшали вулиці
І в прямому, і в 

переносному розу-
мінні. Бо зручніше 
відтепер і водіям, і 
пішоходам на місь-
ких вулицях Носса 
(на знімку), а ще – 
Б.Хмельницького та 
Надрічній (частково). 
Порівнішало їх по-
криття й опоряди-
лися нарешті до більш пристойного, більш шляхетного 
стану. Тішмось!

На брудершафт!
Творчий вечір нашої ко-

леги по перу – молодої 
журналістки й поетки, фо-
томисткині та громадської 
активістки Ірини Брунди 
минулої п`ятниці відбув-
ся у стінах Чортківської 
музичної школи. Такий 
сюрприз влаштувало для 
неї членство театрального 
гуртка цього мистецького 
навчального закладу – до 

слова, й alma-mater винуватиці оказії.

любімо пам`ятки, як «вікі»
Міжнародний фото-

конкурс «Вікі любить 
пам’ятки» –  найбільший 
у світі фотоконкурс за 
версією Книги рекордів 
Гіннеса. В Україні цьо-
горіч він зібрав понад 45 
тис. світлин. Гордимося: 
поміж них дістала визна-
ння світлина авторства 
Ореста Лижечки – Чорт-
ківський замок. А наш колега відповідно – нагороди 
конкурсу, з чим його й вітаємо!

Ведуча рубрики Анна БЛАЖенКО
Фото Ореста ЛиЖеЧКи
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Дерев`яна церковця збирає в собі вірних 
ще з грудня 1794 року. Святиня – це восьми-
гранна споруда з двох прямокутників. Вона 
милує око складністю й архітектурною на-
сиченістю, адже збудована без цвяхів – по-
ширений слов`янський спосіб сакрального 
будівництва. На церкві є цікава символіка. 
Три куполи символізують Пресвяту Трійцю, 
шестикутна зірка на купольних хрестах 
означає зірку царя Давида. А під хрестами 
розташовані перевернуті догори ріжками 
молоді місяці, що говорять про перемогу 
над турецько-татарським поневоленням і 
мусульманством.

Велелюдно було 4 грудня цьогоріч: на 
вимолений храмовий ювілей прийшли не 
лише парафіяни села, а прибули миряни 
з навколишніх сіл, з`їхалися вихідці з усіх 
усюд. Раділа душа: у церковці рясніли на-
ціональні вишиванки, багато було молоді, 
дітей. Це говорить про те, що підростаюче 
покоління сприймає віру прадідів і батьків 
як свій священний обов`язок, бо Господь 
завжди простягає руку чутливим і світлим 
почуттям сердець. 

Розділити зі ста-
р о я г і л ь н и ч а н а м и 
юв ілейно-ду ховне 
торжество приїхали 
священики Улаш-
ківського деканату і 
Чорткова.

Святкування роз-
почалося Акафістом 
до Пресвятої Богоро-
диці. Урочисту Літур-
гію очолив парох с. 
Шульганівка о. Роман 
Гончарик у співслу-
жінні з вісьмома свя-
щениками. З великою 
увагою вірні слухали 
Службу Божу, яка 
проходила в радіс-
них і світлих тонах. 
Усі разом молитовно 
з`єдналися серцями і 
думками, оспівували 

подію входу в храм Божої Матері, прослав-
ляючи Її гідність, милість, заступництво...

У своїй святковій проповіді о. Роман зо-
середив увагу на святі Введення, висвітлив 
історію приходу на світ Діви Марії, розпо-
вів про місію святих Йоакима й Анни і про-
вів паралелі з сьогоденням. «Нам потрібна 
ідейна молодь, яка взірцем Пречистої Діви 
Марії йшла би за Божим голосом на служ-
бу Господеві, Церкві й народові», – мовив 
душпастир.

Під час Літургії багато парафіян і гостей 
різного віку приступили до Пресвятої Євха-
ристії. По завершенні Служби Божої о. Ро-
ман Гончарик щиро привітав пароха о. Олега 
Капулова, парафіян і усіх присутніх гостей 
з храмовим празником, зокрема з ювілеєм 
церкви. А настоятель храму о. Олег щиро-
сердечно привітав із величним духовним 
святом і навзаєм склав подяку духівникам, 
усім мирянам за участь в торжественній 
відправі та за одностайність у християн-
ських обов`язках і чеснотах. Побажав усім 
миру, християнської любові та твердої віри. 
Опісля здійснив невеликий екскурс в істо-

рію храму.
Перші відомості про церкву скупі. Вона 

довший час належала до Станіславської 
греко-католицької єпархії. Є припущення, 
що збудували її пани Развадовські, які на 
той час володіли селом. Пережила святиня 
не одну війну, під час Другої світової у 1944 
році снарядом було збито передню баню і 
хрест на церкві. Але після війни парафіяни 
все відремонтували. 1963-го храм під при-
водом аварійності (а це була неправда) за-
крили. Парафіяни просили дозволу відре-
монтувати, але войовничі атеїсти, районна 
комуністична влада заборонили. Люди про-
тестували – не виходили на сільгоспроботи 
(не сапали буряки, не доїли на фермі корів), 
наполегливі їздили добиватись правди до 
Москви, та марно. Понад чверть століття 
церква пустувала, нищилася негодою. Та в 
час “відлиги”, так званої перебудови в ко-
лишньому СРСР, мешканці села спільними 
силами з допомогою тодішнього місцево-
го колгоспу ім. Шевченка відновили храм, 
який 10 вересня 1989 року було вдруге 
врочисто освячено з о. Осипом Дрібнюком 
і священиками сусідніх парафій.

Священик-патріарх, парох с. Нагірянка 
о. Роман Шлапак розповів про часи від-
криття церков, зокрема у с. Стара Ягіль-
ниця. Пригадав: цьогоріч у вересні минуло 
25 років від радісного, довгожданого дня, 
коли вдруге освячувався храм після нелег-
ких часів гоніння релігії та віри. Тішився: 
Божим посланцем є парох о. Олег, котрий 
вже 11 років засіває в душі добірне вічне 
слово Боже, виховує молодь у правдивій 
Христовій вірі, любові до України. З при-
ємністю споглядав оновлений храм, який 
уже втретє (4 грудня 2011 р. Б.) освячений 
Бучацьким владикою Дмитром Григораком, 
ЧСВВ.

Вислухавши теплі вітання, подяки та 
«Многоліття», всі вірні процесійно вийшли 
на церковне подвір`я для освячення води. 
Тут же посвячено парафіяльну капличку на 
честь храмового ювілею.

Капличка є довершеним духовно-
мистецьким витвором рук майстрів із Тов-
стого Заліщицького району. У ній поєднані 
природа й архітектура. На перший погляд 
сама капличка видається дещо неприві-
тною, незатишною. Та добре осмисливши 
її зміст, доходимо іншої думки: побудова її 
нагадує окремі моменти з життя Пречистої 
Богородиці.

У пору передзим`я, про що говорять 
оголені дерева, на гілочках яких залиши-
лося декілька зісохлих, скручених жовто-
коричневих листочків, батьки привели три-
річну дівчинку Марію до Єрусалимського 

храму. На верхів`ї дерев, крони яких спле-
лися воєдино, вгніздився золотистий купол. 
А на його вершечку – мініатюрна «будівля» 
Божого храму, в якому виховувавалася, 
безнастанно вправлялася у молитві, читан-
ні Святого Писання Марія Діва. Саме тут 
Вона стала «помешканням Божественної 
благодаті», про що говорили старозавітні 
пророки. Вивершує капличку хрест – надія 
християн. Де хрест, там сила, там перемо-
га, там спасення і запевнене воскресення 
до вічного щасливого життя.

Саме у цій капличці «поселилася» Пре-
свята Богородиця. Нахиливши голову, три-
має на простягнутих руках розпростертий 
Омофор, на якому золотистими літерами 
– вислів: «Покрию і обережу людей Моїх». 
Вдивляючись у постать Діви Марії, що сто-
їть серед квітів ніжного кольору, і справді 
бачиш живу Заступницю людства, перед 
якою мимохіть схиляєш голову і ревно мо-
лишся. На постаменті біля ніг Божої Матері 
– вінок, сплетений сестрицями Марією Лу-
ків, Галиною Горячко, Ганною Кляштифор-
ською, – з вічно зеленого барвінку, при-
крашеного пурпуровими гронами калини і 
символічною жовто-синьою стрічкою. Адже, 
як кажуть, без барвінку і калини нема Укра-
їни. А кошик, покладений до стіп Богоро-
диці головним бухгалтером ПАП «Довіра» 
Наталією Бойчук, із розмаїттям зелені та 
жовто-блакитних квітів, ще більше підси-
лив патріотичний дух парафіян с. Стара 
Ягільниця.

Й ось торжественно оо. Роман Шлапак 
та Олег Капулов розрізали ніжно-блакитну 
стрічку, яку часточками роздали священи-
кам, а сестриці присутнім – як пам`ятку про 
духовне дійство.

