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Виходить з 1939 року

Твої герої, Україно Скорботна дата

Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцеве… 
Все нові і нові сторінки звитяги з`являються в 

сучасній українській історії боротьби за справжню 
незалежність від окупантів. А назва останнього 

населеного пункту ще досі ятрить свіжою раною на 
понівеченому війною тілі молодої України. Наразі 
ніхто не скаже, що ж насправді там відбувалося, 

скільки навіки полягло в холодній донецькій землі 
молодих захисників Вітчизни, дістало важких ран, 
стало каліками… І чи була військова доцільність 
утримувати цей дугоподібний виступ-плацдарм. 

Та все ж його захисники увійдуть у підручники 
новітньої історії країни справжніми героями, котрі, 

вірні присязі, не склали зброю перед переважаючим 
у кілька разів озброєним Росією до зубів ворогом, 

і з найменшими втратами виконавши бойове 
завдання, з боєм прорвалися на «велику землю», 

аби з новими силами тіснити окупанта геть 
з нашої землі. Двох із цих мужніх Героїв позавчора 

зустрічало одне з сіл нашого району – Звиняч.

(Закінчення на 3-й стор.)

Ті, що пройшли 
крізь пекло

9 березня – літературно-
митсецьке свято, приуроче-
не 201-й річниці з дня наро-
дження Т.Г.Шевченка «І лине 
над землею святеє проро-
чеє слово Кобзаря».

РКБК ім. К.Рубчакової. 
Поч. о 15-й год.

10 березня – панахида до 
154-ї річниці від дня смерті 
Т.Г.Шевченка і покладення 
квітів до його пам’ятника на 
площі Героїв Євромайдану  
м. Чорткова, а також літе-
ратурні читання «Єднаймо 
душі словом Кобзаря».

Поч. о 15-й год. 30 хв.

Шевченківські 
дні в районі

Минулої п`ятниці, скорботного дня 20 лютого, коли 
вся Україна оплакувала своїх кращих синів, що заги-
нули під час Революції Гідності, й продовжують гинути 
тепер на війні, весь час поповнюючи ряди Небесної Со-
тні, Чортківщина теж поникла головами у скорботі. У час 

першої річниці трагічної дати на сторінках новітньої іс-
торії України чортківчани вирішили свою важку журу за 
цвітом України вилити у металі та граніті – пам`ятником 
Героям.

(Закінчення на 6-й стор.)

«Господній дух там, де свобода»

Возноситься цей надпис німбом вгору над ангелом, що височіє, згорнувши крила, над чорним 
скорботним хрестом – хрестом долі Героїв Небесної Сотні і воїнів-патріотів АТО. 

Тут біль України, тут біль матерів,
    Тут стяг жовто-синій у вогні тріпотів,

Тут – Ангели Божі з мечами в борні
Під ноги борцям клали крила Свої.

Їхня жертва безмірна, їхня жертва свята, 
– написано на гранітній стеллі, що входить в композицію пам`ятника Героям Небесної Сотні, 

встановленому на пожертви громади м. Чорткова.
Із щитами з зображенням тризуба й синьо-жовтим стягом у руці з пам`ятника ніби виходять постаті 
героїв, здавалося б вкотре, знову й знову, ведучи нас, українців, на барикади (вони теж тут, на 

передньому плані, у вигляді шин), на власний блокпост. На блокпост, що в кожного в душі, щоб ми 
визначилися, де ми стоїмо, яким є наш обов`язок, що ми маємо зробити для того, щоб мрії Героїв 

Небесної Сотні, а отже, і всіх справжніх українців, здійснилися і їхні згаслі життя не були намарними – 
як згодом промовить протосинкел Бучацької єпархії УГКЦ о. Володимир Заболотний. 



№ 7 (8504), 27 лютого 2015 року

На часі2

27 лютого. Тривалість дня – 10.48. Схід – 06.47. Захід – 17.35. Іменини святкують Авксентій, Кирило

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

ПроблемаУ районній раді

Волонтерство

Уточнення
У минулому номері нашої газети в публікації «Зазіхну-

ли, направду, на золотий запас держави…» допущено 
технічну помилку. Зокрема перший абзац слід читати 
«До Чотківського районного представництва антико-
рупційного комітету Майдану…» (і далі за текстом), а 
не «До Чортківського районного представництва анти-
корупційного комітету «Майдан», як було опубліковано. 
Просимо вибачення за допущену неточність.   

Штаб національного спротиву Чортківського району ви-
носить щиру подяку громадам сіл, вірянам церков, колек-
тивам організацій та мешканцям Чортківщини, які в період 
з 10 по 25 лютого ц. р. долучилися до збору коштів для при-
дбання військового спорядження нашим землякам, котрі 
перебувають в зоні проведення АТО: колективу держсане-
підслужби – 3000 грн., Н.В.Яковець – 1000 грн., М.К.Зіник 
– 100 грн., М.В.Вербіцькому – 500 грн. (усі – м. Чортків). 
Всього коштів до Штабу національного спротиву на потре-
би армії надійшло 4600 грн.

Витрачено за цей період: на придбання пального для 
проведення вишколу – 300 грн., на придбання берців для 
мобілізованих в зону АТО – 370 грн., на придбання акуму-
лятора для автомобіля швидкої допомоги і відправки його 
в зону АТО – 979 грн., на потребу штабу – 103 грн., на при-
дбання берців і бушлата для мобілізованих в зону АТО – 
1100 грн., на придбання одягу для мобілізованих в зону АТО 
– 2000 грн., на придбання дров для переселеної із зони 

АТО Брехунової Ю.С. – 420 грн. Всього – 5272 грн.
Станом на 25 лютого ц. р. залишок від загальної суми 

становить 16764 грн., 320 доларів США і 10 євро.
Залишок від суми коштів, зібраних для сімей загиблих 

героїв, – 6907 грн. і 50 доларів США.
Дякуємо жителям міста і району за доставлені теплі речі 

та продукти харчування для воїнів в зоні АТО: В.Микитину 
(с. Палашівка) – за медичні ампули, М.Зіник (м. Чортків), 
колективу інфекційного відділу ЦКРЛ – за медикаменти, 
продукти.

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

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

Штаб національного спротиву 
Чортківського району

«Один бронежилет – одне врятоване життя»

А починалося все із… таємниці. Таємниці для меш-
канців прилеглих будинків про продаж приміщення по 
сусідству – по вул. Січових Стрільців, 5 (раніше знане 
усіма як Залізничний будинок культури). У невіданні 
були місцеві жителі більше року, аж допоки не почав но-
вий господар облаштовувати придбану територію. Тоді 
й з`ясувалося, що разом із будинком і його прибудинко-
вою територією продали міські чиновники й… дитячий 
майданчик, що належить до прибудинкової території 
трьох багатоповерхівок – Вокзальна, 1, Вокзальна, 10 і 
Січових Стрільців, 7. «А він, отой майданчик для дитячих 
забавок – єдиний в районі залізничного вокзалу на сім 
вулиць!» – акцентують увагу тутешні люди.  

Через те й збурився народ проти такого незаконного 
рішення місцевих депутатів. Пішли шукати справедли-
вості у Чортківський районний суд. Ще 19 жовтня 2010 
р. суд своєю постановою задовольнив прохання пози-
вачів, зазначивши, що дані рішення прийняті міськра-
дою із порушенням вимог чинного законодавства та 
обмежують права і свободи мешканців багатоповер-
хівок, що межують з проданою земельною ділянкою. 
Але відповідач-покупець земельної ділянки теж не хо-
тів втрачати придбане майно. Тому подав документи 
на розгляд у Львівський апеляційний суд. Але й там, 
як розказала нам мешканка будинку за № 7, що по вул. 
Січових Стрільців, Наталія Баранецька, правосуддя ви-
рішило спір на їхню користь. Новоприбулий сусід не за-
спокоївся, будучи переконаним у своїй правоті, бо як 
же це так можливо: міськрада продала ділянку не лише 
виставлену в продаж, а й для більшої привабливості 
– із куснем землі сусідів? Гроші заплачено, документи 
– на руках, вирішив, напевно, чоловік, що, отже, й прав-
да на його боці. Тому подав касаційну скаргу у Вищий 
адміністративний суд України. Та і там колегією суддів 
у задоволенні позовних вимог йому було відмовлено. 
Рішення було прийнято знову-таки на користь мешкан-
ців багатоповерхівок, оскільки дана земельна ділянка 
належить до їхньої прибудинкової території. 

Від ухвали Вищого адміністративного суду України 
пройшов уже більше ніж рік. Та… огорожа й досі там. 
Паркан, який спорудив нашвидкуруч з підсобних мате-
ріалів позаду придбаної будівлі пан Фортельний, захо-
плює чималий кусень дитячого майданчика. «Спочатку 

він пояснював (зокрема на суді) такі дії тим, що ведуть-
ся ремонтні роботи і огорожу зведено задля запобіган-
ня травматизму серед дітей, – переказує наболіле пані 
Наталя. – Але з часу, відколи ведуться судові процеси, 
жодних ремонтних дій не спостерігаємо. У приватній 
розмові цей чоловік пояснив, що має намір залишити 
усе так, як є, бо що ж йому «в повітрі ходити»? А як же 
ми? Як нам далі бути – рішення стількох судів на нашу 
користь маємо, а огорожа й досі там? Ми вже заплану-
вали, що встановимо на тій ділянці – спортивну споруду 
для дітей».

Тільки от як зробити, щоб земля, що по праву їм нале-
жить, і на ділі була їхньою, наша оповідачка достеменно 
не знає. Жінка каже, що не бачить іншого розв`язку, як 
вирішення усього в правовому полі. Наталя Баранецька 
говорить від імені усіх сусідів, мешканців свого будинку 
і двох сусідніх, права яких утискають: «Хай би приїхали 
землеміри, виміряли ділянки й віддали обом сторонам, 
що їм належиться, є ж якась врешті-решт землевпоряд-
на документація, кадастровий план, якісь норми щодо 
прибудинкових територій?» «А поки що маємо ось такий 
бардак», – вказує рукою на проблемну ділянку співроз-
мовниця. 

Оксана СВиСТУН
Фото Ореста ЛижеЧКи

А огорожа й досі там
Винесені у заголовок публікації перефразовані слова з відомої байки Леоніда Глібова «Лебідь, 

Щука і Рак» неспроста – зараз у нашому місті діється щось зовсім таке, як описано у цьому творі. 
Приклад навели самі міщани – жителі мікрорайону, що біля залізничного вокзалу. 

Зателефонувала жителька вулиці Вокзальної пані Галина Січова й запросила журналістів районки 
завітати до них із візитом, щоб висвітлити проблему, яку не можуть вирішити не один рік. 

Суть її – знову-таки, у поділі земельної ділянки, території між двома сусідами.

Колонка депутата

Ось і минув рік після страшних розгонів патріотів та 
активістів на Майдані у Києві. Ті події українці згадують 
з болем у серці, але шанобливо і з почуттям гордос-
ті. Кращі сини Батьківщини безстрашно боролись за 
волю, могутність і щасливе майбутнє держави. Акти-
віст Євромайдану, а сьогодні народний депутат України 
Олег Барна (фракція «Блок Петра Порошенка»), разом 
зі своїми синами пережив і бачив на власні очі усі ті 
страшні та революційні події.

Майдан нас навчив багатьом речам, він примусив пере-
осмислити цінності та показав сутність усіх щирих укра-
їнців та псевдопатріотів. Вкотре ми переконались, що 
сила – в єдності! Тільки всі разом, ставши пліч-о-пліч, ми 
змогли повалити режим Януковича. Майдан навчив нас 
не бути пасивними, ми зробили свій вибір і довели свою 
правоту. Українці стали солідарними. Більшість вийшла 
на протести саме на знак солідарності з хлопцями і ді-

вчатами, яких побив “Беркут”. І дуже важливо, щоб наша 
солідарність росла, щоб ми не були байдужими до тих, 
хто страждає. Ми зрозуміли цінність миру, а зараз голо-
вне довести, що насильство треба перебороти, щоб не 
гинули молоді хлопці, які б мали зараз створювати сім’ї і 
збільшувати український рід, а не гинути в розквіті сил. 

У ці дні ми згадуємо і молимось за наших тернопіль-
ських Героїв Небесної Сотні:  Назара Войтовича, Устима 
Голоднюка, Олександра Капіноса, Ігоря Костенка, Васи-
ля Мойсея, Тараса Слободяна, усіх, хто без зброї про-
тистояв бійцям “Беркуту” і захищав своїх побратимів.

Сьогодні наше завдання – нічого не боятися, бо це 
найвища зі свобод людини – бути вільною і жити без 
страху. Дай нам, Боже, сил і терпіння вберегти мир на 
рідній землі.

Герої не вмирають! СЛАВА УКРАЇНІ!
Прес-служба народного депутата О.Барни

Олег Барна: «Ми маємо достойно 
продовжувати справу Небесної Сотні»

Таким є гасло, яке сповідує Західноукраїнський ре-
сурсний центр і яке намагається привнести у громаду 
кожного населеного пункту України, бо сприяти роз-
витку громадянського суспільства шляхом підтримки 
ініціатив місцевих громад, розвою демократичних цін-
ностей, поштовхом до започаткування яких є, як ска-
зав керівник Центру В.Полуйко, закріплення традицій 
демократичних обговорень і дискусій на всіх рівнях 
суспільства. Першим кроком у цьому напрямку може 
бути проект, розроблений і втілений у життя під назвою 
«Школа демократичних правил і процедур для органів 
місцевого самоврядування України». Наша районна 
рада не пропустила можливості взяти участь в такому 
важливому проекті та є єдиною в області, що виграла 
конкурс. На участь у проекті було подано 74 заявки, з 
них відібрано 24 – 8 районних та 16 міських рад.

У результаті органам місцевого самоврядування 
безкоштовно надається та встановлюється обладнан-
ня для забезпечення онлайн-трансляції (веб-камери, 
комп’ютерне обладнання, аудіо-системи, програмне 
забезпечення) через Інтернет-мережу у випадку закрі-
плення у регламенті місцевої ради норми про онлайн 
інтернет-трансляцію засідань сесії. Даний проект реа-
лізовується за фінансової підтримки UNDEF (Фонд Де-
мократії ООН). Метою його є запровадження кращих 
практик демократичних процедур у повсякденну робо-
ту органів місцевого самоврядування України.

У рамках проекту також було передбачено навчання 
представників виконавчого апарату та депутатського 
корпусу рад-переможців у Школі демократичних правил 
і процедур для органів місцевого самоврядування Укра-
їни. Даний захід проводився у м. Львів з 9 по 13 лютого. 
Від Чортківської районної ради учасниками школи були 
заступник голови районної ради Л.Хруставка, керуючий 
справами виконавчого апарату райради Т.Яблонь, депу-
тати райради А.Шумка, О.Свистун, І.Велиган. У програ-
му занять було включено різноманітні види навчальної 
діяльності: навчальні блоки «Прийняття рішень», «Впро-
вадження змін», «Демократичні правила і процедури», 
«Конфлікти і переговори», «Дебати»; ділові ігри «Уряд», 
«Посланець». Також учасники навчань мали змогу про-
слухати лекції експертів з фінансів, інвестиційного ме-
неджменту Є.Пенцака, з правознавства О.Віннікова й 
ін. Ознайомилися також із презентацією проектів Між-
народної організації з міграції, що також є у даний час 
надзвичайно актуально, адже вони підтримують біжен-
ців та громади, які надають таким людям допомогу.

Оксана СВиСТУН, 
фото автора

Інновації через розвиток
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Твої герої, Україно!

Україна в огні

Світ, як-то кажуть, не без добрих лю-
дей. Ще кілька місяців тому, зважаючи на 
скрутне становище жителів східних облас-
тей України, сім’я Обліжків («… Хоч і самі, 
– зізнається господиня Світлана Борисівна, 
– все життя – в обмеженні, не розкошує-
мо. Та все ж подати руку помочі – це наш 
обов’язок…») твердо вирішила прихистити 
людей вимушеного переселення, які зазна-
ли жахіття війни. Потіснившись на власно-
му обійсті, Обліжки підготували добротний 
для проживання будиночок, так звану, літню 
кухню, де тепло й затишно (про це подба-
ли господарі) буде новим мешканцям. І ось 
вже минулого четверга удосвіта сам голо-
ва родини Іван Михайлович зустрів у Тер-
нополі біженців: жінку з чоловіком – Олену 
й Андрія – та четверо діток – 14-річного 
Олексія, 11-річного Кирила, Полінку (вже 
тут вона зустріне свій 8-й рік народження) 
та маленького Назарчика, котрому незаба-
ром виповниться 4 рочки; є в пані Олени і 
вже доросла донька, та вона, як пізніше по-
яснили, ще за мирного часу поїхала в Крим 
на роботу і не змогла повернутися додому. 

Поспішили й ми, кореспонденти район-
ки, разом із заступником голови райдер-
жадміністрації Іваном Віватом і головним 
фахівцем Чортківського РВ УДСНС України 
в Тернопільській області Андрієм Кастран-
цем познайомитися та поспілкуватися з 
новими мешканцями району. Слід сказа-
ти, привезли новоприбулим і гуманітарну 
допомогу, яку пристарав районний штаб 
національного спротиву: харчі, речі інди-
відуального вжитку та миючі засоби. Хоча 
продуктів потрібно ще і ще, бо ж дітлахів 
добре годувати треба… Щоправда, зустрі-
ли нас лише Олексій та Кирило, за якими 
доглядала Світлана Борисівна. Батьки з 
меншенькими відразу ж опісля прибуття 
відправилися зареєструватися в районному 
управлінні соціального захисту населення, 
оформити відповідні потрібні документи, та 
й про роботу подумати – згідні на будь-яку, 
аби хоч якийсь заробіток був для забез-
печення дітей. А хлопчаки вже заходилися 
господарювати: намагалися, так би мовити, 

підкрутити, закріпити привезені їм меблі, 
застелити постіль на ліжка. Завдяки добро-
чинності директора Чортківського держав-
ного медичного коледжу Любомира Білика 
в кожного члена прибулої сім’ї вже є і своє 
ліжко з матрацом, і подушка з ковдрою, і 
постільна білизна. А ще війт Володимир Де-
рій подбав про столи та стільці. 

Проживатиме сімейство в помешканні з 
індивідуальним опаленням, де є окремий 
вхід, дві кімнатки, кухня, до речі, з піччю, в 
якій можна пекти хліб (пізніше пані Олена 
скаже: «Обов’язково пектиму хліб, аби ли-
шень було з чого»), ванна кімната і, що поті-
шило нову господиню, – гаряча вода. Та ще 
вкрай необхідно – газову плиту, холодиль-
ник, всякого побутового краму і пральну 
машинку, бо дітвора, зазвичай, – замазура, 
доведеться стільки одягу за раз перепра-
ти. До речі, про одіж – із ним допомогла 
районна організація Товариства Червоно-
го Хреста України. Адже біженці, рятуючи 
життя своїх діток, вибігали з будинку, який 
руйнувався на очах від обстрілів із «Градів», 
хто як міг і хто в чому був. Та, як говорить-
ся у народних прислів’ях: з миру по нитці 
– голому сорочка; з хати по нитці – сирота 
у свитці. Світ не без добрих людей, підтри-
маємо, допоможемо…

«Бігли… Бігли, куди очі глядять… – скупо, 
стривожено розповідає пані Олена, міцно 
пригортаючи, наче й досі оберігаючи від по-
стрілів, маленького Назарчика. – А за спи-
нами розривалися снаряди, за якусь всього 
мить – аж 15 (!), з тріскотом розліталися 
віконні шиби, обвалювалися стіни будин-
ків… Жах… Пекло… Малеча, дорогою сюди, 
увесь час плакала, що хоче додому. А куди? 
Дому вже, мабуть, і немає… Полишили все. 
І господарка (птиця всяка, корова) ж була 
своя, і городина…».  – «Бабуся й дідусь там 
залишилися, – ледь-ледь із-за невимовно-
го переляку витискує уривки кількох фраз 
старшенький – Олексій, – не захотіли їхати; 
з надією – рідна земля їх убереже…». 