До каплички з квітами підійшли діти – 
наймолодші християни. Вони поетични-
ми строфами (підготовленими автором 
цих рядків), співзвучними із сьогоденням, 
славили Пресвяту Богородицю, вислови-
ли тривожні думки своїх сердець: «О не-
порочна Ненечко Божа, потіш душі наші в 
тривозі, хай переможем все зло вороже на 
нашій славній Україні». Водночас юні пара-
фіяни просили у Небесної Цариці ласки й 
опіки, охорони і заступництва, Божої благо-
даті. Закінчивши виступ, юні читці поклали 
до фігури живі квіти та, перехрестившись, 
віддали Їй низький уклін. А їхні помисли-
прохання продовжив жіночий склад цер-
ковного хору «Благовіст» задушевною, 
милозвучною піснею-молитвою «Під Твій 
Покров стаю, Пречиста Діво».

На завершення святкувань зроблено об-
хід навколо храму-ювіляра, під час якого о. 
Роман Гончарик щедро окропив усіх свяче-
ною водою, благословляючи на праведне 
християнське життя і добрі вчинки. У від-
повідь на окроплення линула пісня «Жива 
вода» у виконанні церковного хору. Поверта-
лися до своїх домівок, несучи в серцях Боже 
слово, віру в непрестанний покров Марії над 
рідним селом, над кожною родиною.

Петро ПАЛІй, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
с. Стара Ягільниця
Фото Петра ДерІя

О спомагай нас, Діво Маріє!..
«Діво чиста! Діво непорочна! Діво прекрасна, – о, красо всіх жінок і приклад 

для усіх доньок!» – мовив Захарія, натхненний Духом Святим, під час Введення 
трирічної дівчинки Марії до Єрусалимського храму. З того часу це свято 

належить до 12-ти найбільш шанованих празників. А для парохіяльної громади 
с. Стара ягільниця цьогоріч – потрійне свято, бо відзначали того дня ще й 
храмовий празник, адже місцева святиня збудована й освячена на честь 

Введення у храм Пресвятої Богородиці. Духовне торжество пройшло 
з особливою урочистістю: Божому храмові виповнилось 220 літ і зим. 

І в ювілейний день освячено капличку Покрови Божої Матері.
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18 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 07.54. Захід – 15.55. Іменини святкує Сава

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

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 
21.30 Спорт 
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 Перша шпальта 
11.00 Д/ф “Європа. 
Далi буде” 
12.25 Свiтло 
13.20 Перша студiя 
13.45, 18.05 Час-Ч 
14.10 Казки Лiрника Сашка 
14.45 Як це? 
15.05 Хто в домi хазяїн? 
15.30 Як ваше здоров’я? 
16.25 Euronews 
16.35 Д/ф “Свiт пiсля 
Фукусiми” 
17.35 Д/ф “Палiтра. Ван Ейк” 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали-2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00, 21.20 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок – 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Iнспектор Фреймут” 
00.30 Х/ф “Ларi Краун” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки 
станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 
01.05 “Сонна лощина” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 19.30 “Тема дня” 
15.30 “На часi” 
16.00 “Зона ризику” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Вiнтаж” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.30 “Пiснi нашого краю” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини України” 
21.30 “Європа очима 
українця” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 

13.00, 02.30 Ювiлейний 
концерт гурту “Орфей” 
14.00 Х/ф “Детективи-2” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма 
“Духовнi роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Мовчи 
в ганчiрочку” (2) 

ICTV
06.45, 08.00, 14.30, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.35, 16.50 Т/с “Брат за 
брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Україна. Код 
унiкальностi: Елiксир 
безсмертя 
21.20 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.15 Х/ф “Вiрус” (2) 

СТБ
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.05, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.00 “Зiркове життя. 
Контракт на любов” 
10.55 “Врятуйте нашу сiм’ю-3” 
13.45 “Битва екстрасенсiв-13” 
19.00 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.55, 22.45 “МастерШеф-4” 
00.10 Х/ф “Офiцери”(1) 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
11.10 Страстi за Ревiзором 
12.35, 16.55, 21.00, 23.05 
Т/с “Воронiни” 
15.50, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi №14 
01.05 Служба 
розшуку дiтей 
01.10 Х/ф “Кораблi вiкiнгiв” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 
Ранок з Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.10, 21.00, 23.30 Т/с 
“Лягавий-2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 
 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.10 “Маски-шоу” 
06.35 “Нове Шалене 
вiдео по-українськи” 
07.35 “Убойне 
вiдео” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 
Перша серiя (1) 
11.25 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 
Друга серiя (1) 
13.05 Д/п “Пiдводний 
човен “Катюша” 
13.20 Д/п “Воїни 
свiту” 
14.10 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
15.10 Д/п “Україньскi 
сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00, 01.40 Х/ф “Вiрний 
пострiл” (2) 
00.00 Х/ф “Зіткнення 
iз Землею” (2) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.45 Слiдство. Iнфо 
11.35 Д/ф “У пошуках Грецiї” 
12.35 Кордон держави 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.55 Моя країна 
14.20 “Надвечiр`я” 
з Т.Щербатюк 
15.20, 03.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (жiнки) 
16.45 Euronews 
17.00 Д/ф “Майбутнi зiрки” 
6 с. “Iспит” 
17.35 Д/ф “Палiтра. 
Леонардо да Вiнчi” 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Д/ф “Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi - над 
Срiбною землею” (ф. 2) 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали-2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00, 21.20 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок – 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Право на владу” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 19.30 “Тема дня” 
16.00 “Надiя є” 
16.15 “Живi сторiнки” 
16.40 “Мандри кота Фiнiка” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини України” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Соло” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.10 Ювiлейний концерт 
гурту “Орфей” 
14.00, 01.00 Х/ф 
“Диявольський вiтер” 
17.30 Програма “Музичнi 

УТ-1
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 
Гiсть студiї 
07.35 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.35, 19.00 Про головне 
10.10 Перша студiя 
10.35 Д/ф “Вiльна людина. 
Андрiй Сахаров” 
12.40 Зроблено в Європi 
13.20 Вiкно в Америку 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.20 Нотатки на глобусi 
14.40 Чоловiчий клуб 
15.15 Книга ua 
15.45 Х/ф “Маленький 
великий солдат” 
17.30 Д/ф “Палiтра. Ван Гог” 
18.05 Час-Ч 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Д/ф “Свiт пiсля 
Фукусiми” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40, 14.20 “Шiсть кадрiв” 
10.35 “Мiняю жiнку “ 
12.20 “Хоробрi серця” 
14.55 Х/ф “Бiле сонце 
пустелi” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок – 
пташка спiвоча” (1) 
20.30 “Секретні матеріали-2014” 
21.20 Т/с “Кухня” (1) 
22.30 “Грошi” 
23.30 “Сказочная Русь” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Х/ф “Таємничий 
острiв” 
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.20 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки 
станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15 “Загубленi у часi” 
15.30 “Мамина школа” 
16.00 “Вiдвертi дiалоги” 
17.15 “Моя улюблена 
робота” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Голубцi домни 
Ануци” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.00 “Пiснi нашого краю” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Новини України” 
21.30 “Урок... 
для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Моє серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма 
“Слiдства.Iнфо” 
08.10 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 Програма 
“Унiкальна Україна” 
12.40 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Вiдставної 
кози барабанщик” 
17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 
Нашi 
вiтання 
20.00 Програма 
“Погляд зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма 
“Сад, город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Вбивця” 

ICTV
06.40 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Х/ф “Еволюцiя” 
11.05, 13.20 Х/ф 
“Подвiйний КОПець” 
12.45, 15.45 
Факти. День 
13.40, 16.20 Х/ф 
“Трон. Спадок” 
16.35 Х/ф “Петля часу” 
18.45, 21.10 
Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.15 Х/ф “Колонiя” (2) 

СТБ
06.50, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.45 “Все буде смачно!” 
09.45 Х/ф “Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв 
в Росiї” (1) 
11.45 Х/ф 
“Чудес не буває” (1) 
13.50 “Битва екстрасенсiв-14” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55 “Куб - 5” 
22.30 “Детектор брехнi-6” 
23.45 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 ШОУМАНIЯ 
08.15 Ревiзор-4 
10.50 Страстi 
за Ревiзором 
12.10 Т/с “Молодята” 
14.50 Х/ф “Гаррi Поттер i 
таємна кiмната” 
18.00, 01.05 Репортер 
18.20, 00.10 Абзац! 
19.00 Стажисти №9 
20.25 Т/с “Воронiни” 
22.05 Х/ф “Сусiдка” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
06.50, 07.10, 08.10 
Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.45 Подiї 
09.15, 13.50, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Всi скарби 
свiту” (1) 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” (1) 
19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Лягавий-2” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Ультиматум 
Борна” (2) 
02.30 Щиросерде зiзнання 
03.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль-5” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.30 “Маски-шоу” 
07.30 Т/с “ Мерлiн-2” (1) 
09.30 Т/с “ Мерлiн-3” (1) 
11.30 Х/ф “Чарiвник 
Земномор’я” (1) 
15.25 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Чужий” (1) 
21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
22.00, 01.55 Х/ф “Мiцний 
захист” (2) 
00.15 Х/ф “Монстр 
глибин” (2) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00, 01.30 
Новини 
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 
Гiсть студiї 
07.25 Ера будiвництва 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15, 04.30 Уряд на зв’язку 
з громадянами 
10.45 Утеодин 
з Майклом Щуром 
11.20 Х/ф “Мiсяць i озеро” (1) 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Хочу бути 
14.05 Казки Лiрника Сашка 
14.15 Моя країна 
14.40 Фольк-music 
16.05 Euronews 
16.20 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер Live. Буднi 
21.50 Перша студiя 
22.15 Д/ф “Будинки 
Субiза та Рогана” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 На слуху 
 

1+1
06.30, 20.30 “Секретні 
матеріали-2014” 
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН 
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35, 21.00 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00, 21.20 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.45, 14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10, 03.20 Т/с “Корольок – 
пташка спiвоча” (1) 
22.30 “Територiя обману” 
23.35 “Мультибарбара” 
00.30 Х/ф “Усе, що тобi 
треба, – це любов” (2) 

ІНТЕР
05.30 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 21.00 Т/с “Поверни 
моє кохання” 
11.50, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки 
станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
23.10 Т/с “Мар’їна роща” (2) 
01.05 Х/ф “Святий” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15, 19.30 “Тема дня” 
15.30 “Будьте здоровi” 
16.00 “В об’єктивi ТТБ” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “До речi, про речi” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Азбука смаку” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини України” 
21.30 “На часi” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.20 ТНЕУ – 
калейдоскоп подiй 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма 
“Bon appetit” 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
“Падiння комети” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
“Щоденник для батькiв” 
22.35 Х/ф “Куля” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.40, 16.45 Т/с 
“Брат за брата” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.30, 16.20 Т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.25 Х/ф “Солдат” (2) 
01.10 Голос Америки 
01.15 Х/ф “Кадiллак 
рекордз” (2) 

СТБ
06.10 “У пошуках iстини. 
Чорний перстень Анни 
Ахматової” 
06.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.25, 16.00 “Все буде 
добре!” 
09.20 “Все буде смачно!” 
10.15 “Зiркове життя. 
Життя пiсля самогубства” 
11.10, 23.45 Х/ф “Мама 
мимоволi”(1) 
13.50 “Битва екстрасенсiв-13” 
19.00 “Коли ми вдома” (2) 
19.55, 22.45 “Врятуйте 
нашу сiм’ю-3” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00, 00.50 
Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
10.55 Страстi за Ревiзором 
12.20 Т/с “Щасливi разом” 
15.55, 21.55 Т/с 
“Молодiжка-2” 
16.55, 20.50, 22.55 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 23.55 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi №13 
00.55 Х/ф “Гарний 
сусiд Сем” 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок 
з Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00, 23.30 Т/с 
“Лягавий-2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 
02.15 Остаточний вердикт 
03.10 Х/ф “Ультиматум 
Борна” (2) 
04.50 Щиросерде 
зiзнання 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
06.40, 09.40 Т/с 
“Розшук-2” (1) 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 
Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
16.30, 19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00, 01.35 Х/ф “Я 
прийшов з миром” (2) 
23.55 Х/ф “Льодовi 
дрижаки” (2) 
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
06.50, 07.25, 08.25 Гiсть студiї 
07.40 Країна on line 
08.45 Телемагазин 
09.40, 19.00 Про головне 
10.15 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
11.05 Х/ф “Брат i сестра” (1) 
13.20 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Моя країна 
14.20 Вiра. Надiя. Любов 
15.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чоловiки) 
16.55 Euronews 
17.10 Музичне турне 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.40 Шустер LIVE (ч. 1) 
21.40 Шустер LIVE (ч. 2) 
00.00 Пiдсумки 
00.25 На слуху 

1+1
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 19.30 ТСН
07.10 “Особистий рахунок” 
07.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
08.35 “Чистоnews” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.00 Т/с “Кухня” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка” 
13.20 “Шiсть кадрiв” 
13.50, 14.50, 15.45 
“Сiмейнi мелодрами” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Корольок – 
пташка спiвоча” (1), 
20.20 “Мультибарбара” 
21.00 “Вечiрнiй Київ” 
22.55 “Свiтське життя” 
00.00 Х/ф “Королева” (1) 

ІНТЕР
05.30 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 “Новини” 
07.10, 08.10, 09.10 “Марафон. 
Диво починається” 
11.00, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.50 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 “Щастя з пробiрки” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Любов i Роман” 
22.45 Ток-шоу “Чорне 
дзеркало” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
15.15 “Тема дня” 
15.30 “Що робити?” 
16.30 Д/ф “Народний 
артист М.Яковченко” 
16.40 “Я чекаю тебе, Миколаю” 
17.15 “Слово має народний 
депутат” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Слiд” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Думки вголос” 
20.15 “Пiснi нашого краю” 
20.30 “Пiсля школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Новини України” 
21.30 “На часi” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
“Моє серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Слiдства. Iнфо” 

08.00 Вiкно в Європу.
Сильнi разом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Калейдоскоп” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Ледi-казка” 
17.30 Модна програма 
“Меланж” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма 
“Духовнi роздуми” 
22.35 Х/ф “Третя п’ятниця” (2) 

ICTV
06.40, 08.00 Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.20 Т/с 
“Наркомiвський обоз” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.20 Т/с 
“Смертельна сутичка” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Крiт 
21.25 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.15 Х/ф “Сфера” (2) 

СТБ
06.30 Х/ф “Мiй улюблений 
клоун”(1) 
08.05 Х/ф “Zolushka. ru” (1) 
10.15 Х/ф “I падає снiг” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7” 
22.45 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-7”. Пiдсумки 
голосування 
23.50 “Куб-5” 
01.40 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
10.55 Страстi за Ревiзором 
12.20, 16.55, 21.00 Т/с 
“Воронiни” 
15.55, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
18.20 Абзац! 
19.00, 23.05 Герої та коханцi 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 
Ранок з Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 21.00, 23.30 Т/с 
“Лягавий-2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Повернення Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 
П’ята серiя (1) 
11.25 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 
Шоста серiя (1) 
13.05 “Нове Шалене 
вiдео по-українськи” 
15.00 “СуперОблом. UA” 
16.30 Т/с “Чужий” (1) 
19.00 Х/ф “Майстер” (1) 
22.00 Х/ф “Ворог поруч” (2) 
23.50 Х/ф “Хронiки пекла” (2) 
02.00 Х/ф “Вторгнення 
живої сталi” (2) 

УТ-1
06.05 Вiд першої особи 
06.30 На слуху 
06.45 Пiдсумки 
07.00 Шустер LIVE 
11.25 Подорожуй першим 
11.50 Зроблено в Європi 
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування (жiнки) 
13.00 Свiтло 
13.30 Хочу бути 
13.50 Нотатки на глобусi. 
Латвiя 
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. Гонка 
переслiдування (чоловiки) 
15.40 В гостях у Д.Гордона 
16.45 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.55 Чоловiчий клуб 
18.30 Книга ua 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин 
з Майклом Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Свiтське життя” 
10.10 Х/ф “Лiки для бабусi” (1) 
14.30 “Вечiрнiй Київ” 
16.30, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.20 “Що? де? коли?” 
00.35 Х/ф “Червонi вогнi” (2) 

ІНТЕР
06.40, 20.00 “Подробицi” 
07.20 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.30 Д/ф “Костянтин Меладзе. 
“Не тревожь мне душу...”” 
09.30 “Новини” 
10.00 Т/с “Будинок бiля 
великої рiчки” 
12.55 Х/ф “Любов i Роман” 
15.00 Т/с “Кохання не 
картопля” 
18.00, 20.30 Т/с “Все 
повернеться” 
22.30 Т/с “Точка кипiння” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00 “На часi” 
15.30 “Допомагає служба 
зайнятостi” 
15.45 “Казка вiд святого 
Миколая” 
16.45 “Пiснi нашого краю” 
17.00, 19.00 
“Панорама подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Скарби роду” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.15 “Спортивнi 
меридiани” 
20.30 “Шляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “ПрофStyle” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.00 Програма “Bon appetit” 
06.30, 11.15 Програма “Про нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Дача” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
“Калейдоскоп” 
10.00 Вiкно в Європу.
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 

12.00 Європа у фокусi 
12.30, 22.40 Х/ф “Френкi 
та Джоннi одруженi” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Бал казок” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Модна програма 
“Меланж” 
21.30 “Мiй свiт”. 
Павло Табаков 
00.25 Час-Тайм 

ICTV
07.05 Х/ф “Вороги” 
08.50 Україна. Код 
унiкальностi: Елiксир 
безсмертя 
09.50 Дiстало! 
10.50 Громадянська 
оборона 
11.50 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф “Полiцейська 
академiя” 
14.55 Т/с “Фiзрук-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф “Хенкок” 
22.00 Х/ф “Сфера” (2) 
00.45 Х/ф “Iлюзiя обману” (2) 