Прикипаємо до останніх новин із зони бо-
йових дій на сході України і стає все більше 
моторошно: 21 лютого під вечір бойовики 

з боку окупованого ЛНР м. Первомайськ 
обстріляли м. Золоте в Попаснянському ра-
йоні на контрольованій Україною території 
Луганської області; всього було випуще-
но близько чотирьох десятків реактивних 
снарядів, деякі з яких потрапили в житлові 
квартали; бойовики обстріляли три селища 
в Луганській області; 25 лютого, 11-а год. 
32 хв. – Попасна під вогнем: 25 обстрілів за 
ніч, бойовики обстріляли з важкої артилерії 
житлові райони; бойовики поширюють чут-
ки про накопичення озброєння для нового 
наступу (зі штабу АТО)… 

Війна… Нещадна… Невблаганна… Во-
рог немилостивий ні до старих, ні навіть 

до дітей. Не зупиняє його і кровопролиття 
мирних жителів; він навпаки, наче набирає 
ще більше сатанинської енергії, живлячись 
людською кров’ю…

У їх очах не проглядалося, на жаль, на-
віть найменшої втіхи. І навіть гостинність 
наших краян ще не втамувала біль у їхніх 
серцях. Та, віримо, все минеться, душевні 
рани загояться, адже мають доброзичливих 
і щирих опікунів – сім’ю Обліжків, і з Божою 
поміччю все буде гаразд. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛижеЧКи 

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Місце біля каплички Пресвятій Богородиці у 
центрі села. Саме тут 2 серпня минулого року 
проводжали сільчани своїх чотирьох героїв – 
Івана Захарова, Володимира Бонзоляка, Василя 
Мальованого (Ложечку) і Михайла Танталу. Про 
це тоді ніхто не говорив уголос, але всі розумі-
ли – на війну… Місяць «учебки» у Мукачевому, 
і вчорашні хлібороби, а нині підготовлені бійці 
тепер уже уславленої 128-ї гірсько-піхотної ме-
ханізованої бригади відбули на Схід. 

Доля по-різному розпорядилася з хлоп-
цями. Володимир в одному з боїв дістав 

контузію і зараз проходить курс лікування 
на Закарпатті. 28 листопада отримав важке 
поранення від розірваної під ногами міни 
Іван. Ще й досі не всі осколки дістали ме-
дики з його тіла. Проте 30-річний чоловік 
знайшов у собі сили приїхати з госпіталю 
на зустріч з бойовими побратимами. А ось 
Василю та Михайлу довелося вдруге на-
родитися – так вони називають той день, 
18 лютого ц. р. Після кількамісячного без-
перервного бомбардування півдоби вони з 
боями у складі бригади проривалися доро-
гою з Чорнухіно до Артемівська (55 км), втра-
тивши не одного товариша на полі брані. 

«Ге-ро-ї! Ге-ро-ї!» – скандували всім 
селом – і старі, і малі, тримаючи жовто-
блакитні стяги і повітряні кульки, щойно 
автівка з хлопцями в`їхала в центр села. 
Палкі віршовані рядки мовили дівчата у 
шалевих хустках, вручивши своїм мужнім 
захисникам-односельцям духмяний до-
машній хліб щойно з печі (як же він пахне 
рідною домівкою!). Слово також мали Зви-
няцький сільський голова Надія Безушко, 
представник військового комісаріату Сер-
гій Ємельянов, котрий не на словах знає, 
що таке війна, адже два місяці був в Іло-
вайську. А директор місцевого ПАП «Дзвін» 
Василь Градовий, котрий перед відправкою 
придбав їм військове обмундирування, зно-
ву вручив воїнам матеріальну допомогу. 

Схвильовано звернувся до присутніх 
односельців батько одного з присутніх 
бійців – Іван Ложечка, не оминувши при-
соромити тих чоловіків, що раптово по-
хворіли, поховалися «під спідниці»… «І ми 
могли так вчинити, але хто тоді боронити-
ме нашу неньку Україну?».

Священнослужителі Михайло Ткачук і 
Василь Лехняк відслужили подячний мо-
лебень до Пресвятої Богородиці за щас-
ливе повернення додому, по-батьківськи 
обнявши мужніх хлопців. Проспіваний на 
завершення зустрічі акапельно Славень 
України під шелест березового віття, що 
схилилося над капличкою, яке ось-ось 
наллється цілющим животворним соком, 

звучав по-особливому урочисто. 
Ще довго не відпускали хлопців односель-

ці. Практично кожен, а особливо діти, дівча-
та, вважав за честь обняти Героїв, потисну-
ти їм міцну правицю. Не хотілося і нам довго 
займати хлопців запитаннями про армійське 
життя-буття, адже стомлені дорогою, вони 
поспішали до своїх сімей, родинного кола, 
щоб як слід відіспатися, відпочити після 
безсонних ночей, повних жахіть. Та й від-
почивати довго не доведеться, адже 18-го 
березня уже мають бути в частині, далі обе-
рігати наш із вами спокій, щоб лютий ворог 
не смів ступати на нашу землю.

Любомир ГАБРУСЬКиЙ 
Фото Ореста ЛижеЧКи 

Ті, що пройшли крізь пекло

Доброчинство

Світ не без добрих людей
Минулого тижня багатодітна родина Обліжків зі с. Улашківці прихистила 

внутрішніх переселенців зі сходу України, а саме – також багатодітну сім’ю 
з м. Золоте Попаснянського району Луганської області. 

Уточнення
Просимо вибачення за неповну інформацію щодо міліціонерів, які 15 лютого виру-

шили на Схід в рамках проведення ротації. Додатково повідомляємо, що в зону про-
ведення антитерористичної операції відправилось семеро працівників Чортківського 
районного відділу міліції, які забезпечуватимуть громадський порядок, охорону важ-
ливих об’єктів і блокпостів, патрулюватимуть населені пункти.

Чортківський РВ УМВС України в Тернопільській області
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Нова генерація

Резонанс

Більшість росіян і багато кримчан демонстрували захо-
плення та величезну радість з приводу повернення Криму 
і Севастополя «додому» в Росію. А як же тепер бути з ба-
гаторазовими підтвердженнями «о нерушимой дружбе на-
родов», «о братских народах», «об общей истории», «общей 
исторической судьбе»? У 1972 р. навіть був затверджений 
орден Дружби народів. А після розпаду СРСР такий же ор-
ден запровадили у Росії (1992 р.). У багатьох містах назвали 
вулиці і проспекти Дружби народів. То що з цим тепер роби-
ти? Може, затерти, закрасити, спалити книги, переіменува-
ти вулиці, щоб заховати від потомків лицемірство і відкриту 
брехню?

Як тепер бути з багаточисленними двосторонніми між-
народними договорами і міжнародними угодами, в яких 
однозначно і категорично підтверджувалось «о дружбе и 
взаимовыгодном сотрудничестве», «о равноправии», «о вза-
имной помощи», «о нерушимости границ», «о признании 
территориальной целостности».

У момент, коли Україна обезсилена, пограбована, змор-
дована «януковичами» пробувала прийти до себе, російське 
керівництво нанесло дуже болючий і помітний удар в спи-
ну «братского украинского народа». Гидко, підло, підступно 
був забраний Крим, а потім відбувся і віроломний напад на 
Україну. І зараз проводиться політика випаленої землі.

У лексиконі Путіна не сходять слова «фашисти», «нацис-
ти», «бандерівці». Звичайно, ми гордимось, що є бандерів-
цями, а ось про інших хотілося б навести деякі приклади.

Гітлерівський фашизм, нацизм мав коріння саме на «зем-
лях руськіх»… Братання комунізму з фашизмом починалося 
ще «на зорє»… Зокрема, на «Русско-балтийском заводе» у 
Філях робили «юнкерси», які потім бомбили й міста України. 
Авіаційна школа у Липецьку готувала німецьких льотчиків, 
котрі в роки Другої світової війни складали ядро «люфт-
ваффе». У Казані була організована бронетанкова школа 
рейхсверу, законспірована під «об’єкт Кама». На початку 
тридцятих років очолював школу полковник Й.Харпе (у 1945 
р. – генерал-полковник вермахту)… Створена також школа 
хімічної війни, законспірована під «об`єкт Томка». Керував 
цим «підприємством» доктор Людвіг фон Зіхерер. Тут про-
ходили вишкіл з підвищення кваліфікації лікарі, біологи-
токсикологи, хіміки, піротехніки, метеорологи, артилеристи. 
Отже, газові камери Освенціма, Дахау, інших фашистських 
концтаборів, які винищили сотні тисяч людей, беруть свій 
початок з Радянського Союзу… До речі, ці факти подають не 
«бандерівці», а російські вчені. Прочитати б їм книгу науков-
ця з Ермітажу Юлії Кантер «Заклятая дружба» – секретное 
сотрудничество СССР и Германии». 

Можна навести приклад теперішній. Сучасні дії Путіна 
по відношенню до українських полонених дуже нагадують 
ставлення Гітлера у Другій світовій до радянських в’язнів.

У 2010 р. Путін заявив, що Росія перемогла б у Великій 
Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила би до 
складу Радянського Союзу. Відомо про ті людські жертви, 
які понесла наша країна. Але без бойових операцій Росії 
вдалося отримати нечувану за обсягом здобич у вигляді 
евакуйованих підприємств на схід. 1 млн. 500 тис. вагонів 
знадобилось, щоб перевезти її з України на початку війни. 
Тільки крихти повернулись потім назад. А скільки зараз ви-
везено з Донецької і Луганської областей!

Я писав ці рядки, коли мирне, далеке від фронту місто 
Краматорськ страшно обстрілювали росіяни. Тепер нарешті 
приходить розуміння, що непорушність дружби народів – це 
лише поетичні рядки з радянського гімну й односторонньої 
пропаганди. 

Ще досить складно пояснити, що Київською Руссю ніколи 
не називали Росію. Що коли монастир на березі Дніпра став 
колискою східнослов’янського християнства, на території 
сьогоднішньої Росії кочували язичники.

У 2000-х роках владу в РФ сконцентрував у своїх руках 
Путін і з`ясувалося, що втрачений час зробить шлях до 
справжньої незалежності дуже тернистим. Бо відірватись 
від Росії Путіна буде набагато складніше, ніж від Росії Єль-
цина. Робити що завгодно, аби тільки втримати Україну в 
полі свого впливу – ось головне завдання сучасної Росії, 
на виконання якого держава Путіна не шкодує ні сил, ні ко-
штів.

Важливість України для імперіалістичного проекту склад-

но переоцінити. На карті світу вона бачиться зовсім крихіт-
ною на тлі велетенського сусіда. Здається, що найбільша 
країна на Землі цілком може обійтися без цього клаптика 
суші. Та насправді в ньому таїться титанічна сила, без якої 
Москва ніколи не досягне бажаного.