СТБ
08.00 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.15 Х/ф “Спортлото-82”(1) 
13.10 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-7” 
16.10 “Зваженi та щасливi-4” 
19.00 “Х-Фактор-5” 
21.45 Т/с “Коли ми вдома” 
(2) 
22.45 “Х-Фактор-5 
Пiдсумки голосування” 
00.00 “Детектор брехнi-6” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Ревiзор 
09.15 Стажисти 
10.40, 12.40 Герої та коханцi 
14.35, 16.35 Хто Зверху?-3 
18.45 М/ф “Кiшки проти собак” 
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер i 
В’язень Азкабана” (2) 
23.30 Стенд Ап Шоу 
00.30 Х/ф “Залiзне небо” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.10 Таємницi зiрок 
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль-5” (1) 
10.00 Один за сто годин 
11.10, 22.15 Х/ф “Слiдами 
Фенiкса” (1) 
13.15, 15.20 Т/с “Волошки” (1) 
17.25, 19.40 Т/с “Красунi” (1) 
00.20 Х/ф “Сибiр. 
Монамур” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Маски-шоу” 
07.15 “Нове Шалене 
вiдео по-українськи” 
08.40 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
10.00 Т/с “Розшук-2” (1) 
18.00 Х/ф “Хронiки 
пекла” (2) 
20.10 Х/ф “Мiцний 
горiшок-4” (1) 
23.00 Х/ф “Королiвство 
вiкiнгiв” (3) 
01.00 Х/ф “Ворог 
поруч” (2) 
02.20 Х/ф “Тривожний 
мiсяць вересень” (1) 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.30, 00.15 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
08.10 Шеф-кухар країни 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
09.55 Школа Мерi Поппiнс 
10.10 Подорожуй Литвою 
10.40 Х/ф “Снiговики” (1) 
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (жiнки) 
13.15 Православний вiсник 
13.50 Д/ф “Майбутнi зiрки” 
6 с. “Iспит” 
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (чоловiки) 
15.40 Фольк-music 
16.55 Театральнi сезони 
17.30 В гостях у Д.Гордона 
18.30 Подорожуй першим 
19.00 Т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 ПроОбраз 
23.00 На слуху. Пiдсумки 

1+1
06.00 Х/ф “Втеча” (1) 
07.35 Мультфiльм (1) 
08.00, 08.35 М/с “Пригоди 
ведмедикiв Гаммi” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.00 “Українськi сенсацiї” 
11.05 М/ф “Ескiмоска-2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
11.10 М/ф “Маша i ведмiдь” (1) 
12.00 “Iнспектор Фреймут” 
13.45 Т/с “Кухня” (1) 
18.25 “15 республiк” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.15 “Хоробрi серця” 
23.10 Х/ф “Пiслязавтра” (1) 

ІНТЕР
07.20 “Подробицi” 
08.00 “уДачний проект” 
08.35 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Незвiдана Європа” 
11.00 Т/с “Все повернеться” 
15.10 Т/с “Кохання 
не картопля” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.30 Т/с “Слiпе щастя” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
15.00 “Дарунки святого 
Миколая” 
16.30 “Шляхами Тараса” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Постатi” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
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 Х/ф Дитяче кiно. 
“Бал казок” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 

14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Слiдства.
Iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40, 21.30 Програма 
“Про кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
22.00 Х/ф “Уiкенд в Бернi” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.10 Анекдоти по-українськи 
07.55 Зiрка YouTube 
09.10 Дивитись усiм! 
10.10 Крiт. Розважальне шоу 
10.45 Х/ф “Хенкок” 
12.45 Факти. День 
13.10 Х/ф “Полiцейська 
академiя-2. Їх перше завдання” 
15.00 Т/с “Чужий район” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Шерлок Холмс” 
23.00 Х/ф “Шерлок 
Холмс-2. Гра тiней” 
 

СТБ
06.10 Х/ф “Шукайте 
жiнку”(1) 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.20 “Караоке на Майданi” 
11.20 “МастерШеф-4” 
14.50 “Х-Фактор-5” 
19.00 “Битва екстрасенсiв-14” 
21.10 “Один за всiх” 
22.20 “Вiкна-Новини” 
Спецрепортаж 
23.25 Х/ф “Суджений-
ряджений” (1) 
01.20 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Х/ф “Пожежний пес” 
09.50 М/с “Дракони: 
Вершники Дурня” 
11.50 М/ф “Кiшки 
проти собак” 
13.40 Х/ф “Йоко” 
15.40 Х/ф “Мерайа Мундi 
i скринька Мiдаса” 
17.45 Х/ф “Гаррi Поттер 
i В’язень Азкабана” (2) 
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер 
i Кубок вогню” 
23.45 Х/ф “Окулус” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
07.20 Таємницi зiрок 
09.15 Т/с “Волошки” (1) 
13.10 Т/с “Красунi” (1) 
17.00, 20.00 Т/с 
“Зведена сестра” (1) 
19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
22.00 Т/с “Слiд” (1) 
23.20 Х/ф “Моє прiзвище 
Шилов” (2) 

2+2
06.00 “Королi рингу”. 
Чемпiонськi бої за версiями 
WBC та NABF: Адонiс 
Стiвенсон - Дмитро 
Сухотський, Артур Бетербiєв 
- Джефф Пейдж-Молодший 
09.00 Х/ф “Майстер” (1) 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 “Бушидо” 
15.00 “Богатирi” 
16.00 Х/ф “Мiцний горiшок-4” (1) 
18.50 Х/ф “Фантастична 
четвiрка-2” (2) 
20.50 Х/ф “Хижаки” (2) 
23.00 Х/ф “Чужий проти 
Хижака” (3) 
01.00 Х/ф “Королiвство 
вiкiнгiв” (3) 
02.30 Х/ф Кинорiк. 
“Карпатське золото” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Необхідно проявити роз-

судливість у словах і вчин-
ках. Не варто кидатися з 
крайності в крайність. Ваші 
рішучі дії обов’язково увін-
чаються успіхом. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
У вас з’явиться можли-

вість швидко розібратися зі 
складними ситуаціями, які 
виникають. Постарайтеся 

плавно ввійти в робочий 
ритм:  не хапайтеся за все 
відразу. Для вас практично 
не буде перешкод для до-
сягнення будь-якої мети. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

У вас є шанс створити 
міцний фундамент для по-
дальших досягнень у роботі 
й творчості. Успіх буде базу-
ватися на вашій пунктуаль-
ності та сумлінності. 

РАК (22.06-23.07)
Важливо не спізнюватися, 

приходити на роботу вчасно. 
Однак не варто намагатися за-
воювати репутацію трудоголи-
ка, ваші зусилля не оцінять.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вас можуть турбувати пи-

тання, пов’язані з кар’єрою. 
Ваш підхід до вирішення 
питань допоможе впора-
тися з багатьма справами. 

Ретельно аналізуйте події, 
що відбуваються з вами, й 
не вживайте імпульсивних, 
необдуманих кроків. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ви починаєте почувати, 

як наповнюєтеся життєвою 
енергією, ви знову здатні 
бути творцем. Сприятливий 
час для планування як на 
найближче, так і на відда-
лене майбутнє. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень насичений спіл-

куванням із друзями та ко-
легами. Один із нових зна-
йомих може виявитися дуже 
впливовою персоною. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Приділяйте належну ува-

гу дрібницям і не забувайте 
про пунктуальність. Від вас 
може знадобитися зосеред-
женість на головному. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Не допускайте, щоби вами 

керували негативні емоції. 
Не намагайтеся всіма ко-
мандувати. Сміливо можете 
розраховувати на допомогу 
друзів.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
З’явиться можливість вирі-

шити нагромадження справ, 
поліпшити стосунки з коле-
гами по роботі та знайомими. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не варто сваритися з 

друзями та родичами, без 
них ваше життя все одно не 
буде щасливим. Ви можете 
багато чого встигнути, якщо 
зосередитеся. 

РИБИ (20.02-20.03)
Всі ваші таємні задуми мо-

жуть реалізуватися, тому будь-
те мудрішими і бажайте тільки 
те, що вам дійсно потрібно. 

делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Слiдства. Iнфо” 
20.30 Вiкно в Європу.
Сильнi разом 
21.30 Модна програма “Меланж” 
22.35 Х/ф “Iнше життя” (2) 

ICTV
06.40, 08.00, 14.30, 16.20 
Т/с “Лiтєйний” 
07.45, 08.45, 12.45 
Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Зiрка YouTube 
10.40, 16.50 Т/с 
“Брат за брата” 
13.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
15.45 Факти. День 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.20 Т/с “Чужий район” 
22.20 Т/с “Фiзрук-2” 
23.15 Х/ф “Вороги” 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.55, 16.00 “Все буде добре!” 
08.50 “Все буде смачно!” 
09.50 “Зiркове життя. 
Смертельнi розваги” 
10.40 “Зiркове життя. 
Допитися до слави” 
11.40 Х/ф “Zolushka. ru” (1) 
13.45 “Битва екстрасенсiв-13” 
19.00 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.55, 22.45 “Зваженi та 
щасливi-4” 
23.15 Х/ф “Отрути, або 
свiтова iсторiя отруєннь” (2) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 18.00 Репортер 
07.05 ШОУМАНIЯ 
08.20 Ревiзор-4 
10.45 Страстi за Ревiзором 
12.15 Т/с “Щасливi разом” 
15.50, 22.00 Т/с 
“Молодiжка-2” 
16.55, 21.00, 23.05 Т/с 
“Воронiни” 
18.20, 00.05 Абзац! 
19.00 Герої та коханцi №15 

ТРК “УКРАїНА”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.30 Подiї 
06.50, 07.10, 08.10 
Ранок з Україною 
09.15, 13.10, 15.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 21.00, 23.30 Т/с 
“Лягавий-2” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 05.15 Т/с 
“Повернення Лялi” (1) 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 14.10 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
07.35 “Убойне вiдео” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 
Третя серiя (1) 
11.25 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 
Четверта серiя (1) 
13.05 Д/п “Протитанковi 
пушки калiбру 45 та 57 мм” 
13.20 Д/п “Воїни свiту” 
15.10 Д/п “Україньскi 
сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “Чужий” (1) 
22.00, 01.40 Х/ф “Людина-
тiнь” (2) 
00.00 Х/ф “Вторгнення 
живої сталi” (2) 
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Збудник ботулізму перебуває в ґрунті, 
мулі, заноситься на траву, листя рослин. 
Практично всі харчові продукти, забруд-
нені ґрунтом або вмістом кишечника тва-
рин, птахів, риб, можуть містити спори 
збудників ботулізму. Проте захво-
рювання може виникнути тільки при 
вживанні тих продуктів, які зберігали 
в безкисневих або близьких до них 
умовах без попередньої достатньої 
термічної обробки (тобто консерво-
вані).