У відносно невеликій Україні живе майже третина насе-
лення неозорої РФ. Без Криму – 43 млн. осіб, тоді як у са-
мій Росії – 145 млн. Російські історики переконані, що саме 
Україна (Київ) є колискою їхньої нації, місцем, де вони на-
родились, розвивались. Для величезної вимираючої країни 
з поганим генофондом і потужним припливом іммігрантів 
це життєво необхідні демографічні ресурси. Їх російські по-
літики, журналісти й політологи часто вважають своїми.

Україна – найважливіша для Росії територія, звідки та 
століттями черпала свої життєві ресурси. Україна за роки 
російського панування була суттєво зросійщена, ментально 
й духовно зблизилася з Москвою. На Україну завжди можна 
було розраховувати як на зручний буфер, невичерпне дже-
рело «білих гастарбайтерів». Демографічні проблеми самої 
Росії, повальний алкоголізм, що давно набув розмаху епіде-
мії, вимирання росіян на величезних теренах робили Укра-
їну незамінною резервною територією, звідки можна було 
поповнювати запаси дешевої робочої сили в мегаполісах. 
Не менший інтерес для Москви становить і українська еко-
номіка.

Наша трагедія полягає в тому, що після довгого пере-
бування поруч з Росією ми заразилися болячками. Раніше 
мали те, чого вона була позбавлена: славне походження, 
горде ім`я, свободу, високу культуру, внутрішню гармонію, 
душевний мир. Ми були причиною російського божевілля. 
Росія довго і болісно «хворіла Україною». 

Ми пам’ятаємо, як Росія знищувала «братський укра-
їнський народ», морила голодом, гнітила й принижувала. 
І при цьому любимо її як «братську країну». Її прихід на 
наші землі історично означав для нас відкидання назад, у 
самий ар’єргард цивілізованих народів. І при цьому хтось 
серйозно розраховує, що нове російське «пришестя» до-
поможе нам наздогнати Захід.

Сьогодні Росія перебуває в геостратегічному глухому 
куті. Після розпаду Союзу вона не просто змінила форму 
правління і втратила деякі провінції, а програла Заходу в 
глобальному цивілізованому протистоянні. Билися два під-
ходи, дві концепції: «креативна» і «здобичницька». «Здобич-
ницька» програла.

Росія так влаштована, що функціонує за екстенсивним 
принципом: розширення, розширення і ще раз розширення 
– байдуже в якій формі. Припинення розширення – кінець. 
Система починає пожирати сама себе.

Україна сьогодні – єдиний порятунок Росії. Російська 
імперія вмирає. Демографічно – тому їй потрібні мільйони 
українців. На днях прозвучало, що з міста Благовіщенська 
російський люд із-за поганих умов утікає до Китаю. Еко-
номічно – тому їй потрібні українські ресурси. Ідеологічно 
– тому їй потрібен княжий Київ (не Крим) і нові перемоги. 
Існує нинішня московська ідея, щоб столицю Москву пере-
нести в Київ, щоб Московію назвати Київською Руссю.

Нарешті і в українського суспільства урвався терпець, 
стало очевидно, що втрачені роки простою доведеться 
оплатити дуже дорого. Бо остаточну незалежність українці 
вирішили проголосити в час, коли російський диктатор Пу-
тін набув максимальної могутності. Я не хочу описувати, які 
великі жертви несе Україна зараз.

Історична поразка Росії як «тюрми народів» була запро-
грамованою і неминучою. Чи здатні зараз винести наші 
східні сусіди великі уроки зі своєї історії, які пішли б їм на 
користь. І почати облаштовувати себе так, як облаштовують 
цивілізовані народи. Чи їй властиве, чи прокинеться – коли 
не сьогодні, то хоча б найближчим часом – почуття націо-
нального сорому і національної спокути? Чи здатна Росія 
усвідомити, що роблячи український народ жертвою своїх 
імперських амбіцій, вона сама може стати жертвою.

Щоб нам вижити – потрібно по краплі видавити із себе 
Росію. І тільки тоді закінчиться цей кошмар тривалістю ти-
сячу років.

Юхим МАКОТеРСЬКиЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

Народжується на світ немовлятко, росте, 
розвивається, пізнає світ, який, на жаль, не 
завжди прихильний до нього. Адже життя 
непередбачуване. Нелегкі часи настали для 
України й для всіх нас. Особливо діти, опи-
няючись у скруті, не розуміють, не усвідом-
люють переворотів у державі; одне слово «ві-
йна» наганяє невимовний страх.

У школах проводяться виховні години на 
різні теми, щоби ще з раннього дитинства 
прищепити школярам любов до рідного краю, 
народу, звичаїв, традицій; виховати й розви-
вати позитивні риси характеру в національ-
ному дусі, вміння відстоювати власну думку, 
відрізняти погане від доброго, бажання тво-
рити добро та здатність боротися проти зла. 

Так, нещодавно, 17 лютого, в Чортківській 
школі-інтернаті у 5-А класі відбулася відкрита 

виховна година на тему «Людина починається 
з добра», яку підготувала та провела студент-
ка Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського – авторка цієї пу-
блікації. Використовуючи інтерактивні форми 
роботи: ігри, казки, технічні засоби навчання, 
максимально уваги приділяла здійсненню 
доброчинності, примноженню любові та до-
помозі ближньому. У часі виховного заходу 
учні написали листи зі словами вдячності та 
підтримки нашим захисникам. Згадали та 
вшанували хвилиною мовчання пам’ять заги-
блих воїнів. Притчі повчального змісту роз-
повів школярам батько учня вказаного класу 
Олександр Костянтинович Луцький. А відтак 
класовод Марія Миколаївна Підвисоцька ор-
ганізувала та провела акцію «Допоможи вої-
ну АТО», добровільні внески якої передали на 

лікування бійця 81-ї аеромобільної бригади. 
До слова, у цій же бригаді воює і син Марії 
Миколаївни. 

Галина ІВАНЮК 
– від імені студентів групи ПО 22 

Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського 

Думка з приводу

Фашисти, нацисти, бандерівці 
і «братский украинский народ»

Людина починається з добра

На згарищах нашої історії, де що не сторінка – то купа 
попелу чи добіла випалена пляма, поволі, як на стертому 
пергаменті, починають проступати рядки, якими могли би 
пишатися народи Європи. 

Уроки  мужності – фундамент формування у дітей та мо-
лоді сучасної національної ідентичності на кращих прикла-
дах мужності та звитяги, виявлених нинішніми захисниками 
Батьківщини, на героїці боротьби за незалежність та ціліс-
ність держави на всіх етапах її становлення. Щоби вшану-
вати героїв національно-визвольних змагань під проводом 
Б.Хмельницького, лицарів української революції 1918-1919 
рр., Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, вчитель історії та пра-
вознавства Джуринської ЗОШ І – ІІІ ступенів Надія Горин 21 
лютого організувала з одинадцятикласниками естафету муж-
ності «Герої не вмирають». Поділені на групи учні підготували  
змістовні презентації про небачені прояви героїзму, витрива-
лості та мужності на нелегких шляхах вітчизняної історії.

Формування новітньої нації припало на часи визвольної  
війни 1648-1657 років під проводом Б.Хмельницького про-
ти Речі Посполитої. Результатом війни стало заснування в 
Україні козацької  держави – Війська Запорозького. Таня 
Франків, спікер однієї з груп, представила презентацію у 
вигляді дерева пам’яті, на якому кожна гілочка відтворювала 
хід національно-визвольних змагань.

Самовідданість героїв у буремні роки революції, патріотів 
УНР та Центральної Ради розкрила група учнів, очолювана 
Василем Козаком, мовою історичних карт і документів.

… І був вогонь. І коршуном з пустелі
В чужому небі зачорнів «тюльпан»…
Пісок, пісок, а сонце плавить скелі,
І пекло жару, це – чужий Афган.
Чужа війна в Афганістані забрала майже 10 років українсько-

го спокою та тисячі життів військових, які виконували інтерна-
ціональний обов’язок. І про їх жертовність згадали школярі. 

Проте найсвіжіші рани ще так обпікають серце, бо саме в 
ці дні Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні, ко-
трі стали першими немеркнучими смолоскипами Революції 
Гідності. Про них повідали учні під керівництвом Ростислава 
Франкова й Ольги Івасів. Ростислав також провів значну по-
шукову роботу при підборі матеріалу для уроку мужності, 
підготував цікаві паралелі між різними етапами національ-
них змагань за свободу і незалежність, дав ґрунтовний ана-
ліз важливих для історії України подій.

Пом`янемо, схиливши знамена,
Тих, хто в небо високе злетіли.
Вони, друже, за тебе й за мене
Молодого життя не жаліли…
 «Пливе  кача...» – жалобний гімн Майдану за небесною со-

тнею загиблих  героїв – глибоко зворушив юні серця. Хвилина 
мовчання – це данина пошани тим, хто увійшов у безсмертя.  

В нелегкий час живемо ми із вами,
Герої поруч непомітно йдуть віками,
Аж поки у історії аннали не ввійдуть,
«Героям слава!», що продовжують у вічність путь. 

 Олександра КВАСНиЦЯ,
 вчитель української мови та літератури 

 Джуринської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Апостоли звитяг 
на теренах Вкраїни



Усе життя він жив думою про рідне 
слово і свій народ
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Славетні постаті

Історична пам`ять

Написано серцем

Не так уже їх багато на Землі – 
Тих іскорок Божих творчого горіння. 

Лідія Рибенко 

З-поміж літописців українського духу в ХХ сторіччі – 
Улас Самчук, якого по праву називають «українським 
Гомером ХХ століття». Його твори висувалися на здо-
буття Нобелівської премії. Упродовж усього життя він 
був у «вічному вигнанні», та з ним було українське небо, 
трагічна доля рідної землі… Цілі десятиріччя змушено 
здалеку вдивлявся у рідні простори і неустанно пле-
кав, леліяв любов до українського народу, гострив перо 
українського слова. 

Цьогоріч 20 лютого виповнилося 110 літ від дня наро-
дження письменника – вимушеного емігранта, чиї твори 
за часів «радянщини» заборонялися, як шкідливі. І лише 
у час так званої «відлиги», духовного пробудження вони 
влилися у скарбницю української нації. 

Народився Улас Самчук 1905-го року в селянській ро-
дині у с. Дермань, що на Рівненщині, тут пройшли його 
дитячі роки; вчився у двокласній школі при духовній 
семінарії. Згодом Улас напише: «Дермань для мене – 
центр центрів на планеті… Село, наче писанка…». У 1913 
р. сім`я переїхала у с. Тилявка (на Шумщині). Цей період 
життя майбутнього майстра слова можна простежити 
за трилогією «Волинь» (прототипом сім’ї Довбенків – го-
ловних героїв твору – була родина Самчуків). 