Один продукт може бути зараже-
ним ботулізмом у неоднаковій мірі 
в різних ділянках, це залежить від 
ступеня його аерації. При ботулізмі 
не змінюється смак і вигляд про-
дукту, лише в окремих випадках 
з’являється своєрідний запах про-
гірклого масла.

Перші ознаки ботулізму – це нудота, 
запаморочення, сухість у роті, двоїння в 
очах, параліч мускулатури; людина може 
втратити голос. Іноді симптоми захворю-
вання проявляються поступово. Тому хво-
рий, в якого, до прикладу, двоїння в очах, 
йде на консультацію до окуліста, й не здо-
гадуючись, що заражений ботулізмом. Та-
ким чином хворий втрачає дорогоцінний 
для лікування час.

Ботулізм неодмінно слід лікувати під на-
глядом лікарів, до того ж тривалий період 
– близько місяця. Трапляються випадки, 
коли організм людини не може побороти 
вказане захворювання з причини запізні-
лого звертання за медичною допомогою. 

Щоб уникнути ботулізму, продукти, які 
підлягають консервації, потрібно ретель-
но мити та суворо дотримуватися техно-

логії консервування.
Іноді трапляється, що кришки на бан-

ках «вздуваються». Це свідчить про те, що 
мікроби активізуються, а газ, який утво-
рюється внаслідок їх життєдіяльності, 

роздуває кришку. Такі банки необхідно 
вилучити, а консервовані продукти з них 
категорично заборонено вживати.

Деколи спостерігається, що верхній 
шар консервації вкрився чимось схожим 
на плісняву; незважаючи на це, чимало 
людей викидають наліт, який утворився, 
а консервований продукт вживають. Але 
слід пам’ятати, що вживати таку консер-
вацію категорично не можна (!), тому що в 
ній можуть бути кишкова паличка, бакте-
рії стафілокока, паличка протея (яка теж 
спричиняє харчову токсикоінфекцію).

Отож, будьте уважні, не вживайте недо-
броякісні продукти. 

Марія МАЗУриК,
викладач інфектології 

Чортківського державного
медичного коледжу

Фото Ореста ЛиЖеЧКи  

Вона виготовлена з високопробного срі-
бла. Її щиток круглий, плаский, має діаметр 
2,2 см, товщину 0,1 см. На лицевій стороні, 
вздовж зовнішнього обводу на відстані 0,1 
см, штихелем вигравіровано круг, усередині 
якого є зображення птаха – це ворона (гал-
ка), повернута вправо. Птах має реалістичні 
анатомічні риси зображення – тут чітко про-
стежується трикутникоподібний хвіст, по-
хилений донизу. Від хвоста лінії плавно пе-
реходять в округлий тулуб. Над ним зверху 
розміщена голова та вправо вниз, у сторону 
грудної клітки, опускається доволі великий та 
широкий дзьоб. Птах має розпростерті крила 
– він наче перебуває на льоту. Крила розмі-
щені у верхній та нижній частинах тулуба, які 
в фалангах повернуті вправо. Схематично, 
між хвостом, який звисає вниз, і нижнім кри-
лом зображені ноги птаха, на яких двопаль-
цеві фаланги повернуті вліво (рис.).

До щитка цієї печатки припаяне кільце діа-
метром 2,2 см. Ця смуга має довжину 6,6 
см, товщину 0,1 см і ширину 0,5 см. На міс-
ці з’єднання щитка з кільцем кінцівки смуги 
на 0,3 см розплющені та припаяні до щитка. 
Варто зазначити, що смуга кільця з внутріш-
нього боку гладка, а ззовні протягуються три 
округлі паралельні смуги.

Таким чином, на виготовлення цього ви-
робу здійснювалися окремі технологічні про-
цеси: лиття, гравірування штихелем, паяння, 
шліфування.

У першому процесі окремо виливалися щи-
ток і смуга для кільця з паралельною трисму-
говою випуклістю. Далі, на лицевій поверх-
ні щитка за нанесеним на нього малюнком 
відбувалося гравірування. Таке гравірування 
здійснювалося досвідченим майстром, адже 
це є робота доволі делікатна та мініатюрна, 
тому її здійснював вправний та досвідчений 
майстер своєї справи. Ще один важливий 
процес – з’єднувалося кільце до щитка при-
паюванням двох окремих частин виробу, що 
вимагало також гарних умінь. На завершення 
краї робочої поверхні обшліфовувалися.

Щоби замовити таку річ у майстра та роз-
платитися з ним, то це було задоволенням  
людини доволі заможної та багатої. Нею 
міг бути феодал чи представник боярсько-
шляхетської знаті.

За аналогією, єдиною знахідкою з Тер-

нопільщини є печатка кінця XIII ст. із княжої 
Теребовлі. До рук науковців вона потрапила 
у 60-х роках XX ст., але деталі її виявлення 
та місцезнаходхення не вдалося з’ясувати. 
Тепер вона зберігається у фондах Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого музею. До 
нас дійшла лише її частина – щиток, а кільце 
відсутнє. 

З наукової літератури аналоги схожих пе-
чаток у кількості трьох примірників були ви-
явлені в складі монетно-речового скарбу зі с. 
Демидів Львівської області, який був виявле-
ний у 1896 р. Датуються ці печатки початком 
XIV ст. Хоча ці чотири примірники печаток 
схожі між собою, але мають певні відмінності. 
Наприклад, композиційним сюжетом (хоча у 
чотирьох випадках зображений птах), мета-
лом, з якого вони виготовлені та, зрештою, 
формою літер і самим написом.

Відмінність має печатка, виявлена непо-
далік Чорткова. У ній по-іншому зображений 
птах і відсутній напис. Якщо в перших чоти-
рьох печатках напис знаходиться в обрам-
ленні кола, то у випадку з нашою знахідкою 
в обрамленні знаходиться лише птах. Можна 
твердити, що в якості ідентифікації власника 
печатки – три насічки, що мають довжину 0,3-
0,4 см і знаходяться в правій частині щитка 
між дзьобом, грудною кліткою, нижнім кри-
лом птаха і на обрамленні щитка. Інших три 
насічки, які мають довжину 0,-0,2 см, розта-
шовані між верхнім хвостом, крилом і обрам-
ленням щитка в правій частині вироба.

Найбільш ймовірно, що наш примірник 
печатки належав одному з представників 
галицької боярської шляхти. Так, автором 
цієї статті неподалік с. Біла в 2007 р. був від-
критий та досліджений пізньосередньовіч-
ний замок XIV ст. Він розміщений на стику 
торгового шляху, який проходив на півночі 
по Серету з Теребовлі через села Зарвани-
ця, Буданів (Теребовлянський район), потім 
Звиняч-Скомороше-Скородинці до с. Біла. 
Звідси, на південь, сухопутний шлях вів че-
рез Білобожницю-Ридодуби-Косів на Бучач 
та Язлівець. Східний напрямок вів через 
Чортків (міста на той час ще не існувало) до 
Угриня. Тут торговий шлях розмежовувався: 
один вів вздовж Серету на підень;  другий – 
на схід уздовж каньйону р. Млинка в сторону 
с. Озеряни (Борщівський район).

Таким чином, констатуємо факт, що влас-
ником печатки був представник галицької бо-
ярської шляхти, який контролював торговий 
шлях у районі нижче Чорткова, що вів суходо-
лом на схід через  Залісся-Озеряни-Борщів, 
а на південь водним коридором по р. Серет 
через Сосулівку-Улашківці до Дністра. 

Будемо сподіватися, що подальші дослі-
дження відкриють невідомі факти стародав-
ньої історії нашого краю в пізньосередньо-
вічний час, але це вже справа майбутнього. 

Володимир ДОБрянСЬКий, 
археолог  

 На малюнку срібна печатка XIV ст., 
знайдена на Чортківщині

Знахідка

Боярська срібна печатка XIV ст. 
із Чортківщини

Під час проведення обстежень старожитностей нашого краю в культурному 
шарі пізньосередньовічного часу знайдено срібну печатку ХІV ст. 

Засторога

Небезпечний збудник 
у консервних банках

Господині, готуючи на зиму всякого роду консервацію, й гадки не мають, 
що консервовані овочі, фрукти, гриби, м’ясо можуть спричинити доволі важке 

захворювання з ознаками отруєння центральної нервової системи 
найсильнішим бактеріальним токсином – ботулізм.

Міні-футбол

Корисні поради

Бо шипшина – то 
мало не цілий скарб 
за вмістом потріб-
них для нашого ор-
ганізму речовин. 
І – помічна за різ-
них болячок, у чому 
впевнено переконує 
вже відомий чита-
чам «Голосу наро-
ду» лікар-цілитель 

Олесь ГОПАНЧУК. Ці ягоди додають сил при 
авітамінозі, атеросклерозі, герорагічному ді-
атезі, гемофілії, дифтерії, запаленнях легень 
та нирок, кашлюку, нирково-кам`яній хворо-
бі, скарлатині, тифі, туберкульозі, цинзі, при 
хворобах сечового міхура (і як сечогінний за-
сіб) та шлунково-кишкового тракту.

З лікувальною метою використовують 
плоди, які містять дубильні речовини, цукор, 

яблучну і лимонну кислоти, вітаміни А, В 2, С, 
К, Р. У насінні містяться вітамін Е, пектинові 
речовини, мінеральні солі, каротин, фітонци-
ди. Відмічено, що вітамін С у плоді шипшини 
міститься найбільше зі всіх відомих плодів. 
Окрім того, у плодах знаходяться речовини, 
які покращують засвоювання вітаміну С ор-
ганізмом. Багатий вміст вітамінів, їх вдале 
поєднання з іншими речовинами обумовлю-
ють ту чи іншу дію, яка підвищує опірність 
організму в боротьбі з інфекційними хворо-
бами. Вітаміни С, В, А, К поліпшують функцію 
кровотворних органів, нормалізують зсідан-
ня крові (вітамін К), укріплюють стінки судин 
(вітамін К) і зменшують їх ламкість. Фітонци-
ди діють протимікробно, а сапоніни – сечо-
гінно. З лікувальною метою використовують 
і коріння шипшини.

Фото Ореста ЛиЖеЧКи

Ой шипшино-шипшинонько, 
додай же нам силоньки

Ось такі добірні ягоди цієї помічної й вітамінної рослини днями побачив
 у одному зі сіл району наш фотокореспондент. Запримітив – й подивувався: 

хто ж це таку розкіш зоставив безгосподарно на поталу морозам?

У віковій групі 2000-2001 р. н. перемогу 
здобула команда «Васильківка» Дніпропе-
тровської області, обігравши в фіналі коман-
ду Чорткова, третє місце зайняла команда 
«Баштанка» Миколаївської області, четверте 
– команда «Газовик» Харківської області. 

А у віковій групі 2002-2003 р. н. в запеклій 
боротьбі перемогу здобула команда «Ям-
піль» Вінницької області, обігравши в фіналі 
команду «Явір-2» зі Львівщини, третє місце 
здобула команда «Явір-1» Львівської облас-
ті, четверте місце посіла місцева команда 
«Чортків» Тернопільської області. У цій же ві-
ковій групі за кращого воротаря визнано на-
шого, чортківського Тараса Дибаша.

«Всеукраїнська асоціація сільського фут-
болу України» забажала на шпальтах ра-
йонки висловити велику вдячність голові 

Тернопільської обласної організації «ВАСФУ» 
Володимиру Рудзіку за гостинний прийом в 
гостиниці «Авіаносець» та допомогу в органі-
зації змагань. А директор районного центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх», що, власне, й координував змагання, 
Віктор Нагірний мав за мету скласти дяку й 
пошанування за сприяння в організації ціка-
вих спортивних поєдинків директорові Чорт-
ківського державного медичного коледжу Лю-
бомирові Білику та директорові ЧННІПБ ТНЕУ 
Віталію Буратинському – за надання примі-
щення спорткомплексу «Економіст», а також 
головному лікарю ЦКРЛ Роману Чортківсько-
му – за медично-профілактичний супровід. 

на знімку: грають ветерани (фінал пер-
шості «ВАСФУ»).

Фото Володимира тиХОВиЧА

Дісталися «срібла» і стали четвертими
З 5 по 7 грудня у Чорткові проходили Всеукраїнські фінальні змагання з міні-

футболу серед юнаків 2000-2001, 2002-2003 років народження, зорганізовані 
Громадською організацією «Всеукраїнської асоціації сільського футболу 

України», в яких взяли участь 14 команд з різних областей України.
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Оголошення, повідомлення 11

транспорт

будинки

ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

Для вас, переселенці

Вважати недійсними:

СуПЕрМарКЕт «Наш КраЙ» 
(м. Чортків, вул. Коновальця, 6),

ЗаПрошуЄ На роБоту 
працівників на посади: директор магазину, 
категорійний менеджер, касир, продавець.

офіційне працевлаштування, соцпакет.
Звертатись за тел. 095-612-25-37, 098-785-21-70.

терміново автомобіль Audi-80, об`єм – 1,8; 
сірого кольору, бензин-газ пропан (вписано у доку-
менти), в задовільному стані. Ціна 2900 у. о. (торг).

тел. 097-159-38-05. 

автомобілі різних марок, можливі зниж-
ки. тел.: 066-556-37-35, 096-021-61-01.

трактори, міні-трактори, комбайни та інша 
спецтехніка, можлива розстрочка на вигідних 
умовах. тел.: 066-556-37-35, 096-021-61-01.

автомобілі вітчизняних виробни-
ків та іномарки. Можлива розстрочка. 
тел.: 066-556-37-35, 096-021-61-01.

земельні ділянки
приватизована земельна ділянка по вул. 

Бучацькій-Бічній (зупинка ремзаводу) площею 
0,18 га. Є фундамент, документи.

тел.: 095-419-17-05, 066-503-72-76, 097-975-29-06.

велика 3-кімнатна квартира (недорого) в 
Чорткові, в новобудові, яка знаходиться в районі 
Кадуба (біля АЗС “УкрНафта”). Дана квартира ве-
лика і простора, з підведеними усіма найнеобхід-
нішими комунікаціями (вода, газ, світло). Загаль-
на площа квартири 90 кв. м, житлова –  60 кв. м, 
також є можливість збільшення площі квартири 
до 40 кв. м (детальніша інформація за телефо-
ном або при зустрічі). Є підвал площею 5 кв. м. 

тел.: 095-208-47-94, 097-611-62-03. 

2-поверховий житловий будинок у с. Нагі-
рянка зі зручностями. Є два гаражі, літня кухня, 
господарські приміщення, 0,35 га городу.

тел.: 050-905-81-65, 050-255-77-35, 
067-867-08-95.

незавершене будівництво, котедж, по-
кращеного планування в новозбудованому 
цегляному будинку, який знаходиться в райо-
ні Синякового за адресою: м. Чортків, вул. Іва-
сюка. тел.: 067-354-58-90, 067-424-52-50. 

Педагогічний колектив Скородинської 
ЗОШ І – ІІ ступенів висловлює щирі спів-
чуття вчителю Оксані Богданівні Івашків із 
приводу передчасної смерті її батька    

    ТРАчА Богдана Васильовича.

Минає рік, як поруч із нами немає нашого
КУЛАКА 

Володимира Васильовича.
Відійшла за межу ві-

чності людина сильної 
волі, наділена розу-
мом і працелюбством. 
Усі, хто знав Володи-
мира Васильовича, 
пам`ятають його як 
відданого своїй справі 
висококваліфіковано-
го спеціаліста, вимо-
гливого керівника та 
водночас доброзичли-

вого товариша.
Такі ж риси цінував він у людях, які його 

оточували. Все своє життя присвятив бу-
дівництву, вкладав у нього свою душу й на-
вчав цього інших. Скільки не мине часу, він 
завжди буде поруч із нами. 

Хай над його могилою світить сонце,
Жалібно співають пташки, 
На квітах буде роса – 
            це наша пам`ять про нього.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела в останню путь,
Похилиться зажурена калина,
І добрим словом люди пом`януть.
Хай земля йому буде пухом, а душі – ві-

чний спокій і Царство Небесне.
колектив пМк-258 

тОВ “тернопільбуд”.

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 листопада 2014 р. за № 637 «Про 
здійснення соціальних виплат особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення 
антитерористичної операції» передбаче-
но, що призначення та продовження соці-
альних виплат даним особам здійснюєть-
ся за місцем перебування таких осіб на 
обліку в управлінні соціального захисту 
населення, що підтверджується відповід-
ною довідкою.

Тому для взяття на облік, оформлення і 
видачі довідки особам, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території та ра-

йонів проведення антитерористичної опе-
рації на територію Чортківського району, 
необхідно звертатись із паспортом або 
іншим документом, що посвідчує особу, 
у відділ прийому громадян управління 
соціального захисту населення Чортків-
ської РДА, який знаходиться за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 21 (в примі-
щенні міської ради, І поверх, ліве крило, 
кабінет № 6).

Володимир ЦВЄтКОВ, 
начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації

Відповідно до п. 3 Порядку проведення 
індексації грошових доходів населення, за-
твердженого постановою КМУ за № 1078 
від 17 липня 2003 року,  індексації підля-
гають лише ті пенсії, в яких основний роз-
мір, розрахований від наявного стажу і за-
робітку, більший за прожитковий мінімум, 
встановлений для непрацездатних осіб.

З 1 грудня 2013 року по теперішній час 
це – 949 гривень. Тобто індексації підля-
гають лише пенсії, основний розмір яких 
без всіх видів доплат вищий за 949 грн.