Чималий вплив на формування свідомості майбутньо-
го письменника мало навчання у Кременецькій україн-
ській гімназії, саме тут до глибини душі пройнявся юнак 
державницькими ідеями, пробує сили на ниві літера-
турної творчості. У стінах гімназії діяв літгурток, який 
випускав рукописний альманах «Юнацтво», в ньому 
(лютого 1922 р.) і розмістив Улас свій перший вірш «Не 
любити не можу свою я Вкраїну…»; а перше друковане 
оповідання «На старих стежках» (1925 р.) – у часописі 
«Духовна бесіда», який виходив у Варшаві. 

Із Кременецької гімназії Улас Самчук був мобілізо-
ваний до польського війська, та незабаром зважився 
на рішучий вчинок: дезертирував до Німеччини. Відтак 
вступив до Бреславського університету, але й тут не 
затримався: його вабив український культурний центр. 
1929-го У.Самчук спиняється в Празі, яка в той час була 
найголовнішим українським еміграційним центром, 
і вступив до Вільного українського університету. Тут 
продовжує писати новели, оповідання: «Образа», «Моя 
осінь», «На двірці», «По-справедливому» й інші – друку-
валися у Львівському «Літературно-науковому віснику», 
часописі «Дзвони». У 1936-му видав книгу «Віднайдений 
рай» із десятьма оповіданнями, в яких виразно просту-
пають душевний стан письменника, почуття глибокої 
ностальгії за рідним краєм. 

Про молодого прозаїка заговорила преса. Та ще біль-
ше позитивних відгуків зарясніло на її шпальтах, коли 
світ побачив перший том «Волині» під заголовком «Куди 
тече річка». На той час авторові було 27 років. Саме тоді 
Улас Самчук передбачив українське національне відро-
дження: «Прийде час, люди мої, і ми чи наші діти до 
голосу прийдемо і своє господарство востановимо. Це 
стане, бо ж інакше не можна буде жити…». Протягом на-
ступних п’яти років вийшли ще два томи: «Війна і рево-
люція», «Батько і син». У них письменник показує Волинь 
з часу духовної сплячки аж до пробудження національ-
ного духу за півтора десятиліття, коли Україну своїми 
чорними крильми накрили Перша світова війна, біль-
шовицький переворот 1917 року, громадянська війна, 
московська і польська окупації. Читачі побачили велике 
«житіє» роду живого, реального, з його натуральною 
енергією, могутньою жагою до самозбереження. 

Услід за «Волинню» приходить ще один роман «Ма-
рія» (1934 р.) – перший в українській літературі худож-
ній твір, який пронизує ідея роду вкраїнського, твір 

про насильницьку колективізацію, що призводить до 
руйнації, голоду, загибелі українців. Більшовицька дер-
жава, відкинувши Бога і святість хліборобської праці, 
створила штучний голодомор в Україні, щоби постави-
ти нашу Матір-годувальницю на коліна. Вмирала Укра-
їна страшно, проклинаючи жорстокі й безглузді закони 
більшовизму, який, до речі, вже тоді був приречений на 
смерть, бо споганив землю плодовиту й людей працьо-
витих, порушив Божі й земні закони буття. Автор пе-
реконливо доводить, що найбільших збитків революція 
завдала духовному життю нашого народу. Твір «Марія» 
можна назвати й енциклопедією українознавства, адже 
Улас Самчук детально описує звичаї та обряди свого 
народу, акцентує увагу на високій культурі його побуту. 

Історію гуцулів, які непосильно змагаються проти 
іноземного нашестя, намагаючись зберегти свій етнос 
(рід), свою самобутність і рідну землю, розповідається 
в повісті «Гори говорять» (1934 р.). Віра у соціальну ак-
тивність людини пронизує і роман «Кулак», темою якого 
є захист життєстверджуючих можливостей селянства, 
права людини – бути господарем своєї долі. 

У 1940 р. письменник переїжджає до Кракова, а в 
липні 1941, як прудкокрилий птах, що повертається на-
весні до рідного гнізда, У.Самчук приїжджає в Україну. 
Після тринадцяти літ розлуки з рідним краєм відвідує 
місця, де пустив своє коріння у чисті джерела вітців-
щини. У жовтні відвідав Київ, про важкі враження на-
писав репортаж «Крізь бурю і сніг»: «Київ підстрелений, 
спаралізований. Київ трагічний». Письменник активно 
здійснює поїздки по містах України: Рівне, Львів, Хар-
ків, Коростень… Пише антикомуністичні й антиросійські 
нариси, фейлетони, що друкувалися під загальною на-
звою «У світі приблизних вартостей». 

У липні 1943 р. У.Самчук поїхав на Захід; враження від 
поїздки вилилися в короткому репортажі «Колеса му-
сять крутитися». Проживав у Німеччині, там з’явилися 
на світ дилогія «Юність Василя Шеремети», відтак – ре-
портажні есе «П’ять по дванадцятій» і «Записки на бігу», 
де змалював свою мандрівку між руїн і пожеж Третього 
Рейху. Пізніше видруковує книжки «На білому коні» – 
про воєнне лихоліття, «Планета Ді-Пі» – про життя вті-
качів. 

У повоєнний час У.Самчук багато сили віддав для ор-
ганізації об’єднання письменників-емігрантів «Мистець-
кий український рух» (МУР), куди входили Іван Багряний, 
Василь Барка, Тодось Осьмачка, Юрій Косач й інші. 

Переїхавши до Канади на постійне місце поселення 
(1948 р.), письменник видає І том трилогії «Ост» (назви: 
«Морозів хутір», «Темнота», «Втеча від себе») – про жит-
тя українців у часи війни та комуністичного режиму, про 
загибель, виродження духовної суті українського хлі-
бороба. Чималу увагу приділив і боротьбі УПА (роман-
хроніка «Чого не гоїть вогонь»). Життя в Канаді змусило 
зацікавитися історією переселенців-українців на канад-
ській землі. Саме про них – роман «На твердій землі». 

Чільне місце у творчому доробку У.Самчука займає 
мемуарна спадщина: документальні романи «Живі стру-
ни» та «Слідами піонерів». Неглибоко вивченими зали-
шаються його літературна критика, роздуми про твор-
чість Т.Шевченка й О.Олеся, статті «Велика література», 
«Поезія і проза»… 

Улас Самчук – один із найпродуктивніших українських 
письменників ХХ століття. Невтомно працюючи в літе-
ратурі 60-х років, він до останніх своїх днів (помер 9 
липня 1987 р. у Торонто) жив із думкою про рідне слово, 
рідний народ і залишився їм вірним. Його твори стали 
вічною криницею народного духу, з якої черпатимуть 
снагу прийдешні покоління. 

Петро ПАЛІЙ, 
с. Стара Ягільниця

Історія має свої закони. Скільки б не за-
мовчувала офіційна ідеологія значимість 
для нації окремих осіб, та приходить час 
і фальшива позолота спадає з надуманих 
героїв, а справжні патріоти здобувають 
серед народу вічну пам`ять і вдячність.

Митрополит Андрей Шептицький – одна 
з найвизначніших постатей найновішої іс-
торії України, яка своєю піввіковою пра-
цею спричинилася до відродження само-
свідомості українського народу цієї доби. 
Цінними в контексті нинішніх процесів 
модернізації і консолідації української на-
ції є візії митрополита Андрея Шептиць-
кого щодо духовних процесів в Україні, 
будівництва Рідної Хати. Цьогоріч ми від-
значаємо 150 р. від дня народження ми-
трополита Андрея. Тож цій даті був при-
урочений масовий захід – урок історичної 
правди на тему: «Владика нескорених і 

володар духу», який підготували вчитель 
християнської етики Тетяна Папушка та 
провідний бібліотекар бібліотеки с. Шуль-
ганівка Олександра Кучер. Захід проведе-
но в Шульганівській ЗОШ І – ІІ ст. 6 люто-

го. До цієї дати діти оглянули оформлену 
виставку: «Борець за волю і незалежність 
України».

Із вступним словом виступила вчитель 
Тетяна Папушка. Про життєвий шлях пас-

тора нації Андрея Шептицького розпові-
ли присутнім ведучі Мар`яна Кушнерик та 
Галина Опихана. Як великого будівничого 
української нації, апостола миротворен-
ня, добра і любові – у такому світлі пред-
ставив митрополита перед школярами та 
вчителями священик о. Роман Гончарик.

На тематичному уроці прозвучали вірші, 
зокрема «Заповіт Владики», «Без Бога 
світ», «Назустріч Богу», «Апостол єднос-
ті» та інші у виконанні Іванни Пельвець-
кої, Наталії Прондюк, Тетяни Білоус, Лілії 
Дроздової, Надії Осадци, Софії Драпак, 
Надії Романів.

З оглядом літератури і періодичних ви-
дань на тему: «Владика нескорених і во-
лодар духу» виступила бібліотекар Олек-
сандра Кучер.

На завершення уроку історичної прав-
ди всі присутні виконали церковний гімн 
«Боже великий, єдиний…».

Олександра КУЧеР, 
провідний бібліотекар с. Шульганівка

Завдяки редакції «Голос народу» та через неї хочу по-
дякувати шанованій поетесі пані Ользі Журбі та її доньці 
художниці Ірині Вербіцькій. Пані Ольга повернула мене у 
наше сільське щасливе дитинство. А це було дуже давно. 
Ми не знали радіо, телевізорів, ми виросли серед живої 
природи.

Мене принесли лелеки далекого 1925-го. Положили на 
снігу біля хати під стріхою. Мама й тато підібрали і дові-
рили виховання найкращій у світі бабусі Варварі. На цій 
рідній землі ми ставали слабенькими гнучкими ніжками, а 
десь – і на четвереньках лазили по подвір`ї поміж курей і 
качок. Так ми виростали серед живої природи. 