Для прикладу: станом на 1 грудня 2014 
року загальний розмір пенсії п. Сидорен-
ка, який має 35 років стажу, становить 
1175 грн. Ця сума складається з основно-
го розміру – 600 грн., що розраховується 
від стажу і заробітку; 349 грн. – доплата 

до прожиткового мінімуму, встановлено-
го для непрацездатних осіб (949 – 600 = 
349); 60 грн. – доплата за понаднормовий 
стаж (10 років); 66 грн. –  підвищення для 
«дитини війни»; 100 грн. – доплата згідно 
з постановою КМУ за № 327 від 23 квітня 
2012 р. Тобто всіх видів доплат і надба-
вок до основного розміру в п. Сидоренка 
– 575 грн.

Оскільки основний розмір пенсії стано-
вить 600 грн. і є нижчим за прожитковий 
мінімум, встановлений для непрацездат-
них осіб (949 грн.), то й пенсія п. Сидорен-
ка індексації не підлягає.

Людмила ФІЛяК, 
заступник начальника управління 

Пенсійного фонду України 
в Чортківському районі

Батьківський та учнівський колективи 
3-А класу Чортківської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
№ 2 висловлюють глибокі співчуття кла-
соводу Н.Є.Мелимуці (Гнидишин) із приво-

ду смерті найдорожчої людини – її матері. 
На жаль, словами важко загоїти у серці бо-

лючу рану втрати. Адже смерть найріднішої 
людини – велике випробування. В цю гірку 
мить щиро поділяємо горе Вашої сім’ї та разом 
із Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Реєструйтесь на місці

Про це говорять

Чому пенсія сусіда росте, 
а моя не змінюється?

на болюче питання, яке на даний час дуже хвилює пенсіонерів, відповідаємо: 
ріст пенсії, що розпочався в травні 2014 року і триває по нинішній час, 

відбувається за рахунок проведення індексації пенсії.

Подяка
Висловлюю щиру подяку правлінню Чорт-

ківського районного споживчого товариства, 
особисто його голові Іванові Степановичу За-
болотному, голові районної профспілкової ор-
ганізації працівників споживчої кооперації, ко-
лишнім працівникам Чортківської міжрайбази 
за організацію святкування 5 грудня цього року 
в кафе «Лемківська світлиця» мого 90-річного 
ювілею. Дякую вам, що не забуваєте, що 
пам’ятаєте, поважаєте. І нехай все зроблене 
вами з душею повертається до вас сторицею.

з вдячністю – ветеран споживчої 
кооперації, колишній директор 

Чортківської міжрайбази В.МарасаНОВа

здається в оренду
1-кімнатна квартира (біля інституту) для сімейних, без котів, 

собак. тел. 097-135-42-27.

Педагогічний колектив Базарської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів висловлює щире спів-
чуття вчителю Віталію Володимировичу 
Гінді з приводу передчасної смерті бать-

ка його дружини КУРИЛА Ігоря Яковича. 
Нехай Божа благодать огорне його душу.

свідоцтво про базову загальну середню освіту серії ТЕ за № 16182390 
(додаток за № 719529), видане у 2001 р. Страроягільницькою ЗОШ І – ІІ сту-
пенів на ім`я: Гашок Михайло Євгенович.

державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА за 
№ 556667, виданий Чортківським районним відділом земельних ре-
зурсів за адресою: с. Косів Чортківського району, Тернопільської об-
ласті на ім`я: кутрик Михайло Григорович.

Подяка
Добро повинно панувати поміж нас, тим паче у такий складний для українців і на-

шої держави час. За милосердям і поміччю ми, християни, завше звертаємось до 
Всевишнього, Він своєю милістю навертає нам людей – благодійників, які приходять 
на допомогу із щирою доброчинністю. Ось так нещодавно парафіяни УПЦ КП Святої 
Трійці с. Семаківці звернулися до відомого в нашому краї мецената, доброго госпо-
даря Василя Степановича Градового з проханням допомогти придбати та встановити 
у церкві вікна. Завдяки добродушності, безвідмовній щедрості пана Василя наш храм 
за кілька днів уже посміхається новими сучасними вікнами.

Прийміть, Василю Степановичу, низькоуклінну вдячність за добро, яке Ви творите 
людям. Нехай повниться-множиться Ваше життя миром і благополуччям; здоров`я, 
наснаги хай Бог посилає на многії літа.

Парафіяни с. Семаківці

тільки один день, 18 грудня, у четвер, з 9-ї до 16-ї год., 

КуПуЄМо волоССя 
за новими цінами від 35 см (стрижка безкоштовно)

Адреса: м. Чортків, готель “Таня” (перукарня “Завиток”)
Тел.: 067-622-01-61, 095-431-63-06



У такий спосіб можна означити першу 
збірку творів самодіяльного композитора, 
диригента-хормейстера, музиканта-педагога, 
заслуженого працівника культури України Пе-
тра Голінатого, що вийшла нещодавно в Дро-
гобицькому видавництві «Посвіт». До збірки уві-
йшли авторські композиції, обробки народних 
пісень і творів духовної тематики – усього 38. 
Передмову до видання написав заслужений 
працівник культури України, доцент, завідувач 
кафедри методики музичного виховання і ди-
ригування Дрогобицького педуніверситету ім. 
Ів.Франка Петро Гушоватий, використавши за 
епіграф слова Каменяра «Пісня і праця – ве-
ликі дві сили, їм я до скону бажаю служить». 
Вони напрочуд вдало пасують до означення 
постаті автора збірки, до слова, й позаштат-
ного кореспондента районки. Петро Голінатий 
недарма є почесним громадянином сіл Стара 

Ягільниця та Базар – 
адже там він виколисав 
народні колективи, як і 
свого часу на Чортків-
ському м`ясокомбінаті, 
у музичній школі, де 
творчо протрудився 
упродовж 36 (!) літ, 
тощо. Він знаний як 
автор понад 50-ти об-
робок та аранжувань 
для різних типів хорів 
як оригінальних творів 
українських компози-
торів, так і обробок 

народних пісень. У анотації, що передує ви-
данню, зазначено: воно адресоване виклада-
чам і студентам вищих і середніх навчальних 
музичних закладів, керівникам ансамблів, хо-
рів, усім шанувальникам хорового співу. Вже 
й, зрештою, такий намір і реалізується самим 
автором: за його словами, збірку передано 
для використання не лише до Тернопільсько-
го обласного методичного центру народної 
творчості, а й до Чортківських дяківсько-
катехитичної академії ім. свщм. Григорія Хо-
мишина, гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського, Заліщицького РБК.

Прочитувала Анна БЛАЖенКО
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ВІВТОРОК
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0 ... +4

СЕРЕДА
17 грудня

+1 ... +5

чЕТВЕР
18 грудня

0 ... +3

П`ЯТНИЦЯ
19 грудня

Щойно з друку

14 грудня в чудовий зимовий день 
виповниться 3 рочки дорогому синочку, 

найдорожчому онучку, похреснику і племінничку 
Михайликові пасеЧку.

Щиро вітаємо Тебе 
з Днем народження.
Хай промінчик сонця, 
   як Ангелик з неба, 
Прилетить до Тебе 
    й сяде на плече. 
Хай за нас обніме 
     й ніжно поцілує,
Щоб Ти відчув, 
як ми любимо Тебе!
Хай сили Небесні 

                                          Тебе бережуть,
Ангелики щастя на крилах несуть.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,

Попросить у Бога щасливі літа!
з любов̀ ю – мама, тато, 

дідусь і бабусі, хресні 
батьки і вся родина.

11 грудня виповнилося 2 рочки 
дорогій донечці, любій внучці, правнучці,

найкращій у світі сестричці
андріаночці калиНюк

зі с. Товстеньке.
У цей день грудневий 
               і морозний
Ти з`явилася на світ,
Наша донечко і внучко!
Ніжне, миле, дороге 
     сонечко-малятко.
З другим рочком Тебе, 
      наше янголятко!
Тортики, цукерки, 
         бантиків вогні,

Дарунків багато, гостей та рідні.
До Тебе 2 рочки в гості завітали,
Оченята Твої радісними стали.
Бігаєш довкола, звеселяєш всіх,
Всі щасливі чути Твій веселий сміх.
Тож на радість і втіху, Андріаночко, рости,
Мудрості Тобі, розуму й краси.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангелики завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі посилають.

з любов̀ ю – мама Оксана, тато 
руслан, сестричка аліночка, 

бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, 
хресні батьки 

та вся велика родина.

Від щирого серця вітаємо з Днем Ангела 
отця андрія леВкОВиЧа 

і засилаємо йому ціле перевесло 
найщиріших побажань.

З Днем Ангела 
здоровимо всім миром,
Прийміть від нас Ви 
   побажання щирі
І молитви, що шлем 
  до Господа за Вас.
Ви обрали шлях, 
щоб Богові служити,
І світлом освячені 
          Ваші путі.
Нехай же Ангел 

                                      Ваш Хоронитель
Буде заступником Вам у житті.
Мабуть, ще слів таких ніхто і не придумав,
Щоб в них вмістити щиро все про Вас,
Ви – доброта, порядність, мудрість,
Ми дуже любим і шануєм Вас.
Хай Бог пошле здоров`я Вам міцного,
Хоронить від усього злого,
Щоб Вами вибрана свята дорога
До Бога вічного Вас привела.
Хай світлі весни Бог Вам посилає,
Зими душевної щоб не було у Вас,
Терпіння зменшує, наснаги прибавляє,
Щоб Богові служити довгий час.
Хай на родину ласки всі зсилають
Пречиста Діва й Трійця Пресвята
І повсякчас в опіці Вас тримають

На многії та благії літа!
з повагою і християнською 

любов̀ ю – парафіяни та 
сестриці церкви 

святої покрови.