Поетеса пані Ольга своїми творами й споминами по-
вернула мене у те дитинство, коли ми маленькими тягнули 
ручки догори серед поля, на якому з-поміж стебел жита 
чи пшениці виглядали сині волошки, які ми називали бла-
ватами. До нас сонце, що заходить, з-за хмарки підмор-
гувало одним оком, червоні маки пелюстками закривали 
свої чорні очі й тоді на зміну сонцю тихенько підкрадалася 
ніч – пора спати…

Місяць травень. У церкві відправляються маївки до Ма-
тері Божої. Ми, дітвора, хлопці і дівчата, збирали польо-
ві квіти, сплітали віночки, носили до ікони Матері Божої і 
співали: «Прийми цей віночок, о Мати блага, рукою своєю 
храни нас від зла. Проводь нас ласкаво дорогою життя до 
неба, де радість і смутку нема»…

Вересень 1939-го. Радянські «освободителі» в школах 
навчають: «А сонечко сходить та все звідкіля? Від Сталіна-
батька, з Москви і Кремля». Заборонено товариства «Про-
світа», «Союз українок», спортивні – «Луг», «Сокіл». Аре-
шти української інтелігенції, духовенства, студентів; селян 
поділили на бідняків, середняків та куркулів. Пересліду-
вання неугодних радянській владі. У селах, як і у нашій Ро-
машівці, конспіративно гуртувалася молодь. Вечеряли у 
сільських хатах – відбувалися сходини просвітян, лугови-
ків у національно свідомих господарів. Так утворювалась 
Організація Українських Націоналістів – ОУН…

Запрацювала вишколена радянська служба безпеки. 
Знайшлися підглядачі, хто, де, з ким зустрічається таєм-
но. Спецслужби використовували таких собі флегматиків, 
згодом хитріших, більш підступних. У селі – арешти і висе-
лення родин (про це у моїх скромних книжках читається).

Книжка п. Ольги Журби під назвою «Я жінка» повернула 
мене не тільки у моє щасливе дитинство, а в обкрадене 
дитинство. З мого села Ромашівки в той час між інши-
ми вислано й родину Музичків, по-вуличному Грейцярові, 
батько, мати, син, донька, зять і маленька внучка. Усі вони 
померли з голоду. Вижив тільки син Павло. Це сталося у 
Росії, на Далекому Сході. Чи ця дитина з Галичини була 
ворогом «вєлікого рускаго» народу? Переконана, що не 
зберігся навіть горбочок землі з їхніх поховань.

Друге повернення радянської влади. Спецпоселення 
родин в Росію. У вагоні помер старенький Михайло Му-
зичка, по-вуличному Михась Романів. Родину повезли в 
Хабаровську область. Там само, у вагоні, помер молодий 
хлопець Павло Адамик. З вагонів вмерлих виносили. По-
ховані чи хижаки розтерзали? Багато смертей у вагонах 
малих дітей, немовлят. Про це я зібрала розповіді в ар-
хівах живих свідків і їхні фотографії, підготувала рукопис 
для видання книжки під назвою «Обкрадене дитинство». 

Через газету «Голос народу» звертаюся до її читачів, а 
особливо – до Ольги Журби, котра шестилітньою потрапи-
ла на спецпоселення, до її доньки Ірини, до поетес Раїси 
Обшарської, Тетяни Яблонь й інших творчих жінок, щоб за-
ради пам`яті про тих померлих внаслідок людиноненавис-
ницької політики тодішньої радянської влади дітей напи-
сали коротенькі вірші для підготовленого мною видання. 
Також прошу усіх небайдужих докластися коштами до цієї 
доброї справи. Мені у моїх умовах так потрібна моральна 
підтримка! Прошу нечерствих серцем вплести у віночок 
пам`яті свою квітку. Буду щиро вдячна за допомогу.

Марія ШТеПА

Спомини про 
обкрадене дитинство

(До 150-річчя від дня народження А.Шептицького)

Владика нескорених і володар духу
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Написано серцем

Вшанування

Євромайдан
(До річниці полеглих на Євромайдані)

Багато часу й слів багато
Торують шлях нам у ЄС.
Керманич наш віщав стократно –
Євросоюз – це наш прогрес…
Він довго бігав по Європі,
У всіх країнах побував.
Та так, що піна йшла із рота
(Він буде ще не так скакати…).
Коли вже час прийшов, що треба
Папери Євро підписати
(У цьому була суть потреби,
Щоб твердо на ноги нам стати),
То раптом все призупинилось,
Почалась мова вже не та:
Що не готова Україна;
Що справа ця не так проста…
Дійшов цей дзвін до вух народу,
Що прагнув бути у сім`ї.
Він хоче стати на дорогу,
Щоб вже дістатись до мети.
Нема терпцю, пора ставати 
До спротиву проти катів,
Щоб Україна – наша мати
Дістала волю на віки.
Вставай, український народе,
З колін вставай на повний зріст,
Козацьку маєш ти породу, 
До перемоги маєш хист.
Ідемо в наступ на свавілля
Проти державних брехунів.
Багаття палимо з вугілля
На заздрість владних дикунів.
Немає правди де подіти – 
Вся Україна вже встає,
Щоб краще жили наші діти.
А влада в наступ вже іде.
Дала підрозділам накази,
Щоб розігнали наш Майдан.
Пішов «Беркут», така зараза,
Побити всіх – і на аркан.
І били так, що кров юшила,
Ламали ноги, ребра й карк.
З рушниць стріляли ці горили
(Загнав би я їх в зоопарк).
Яку то треба мати совість,
Щоб так знущатися з людей!
В скорботі я пишу цю повість
Про мужність страчених дітей.
Ці діти – совість України,
Які повстали проти тих,
Хто грабував народ донині.
Згадаймо, люди, їх, святих!
В молитві звернемось до Бога,
Героїв душі щоб прийняв,
Впадемо всі йому у ноги,
Щоб й з нас гріховності всі зняв.
Кипить Майдан. Гудуть дороги.
Автомайдан в похід іде.
Нема страху, нема тривоги.
Нова історія гряде.
Вже треба скинути цю владу,
Яка танцює під Москву.
І ось така моя порада:
– Прямий їй шлях у Воркуту!
І не мине катів та кара,
Земля під ними вже горить,
Згущаються над ними хмари,
Бо серце матері болить.
Віддав народ героям шану,
Їх душі вже у небесах.
Боролись хлопці не за страх.
Без зброї мирно йшли за волю
На тих, хто сіяв всюди смерть,
Щоб краща стала наша доля.
Йшли вперто в страшну круговерть.
Щурами бігали тітушки –
Провокували наш Майдан.
І брали снайпери на мушку
Тих, хто звільнявся від кайдан.
Ох, не одна заплаче мати,
Своїх хоронячи дітей.
Свічки в руках будем тримати – 
Не зламний дух простих людей!
Майдан боротись буде гідно
До перемоги, до кінця! 
В кінці тунелю світло видно.
І молоді йдуть до вінця…
Народ наш має тверду волю,
Він сильний духом і тривкий,
Тому Господь освятить долю,
Він добрий й серцем ще м’який!
Весь світ постав проти тирана,
Що жирував он скільки літ!
Прийшов кінець і цьому хамству,
Народ скидає з себе гніт.
Тепер ніхто не спинить ходу
До заповітної мети.
І мрії нашого народу 
Здійсняться твердо на віки!

Георгій ХАДЗАРАГОВ,
м. Чортків

Читаючи ці рядки, взяті з вірша Василя Зими (ведучого 
Еспресо.TV), у пам’яті до моторошності в душі, до болю в сер-
ці зринають осінні та зимові дні 2014-го року, коли вкраїнський 
народ постав на захист своєї честі й гідності, своєї незалеж-
ності. Цим подіям, вшануванню пам’яті всіх Героїв України 
присвячуються різні заходи, як багатолюдні громадські, так і у 
вузькому колі виховних годин у школах. 

Так, минулої п’ятниці в ошатному й затишному приміщенні 
2-А класу Чортківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
№ 6 зійшлася вся класна родина на відкриту виховну годину, 
зустріч-спомин про трагічні події місяця лютого 2014 року на 
Майдані Незалежності в Києві.

Слід сказати, зустріч була підлаштована так, щоби опісля 
неї всім класним гуртом – вчителі, батьки і діти – взяти участь 
в урочистостях із нагоди відкриття пам’ятника Героям Небес-
ної Сотні та воїнам-патріотам АТО, який споруджено біля хра-
му Святої Покрови в Чорткові. 

І не було в той день, як зазвичай у шкільних коридорах, ди-
тячої безтурботної метушні-галасу, всі, як дорослі, так і мале-
ча, зосереджені, виважені й трішки стурбовані… 

У класі – жовто-блакитні знамена з траурними стрічками; 
школярики – у вишиванках, а в руках – синьо-жовті стрічки; 
у тих же тонах української національної символіки на клас-
ній дошці викладено літерами: «Солоний Хрещатик», «Герої не 
вмирають». 

Зосереджено, з неабиякою, далеко не дитячою, тривогою 
учні слухали розповіді, які супроводжувалися відеосюжетами, 
про події, що відбувалися рік тому. 

«У протистоянні на Майдані Незалежності в Києві у люто-
му внаслідок снайперських обстрілів з вогнепальної зброї 
загинули десятки, сотні мітингувальників, сотні – поранені… 
Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати 
«Небесною Сотнею»… – розповідали дітлахам студенти групи 
ПО 24 Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського Ольга Дідич, Юлія Лесіцька і Тетяна Яворська, 
котрі під вмілим наставництвом класовода Галини Колужняк 
підготували й провели даний захід.

Хвилиною мовчання під звуки «Плине кача…» присутні вша-

нували пам’ять загиблих. 
Із затамованим подихом малюки слухали спомини про 

бурхливі та трагічні дні Майдану, які зринали з уст запроше-
них гостей – учасників протестних дій в Києві. 

«Страшно було тут, удома, сприймати всю інформацію з Ки-
єва, – розповідав Микола Лановега (до речі, позаштатний фо-
токореспондент районки, який кілька місяців із невеличкими 
перервами відстояв на Майдані Незалежності). – А там, поміж 
майданівців, погляди яких випромінювали стійку впевненість 
у перемозі справедливості, з майданівцями підіймався, міцнів 
дух нашої національної гідності…». 

Пан Микола поділився не лише своїми спогадами, вражен-
нями, почуванням, а й продемонстрував свої неперевершені 
знімки – фотофакти тих подій. 

Наприкінці зустрічі школярі вразили всіх своїм виразним чи-
танням віршів, присвячених Героям Небесної Сотні. А на за-
вершення – десятком дзвінких дитячих голосів злинула пісня 
про Україну: «… Доки ще цвіте калина, доти ми усі багаті…». 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Миколи ЛАНОВеГи 

Намалюйте нам день, той, останній, двадцяте нуль друге…
І залиште нас там, сльози втерши рукою тремтячою,
І лише наостанок усміхніться убитому другові...
Ми ж заплющимо очі... Щоб не бачити, як ви заплачете...