16 грудня святкуватиме 
свій 30-річний ювілей

андрій Іванович Мудрий
зі с. Швайківці.

Три десятки вже є 
           за плечима,
Ювілей ще маленький – 
               та все ж
Ми вітаємо Тебе, 
любий сину, брате, зятю,
Й здоров`ячка зичим 
              без меж.
Щоб чудовим таким 
              залишався
І щоб зважував кожний 

                                                   свій крок,
Щоб Тобою увесь рід наш пишався,
Як пишається зараз, синок.
Щоб любив, поважав тата й маму,
Щоб завжди про сім`ю дбав як слід.
Ще, синочку, Тобі ми бажаєм,
Щоб і вірними друзі були,
Щоб удача Тебе не лишала,
Щоб щастило і всюди, й завжди.
Матір Божа щоб оберігала,
Одним словом – живи і світи.
з любов̀ ю – дружина Ольга, синочки 

Назарко і дмитрик, мама 
уляна, тато Іван, брат 

Олег, брат Євген, братова 
люба, теща Галина, тесть ярослав.

Подяка
Пайовики с. Джурин складають щиру вдячність Жану Полю Прюдому – керу-

ючому ПАП “Полівці” та керівництву ввіреного йому підприємства за надання 
техніки в обмолоченні земельних наділів, а також в осінній оранці. Особиста 
вдячність – від сім`ї Івана Віцентовича за меценатські спромоги у влаштуванні 
та проведенні міжрайонного футбольного турніру.

Іван ВІЦентОВиЧ
с. Джурин

У ці передноворічні дні святкує свій 
ювілей та День Ангела прекрасна 

людина, красива жінка, добра порадниця, 
активна учасниця церковного хору

 андріана ГОНЧарик.
Цей вінець року особливо урочистий,

Бо він приніс для Вас 
 прекрасний ювілей.
Ідуть літа, збираючи 
    в дарунок
Любов від рідних 
  і повагу від людей.
В цей день святковий, 
         особливий,
І ми свої вітання 
         посилаєм.
Мирного неба, 

                                     радості, любові,
Всіх благ земних сердечно Вам бажаєм.
Нехай біжать роки – їх не спинити,
Душею не старіти Вам бажаєм,
Назавжди залишатися такою,
Яку ми любим, знаєм, поважаєм.
Хороший настрій, щастя і здоров`я
Нехай несе Вам зимонька-зима.
Удачі, наснаги і тепла людського

На многії та благії літа.
Ваші друзі – хористи уГкЦ 

Новомучеників українського 
народу м. Чортків.

У пору білосніжної чарівної зими 
сонячним промінням зігріла наше життя 
найдорожча, найчарівніша, найкрасивіша 

онучка, племінниця, сестричка
андріанка ЧеркасОВа

з м. Чортків, яка святкує 13 грудня своє 
15-річчя та День Ангела.

Лагідна, рідненька, 
     добра і проста, 
Наша дорогенька, 
       наша золота!
Дозволь у день 
     такий святковий
Побажати щастя, здоров`я,
       і радості у житті.
Щоб життя було, 
            як казка, 
Щоб була у серці ласка. 

Щоб в цій казці були зорі, 
Води тихі і прозорі. 
Щоб завжди цвіли там квіти, 
Щоб завжди було там літо. 
Хай щастить Тобі в дорозі 
І на рідному порозі.
Щоб спокій і мир панували в родині, 
Добро щоб всміхалось при кожній хвилині, 
Хай світлою буде життєва дорога, 
Опіка і ласка – від Господа Бога,

А Мати Божа, Цариця Свята, 
Дарує щасливі та довгі літа.
з любов̀ ю – бабуся Оля, 

Оксана, Євген, сестричка 
софійка.

«Маємо намір подякувати через Чортків-
ську районну газету «Голос народу» редак-
ції за підтримку п. Марії Штепи, яка в стар-
шому віці випустила третє видання книжки 
«Під московською шинеллю билося україн-
ське серце». Це – рядки з листа до редакції 
Стефанії Моравської зі с. Великий Глибочок 
Тернопільського району, членки тамтешньо-
го осередку «Союзу українок». Однак хтось 
із національно свідомих українців-земляків 
адресував до «Голосу народу» ще й невели-
кого пакуночка, в котрому власне це, третє 
доповнене видання, а ще – його молодша 
«донечка» – книжка «Пам`яті солдатові-
українцю». Мабуть, варт нагадати: авторка 
Марія Штепа оповіла у своїй першій книзі 
про святе місце в її родинному с. Рома-
шівка, пов`язане з іменем Кобзаря, бо там 
упокоївся «Шевченко, внук Варфоломея» (із 
запису в Євангелії в ромашівській церкві), 
яке, за християнським звичаєм, має бути 
означене хрестом. Це й заслугувало до 
виходу в світ книжечки «Пам`яті солдатові-

українцю», що всу-
ціль виткана з нашої 
любові та вірності 
ідеалам українства. 
Точніше, наших ді-
тей, майбутності. Бо 
тут, поміж відгуків 
з приводу написа-
ного небайдужих 
краян, а відтак ко-
ротких оповідань-
споминів авторки, 
мережаться острів-
ці творчості юних 
душ – художників-
ілюстраторів тих оповідків. То Катруся Об-
шарська (9 років, гімназія «Рідна школа»), 
Анатолій Курець, Віталій Курець (8, 10 ро-
ків, ЗОШ № 5), Марійка Стецько (7 років, 
школа-інтернат), Андрійко Катинський (13 
років, ЗОШ № 5). Малюнки ще й «приправ-
лені» ілюстраціями народних дум, пісень та 
рядками із Кобзаревих творів.

Так нарік свою чергову поетичну збірку 
«Пробудження», яка побачила світ у терно-
пільському видавництві «Крок» наприкінці 
2014 року, присвяченого 200-річчю батька  
української нації Тараса Шевченка, коли на 
Донбасі продовжують гинути найкращі сини 
України за її цілісність і незалежність, отець 
Василь Погорецький – доктор теологічних 
наук і кандидат історичних наук, настоятель 
Свято-Покровської церкви м. Копичинці, 
член НСЖУ. Наголосив: 

– Вона присвячена боголюбивому і бага-
тостраждальному українському народові, 
волю якого не перемогти, бо з ним правда і 
Господь Бог. Книжка ця народилася з синів-
ської любові до України у час, коли постала 
велика потреба засвідчити їй свою вірність і 
підтримку. Мусимо втямити, що лише наша 
жертовна віра і єдність дозволить україн-
ській нації вистояти в часи лихоліття.

Автор вдається до цитування велетів на-
шого духу – безсмертної Лесі Українки, Коб-

заря та Каменяра, 
характеризуючи стан 
власної душі за озна-
ченням Володимира 
Винниченка: «Україн-
ську історію без брому 
читати неможливо».

– Пишучи свої ви-
страждані вірші, я 
молився, щоб ми, 
українці, чим швидше 
перемогли всіх ворогів 
видимих і невидимих, 
провели відкриту та 
справедливу люстра-
цію, стали врешті цивілізованою європейською 
нацією й у сердечній єдності процвітали як 
культурний і побожний народ:

Нам єдності треба понад усе,
До молитви спіши, Україно!
Небо нам волю повну несе,
Перед Ним я схиляю коліно.

Збірник матеріалів 
ХVІ Подільської наукової 
історико-краєзнавчої 
конференції, що при-
свячувалась 200-річчю 
від дня народження 
Т.Шевченка, 70-річчю 
визволення Хмельнич-
чини від нацистських 
окупантів, 50-річчю 
створення Хмель-
ницького обласного 
історико-краєзнавчого 

товариства, умістив і ряд праць наших зем-
ляків. Приміром, авторству історика-науковця 
Ярослава Дзісяка належить вміщена там пра-
ця «Бойові дії на південній Хмельниччині у 

березні 1944 р.: прорив 1-ї танкової армії ге-
нерала Губе»; археолога Володимира Добрян-
ського – «Про археологічно-спелеологічне об-
стеження у с. Улашківці на Чортківщині». Їх же 
праці увійшли до програм ІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції Кам`янець-
Подільського державного історичного музею-
заповідника «Археологія & Фортифікація 
України» – «Фортифікації Західного Поді-
лля у час турецької окупації: 1672-1699 рр.» 
(Я.Дзісяк), «Про археологічно-спелеологічне 
обстеження в с. Городок на Тернопільщині» 
(В.Добрянський); VІІ Міжнародної наукової 
конференції «Християнська сакральна тради-
ція: віра, духовність, мистецтво» – «Пробле-
матика православ`я у Гадяцькій угоді гетьмана 
Виговського» (Я.Дзісяк).

Пам`ять, що стає насліддям

Пробудження крізь призму любові

І словом, і досвідом історика й археолога

сув`язь працездатності та патріотизму