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Ініціаторами, найактивнішими спонсорами його є парафія-
ни церкви Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП (настоятель 
– отець-декан Михаїл Левкович). Завдяки неабиякому органі-
заторському таланту священика ідею було втілено в досить 
короткі строки. Вірніше, думка виникла ще тоді, рік тому, але 
згодом, зважаючи на події на Сході країни – воєнні дії, які не 
припиняються від березня 2014-го, роздумали, що не на часі 
їхній задум. Та під кінець 2014-го духівник разом із парафія-
нами взялися до роботи. Автор композиції – архітектор із м. 
Рівне Ігор Калюжний, безпосередньо матеріалами, порадами 
допомагав директор ТОВ «Граніт» Степан Грушевський. Не-
малу лепту внесли задля втілення доброго задуму директор 
державного медичного коледжу Любомир Білик та директор 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського Роман 
Пахолок. Всього затрачено було 115 тис. грн.  

Священики храмів УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ відслужили по-
минальну панахиду та освятили пам`ятник Героям Небесної 
Сотні. Очолив Богослужіння владика Тернопільський і Тере-
бовлянський Павло. У поминальній проповіді єпископ проде-
кламував строфи вірша Павла Тичини:

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! —
а сила знову розцвіла. 
Святійший наголосив, що «…Поезія, написана душею за-

довго до цього часу і про інші події, актуальна й тепер, бо 
наш український народ завше був волелюбним. А ці герої, що 
погинули в Революції Гідності, показали нам найвищий при-
клад жертовності заради України – і це змінило державу й 
змінилися ми в державі». 

«Недарма у композиційному ансамблі з пам’ятником – 
Хрест, встановлений до Дня Незалежності України, – заува-
жив протосинкел Бучацької єпархії о. Володимир Заболотний. 
І розвинув свою думку: – Нам, нині сущим, ще наповняти і на-
повняти справжнім, реальним змістом оту незалежність. Хай 
ангели Небесної Сотні допоможуть нам витримати цей бій з 
гріхом, пройти свій хресний шлях і дочекатися великої правди 
– вільної, незалежної, соборної України».

«Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачили», – сказано 
в Святому Писанні. Такими були й герої, яких до подвигу спо-
двигли наповнені патріотизмом серця. Тому не зрадьмо запо-
відям, залишеним для нас Небесною Сотнею», – звернувся до 
чортківчан та гостей краю о. Томаш Словінський.

«Сьогодні ми молимось за тих, чиє серце належить Украї-
ні, ми молимося за тих, чия душа належить Україні. Сьогодні 
ми молимося за тих, хто віддав за Україну найдорожче. Тому 
хай мовлена тут молитва єднає нас, єднає любов`ю до Бога, 
України, одне одного – і тоді ми переможемо,» – закликала 
присутніх керуюча справами виконавчого апарату райради, 
жіночий голос чортківського Майдану Тетяна Яблонь.

Вшанувати новітніх Героїв України, помолившись за їхні душі, 
запаливши поминальні свічі та поклавши квіти до підніжжя 
пам`ятника, того дня прийшли перший заступник голови РДА 
Валерій Запухляк, заступник голови райради Любомир Хрус-
тавка, заступник голови РДА Іван Віват, міський голова Михайло 
Вербіцький, військовий комісар об’єднаного військового коміса-
ріату Леонід Підручний, директори медичного та гуманітарно-
педагогічного коледжів Любомир Білик та Роман Пахолок, інте-
лігенція міста, небайдужі чортківчани та гості Чортківщини.

Оксана СВиСТУН
Фото Ореста ЛижеЧКи

Скорботна дата

«Господній дух там, де свобода»
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Славетні землякиПрезентація

Художник Іван Гап`як 
народився 24 лютого 
1950 р. у селянській 
родині с. Сосулівка на 
Тернопільщині. Коли 
він закінчив восьмий 
клас, мати, зморена 
тяжкою працею в кол-
госпі, звернулася до 
сина: “Іванку, може б 
ти вивчився на трак-
ториста, он у Бучачі 
є училище”. Почула 
відповідь: “Дякую вам 
за пораду, але я не 
хотів би своє життя 
пов`язувати з колгос-
пом...”.

На канікулах під-
літок пас колгоспну худобу, милувався чарівними краєвидами над 
Серетом і малював побачене. Змалював на папері рідне село з гори, 
засіяної виораними прадавніми черепками з часів трипільських. 
Якось до півночі вдивлявся у люстерко і малював автопортрет. На 
світанку сів на ровер і виїхав із села. На столі залишив записку: “Не 
переживайте, бо їду у Бучач, залишаю на пам`ять своє зображення 
на папері...”.

Через тиждень вернувся додому, схудлий, але радісний: його 
прийняли на навчання у Бучацьку дитячу художню школу. Два роки 
вивчав рисунок, живопис, скульптуру, композицію та історію мис-
тецтва. Любив ходити на етюди, знайомився зі стародавнім україн-
ським містом, яке колись любили та й завойовували і поляки, і тур-
ки, і росіяни, і навіть німці. Запам`яталась міська ратуша, збудована 
у XVIII столітті у стилі бароко, на фасаді якої вражали кам`яні скуль-
птури і рельєфи, виконані визначним скульптором Іваном-Георгієм 
Пінзелем. У Бучачі Іван Гап`як здобув також загальну середню освіту, 
успішно закінчив дитячу художню школу.

У 1967 р. вступив у Львівське художньо-промислове училище. 
Через рік одержав повістку з військкомату, щоб готувався йти до 
радянської армії. Комуністичній системі потрібні були не художники, 
а солдати. Ухилявся від призову, мав намір вступити в інститут. Но-
вобранця оштрафували, “поголили лоба” і відправили на два роки 
служити у війську. Прагнув нанести на папір навколишні пейзажі, 
заборонили, бо це вважалося за “військові об`єкти” і солдат міг би 
передати їх у США, де жив його вуйко.

1971-1976 рр. Гап`як вчився у Львівському державному інституті 
прикладного і декоративного мистецтва (нині – Національна Ака-
демія мистецтв). Працьовитого і здібного студента запримітили ви-
кладачі, особливо вчитель В.А.Овсійчук – тепер академік, доктор 
мистецтвознавства, порекомендували ректорату залишити Гап`яка 
на роботі у виші на кафедрі рисунка, де він і сьогодні обіймає посаду 
доцента (посада і звання). Майже сорок років уродженець с. Сосу-
лівка навчає студентів з усіх куточків України академічного рисунка. 
Двадцять років належить до Спілки художників України у Львівській 
організації.

До 130-річчя Івана Франка (1986 р.) у Львівському профучилищі 
при кабінеті української мови та літератури я готував навчальний 
громадський музей “Іван Франко і відродження України” (є такий, 
окрім державного, зареєстрований у міськраді). Звернувся до од-
носельця: “Іване Григоровичу, допоможіть, намалюйте відповідну 
картину, велику, на всю стіну”. Декілька місяців художник малював 
і вийшов прекрасний триптих: “Тут кується краща доля”, “Дух, що 
тіло рве до бою”, “Нам пора для України жить”. Вдячні відвідувачі 
музею написали в Книзі відгуків слова вдячності художнику. Бачили 
картину і сосулівські школярі та вчителі, які відвідали громадський 
музей.

Художник Гап`як – учасник міжнародних симпозіумів та плене-
рів (Німеччина, Польща, Словаччина та інші країни). Нещодавно, у 
Франції на симпозіумі художника від хвилювання заболіло серце (ін-
фаркт), французи вертольотом допровадили хворого у лікарню ім. 
Мартіна Лютера Кінга в м. Лемож і вилікували.

Куди б не їхав І.Гап`як, завжи бере з собою фарби, пензлі і малює. 
Для художника намальовані ним картини – як для батька його діти. 
Перебуваючи на Кримському півострові, намалював на полотні 24 
картини і майже всі залишив там. Українські й татарські історичні 
пам`ятки були увіковічнені митцем, а яка ж доля спіткала їх, коли 
російська армія окупувала ті місця? Знову болить серце у худож-
ника...

Коли дізнався, що в Сосулівській школі створюється кабінет укра-
їнської мови ім. Григорія Шашкевича (1809-1888 р.), намалював пор-
трет автора підручника “Українська мова”, виданого у Відні в 1865 р. 
У своє 65-річчя і напередодні відзначення 40-річчя педагогічної пра-
ці Іван Гап`як готує виставки своїх творів у містах Кременці, Бучачі та  
Чорткові. Хай щастить Вам, подвижнику української культури!

Ананій ЮРКІВ,
м. Львів

Художник Іван Гап`як
(3 нагоди його 65-річчя)

Сучасна людина відсуває 
смерть, тема смерті страшить 
людину. В основі всього лежить 
біль, він супроводжує людину від 
часу її народження і аж до смер-
ті. Отець Василь діткнувся цього 
болю, втративши свою улюблену 
донечку, блаженної пам`яті Юлію, 
котрій щиросердечно присвячує 
дану збірку «На хвилях болю»:

Я свічку запалю 
               від душі,
Зігрію свій 
    зажурений світ,
Мені душу 
      лікують вірші
І жаль зупиняє політ.
Фраза «Догорає свіча» проходить 

наче лейтмотивом крізь усю збірку. 
Запалена свіча стала доброю супутницею зболеного люд-
ського життя, що супроводжує нас від колиски і аж до тру-
ни. Отець підкреслив, що колись до померлих люди йшли 
зі свічками, а тепер несуть вінки. Чи потрібні вони? Ні. 
Краще живі квіти або свіча, що є ясним світлом, яке осві-
чує дорогу душі до Вічного Світла – Бога. Святий Августин 
говорив: «Нехай смерть стане нашим вчителем». Смерть є 
переможена Господом і закінчується Воскресінням.

У час Великого посту стараймося свій біль і біль 
суспільний, народу, єднати з болями Спасителя; 

навчімось не боятися болю, випробувань, трудно-
щів; навчімось з любов`ю приймати все, що нам 
дано, бо це кроки до нашого спасіння. Бо там, де 
панує любов, страху і болю вже нема – цю безцінну 
істину і випромінює збірка віршів о. Погорецького:

Завжди бути чесним з собою – 
Найтяжча моя молитва і труд,
Усі спокуси кличу до бою,
Моя совість готова на суд.

Оксана МЛОДЗЯНОВСЬКА,
фото автора

«Моя совість готова на суд»
Перед початком Великого посту, 19 лютого, у читальній залі центральної районної книгозбірні 

відбулася презентація п`ятої за рахунком книжки отця доктора теологічних і кандидата історичних наук 
Василя Погорецького «На хвилях болю». Спочатку збірку віршів було представлено 

у м. Копичинці, у вузькому колі священиків та рідних. Але через різні життєві ситуації і теперішній стан 
в Україні отець Василь зрозумів, що про біль та смерть потрібно говорити на широку аудиторію.

Чортківчани, яких того дня зібрався майже повен 
зал, стали свідками оновленої програми гурту. Майже 
весь репертуар тепер становлять україномовні пісні. 
Час вносить свої корективи і деякі нові твори були на-
писані про трагічні події, що нині мають місце на сході 
України, де також «афганці» у перших рядах захисни-
ків Вітчизни. Більше двох тисяч уже посивілих дале-
ко не молодих чоловіків за покликом серця боронять 
свій край від терористично-московських банд, понад 
80, пройшовши горнило війни в афганських ущелинах, 
знайшло свою смерть від кулі сепаратистів і росій-
ського «брата» у рідних донецьких степах. Проте про-
звучали й старі, добре відомі хіти «Вишня», «Афганська 
дружба», «Синева», «Я тебе туди не посилав» та інші. 
Окремі твори виконали й місцеві чортківські співаки, 
зокрема автор музики деяких творів гурту Олександр 
Москальонов, Анастасія Синишина. А завершився кон-

церт уже традиційною піснею «Віват!».
Слово вдячності побратимам за подаровані приємні 

хвилини, що повернули присутніх воїнів-«афганців» у 
роки їхньої молодості, мали військовий комісар, у біо-
графії якого вже дві війни – в Афгані і на Сході України 
– полковник Леонід Підручний і голова районної спіл-
ки учасників війни в Афганістані Михайло Заблоцький. 
Останній вручив також грамоту колишньому воїну-
«афганцю» Володимиру Качмару за активну спілчан-
ську роботу, а також висловив вдячність директору 
медичного коледжу Любомиру Білику за наданий для 
приїзду колективу автобус і за постійну підтримку і 
піклування про воїнів-«афганців».

Зібрані благодійні кошти (2 тис. грн.) було пере-
раховано воїнам в зону АТО.

Любомир ГАБРУСЬКиЙ
фото Леоніда ПІДРУЧНОГО

Їм у Афгані часто снились вишні...
Минулого тижня, 19 лютого, в районному будинку культури ім. К.Рубчакової відбувся концерт 

відомого далеко за межами України гурту «Долг» з Тернополя, солістом, незмінним художнім 
керівником якого є чортківчанин Валерій Маришев. Лауреат багатьох пісенних фестивалів 

національно-патріотичної пісні на теренах колишнього Радянського Союзу, уславлений колектив 
щорічно відвідує наше місто в рамках відзначення чергової річниці виведення радянських військ 

з Афганістану. Після велелюдних концертів у Харкові і Рівному перед українськими бійцями, 
яким завтра вирушати у зону проведення антитерористичної операції, 

на шляху колективу знову простелився Чортків.
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5 березня. Тривалість дня – 11.11. Схід – 6.34. Захід – 17.45. Іменини святкує Агафон

3 березня, вівторок 4 березня, середа 5 березня, 2 березня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.25, 23.40 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.15, 20.00 Про головне 
10.25 Д/ф “Свiтова марка 
патонiвцiв” 
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.30 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.30 Казки Лiрника Сашка 
14.40 Мультфiльм 
14.50 Як ваше здоров’я? 
15.20 Euronews 
15.35 Х/ф “Потоп” 2 с. (1) 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 Слiдство. Iнфо 
22.30 Слово 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.30 Тепло.ua 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.20 ТСН
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Д/с “Слiпа” 
14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Х/ф “Кохання у 
великому мiстi - 3” 
22.00 “Повернiть менi красу” 
23.40 Х/ф “Острiв скарбiв” (2) 

ІНТЕР
05.50, 14.50 Т/с “Одружити 
Казанову” 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка” 
10.15 Т/с “Мамочки” 
11.10 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Земський 
лiкар. Продовження” 
15.45, 16.15 “Судовi справи” 
16.55 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.40 Т/с “Впiзнай мене, 
якщо зможеш” (2) 
00.25 Т/с “Колишня 
дружина” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
19.45 “Своє, українське” 
20.00 “Дiловий ритм” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.30 “На часi” 
22.15 “Дорога на Схiд” 
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 
08.00 Програма “Bon appetit” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.10 “Аве, Україно”. О.Злотник 

14.00 Х/ф “Ветеринар” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Алькатрас” 
11.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Т/с “Опери” 
16.45 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Україна. Код 
унiкальностi 
21.20 Т/с “Алхiмiк” 
23.20 Х/ф “Над законом” (2) 

СТБ
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.35 “Зiркове життя. 
Обдурити зiрку” 
09.30 “Зiркове життя. 
Зiрковi байстрюки” 
10.15 “Моя правда. “Зiркова 
хвороба Володi Шарапова” 
11.10 “Моя правда. 
Анастасiя Стоцька. “А мне 
не больно” 
12.10, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.05 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома”(2) 
19.05 “Таємницi 
МастерШефа. Самвел” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.53, 18.00 Репортер 
07.55 Єралаш 
09.55 Т/с “Татусевi дочки” 
15.50 Уральськi пельменi 
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 00.45 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Т/с “Мажор” (2) 
23.00 Т/с “Вижити пiсля” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 04.10 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” (1) 
21.00 Т/с “Навеснi 
розквiтає любов” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Шаман 2” (2) 

2+2
08.40, 15.00, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Ера Стрiльця-2” (1) 
12.35 Д/п “Мартiн Борман. 
У пошуках золотого” 
13.25 Д/п “Шамани Амазонки” 
14.25 Д/п “Квест” 
15.55 Д/п “Автоентузiасти” 
16.30 Т/с “Розшук” (1) 
18.55 Футбол. 1/4 Кубка України. 
“Чорноморець” - “Днiпро” 
22.00 Х/ф Кiнофайли. 
“Помста Нiка” 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
17.45, 21.00 Новини 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.15, 20.00 Про головне 
10.25 Д/ф “Iндiя та Європа: 
палiмпсест” 
11.00 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.15 Слiдство. Iнфо 
12.45, 22.25 Слово 
13.20, 17.15 Час-Ч 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Мультфiльм 
13.45 Хочу бути 
14.35 Надвечiр’я 
15.25 Euronews 
15.50 Свiтло 
16.20 Д/ф “Володимир 
Iвасюк. Щоб народитися 
знову” 
17.30 Новини. Свiт 
18.10 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Змiшана естафета 
22.00 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.15 
ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i 
ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Д/с “Слiпа” 
14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Х/ф “Кохання у 
великому мiстi - 3” 
22.00 “Сказочная Русь 
2015” 
22.30 “Право на владу - 2” 
00.35 Х/ф “Таємницi Лос-
Анджелеса” (2) 

ІНТЕР
05.50, 14.45 Т/с “Одружити 
Казанову” 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Гречанка” 
10.15 Т/с “Мамочки” 
11.10 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Земський 
лiкар. Продовження” 
15.40, 16.15 “Судовi справи” 
16.50 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45 Т/с “Гречанка” 
Заключна серiя 
21.40 Т/с “Впiзнай мене, 
якщо зможеш” (2) 
00.25 Т/с “Колишня 
дружина” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Соло” 
13.10 “Аве, Україно”. О.Злотник 
14.00 Х/ф “Ветеринар” 

УТ-1
06.00, 08.25 Вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ 
15.00 Вiкно в Америку 
15.50 Утеодин з Майклом 
Щуром 
16.25 Д/ф “Малер. 
Розмiреним кроком” 
17.30 Книга ua 
18.05 Час-Ч 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Про головне 
21.50 Документальний 
свiт Iндiї. Д/ф “Мрналiнi 
Сарабхаї: мистецтво танцю” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.20, 02.50 
ТСН 
07.35, 08.35 “Маша i 
ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Д/с “Слiпа” 
14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Х/ф “Кохання у 
великому мiстi - 3” 
22.00 “Грошi” 
23.40 Х/ф “Метро” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Сiльська 
iсторiя” 
13.30, 14.20 “Сiмейний суд” 
15.25, 16.15 “Чекай на мене” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45 Т/с “Гречанка” 
21.40 Т/с “Впiзнай мене, 
якщо зможеш” (2) 
00.25 Т/с “Колишня 
дружина” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Будьте здоровi” 
20.00 “Урок... для батькiв” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.30 “На часi” 
22.15 “Назбиране” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 

14.00, 01.00 Х/ф “Вишневi 
ночi” 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма “П’ятий 
вимiр” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сiльський 
календар” 
22.35 Х/ф “Останнiй круїз” (2) 

ICTV
06.10 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Х/ф “Тутсi” 
11.20, 13.15 Х/ф “Мiсто злодiїв” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Х/ф “Володар бурi” 
16.45 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.05 Х/ф “Початок” (2) 

СТБ
06.40, 16.00 “Все буде добре!” 
08.40 “Зiркове життя. 
Зiрковi утриманки” 
09.25 “Моя Правда. Якiв 
Шнеєрсон. Зраджений син” 
10.15, 01.05 Х/ф “Дiвчата” (1) 
12.10 Х/ф “Королева 
бензоколонки”(1) 
13.40, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.35 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.00 “Моя правда. Петро 
Лiстерман. “Ляльковод” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Детектор брехнi 7” 
23.55 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 Х/ф “Гра Ендера” 
10.00 Т/с “Моя прекрасна 
нянька” 
15.55 Уральськi пельменi 
16.55 Т/с “Воронiни” 
18.00, 01.10 Репортер 
18.20, 00.30 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.00 Страстi за Ревiзором 
22.35 Х/ф “Закони 
привабливостi” 

ТРК “УКРАїНА”
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.50 Подiї 
09.15 Реальна мiстика 
10.00 Т/с “Дiм сплячих 
красунь” (1) 
13.50, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд” (1) 
18.00 Т/с “Безсмертник” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна” 
21.00 Т/с “Навеснi 
розквiтає любов” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Мумiя” (2) 

2+2
08.20 Т/с “Попiл” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Слiдчий 
Протасов” (1) 
21.30 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Кришталевi 
черепи” (2) 
00.00 Х/ф “Алея 
алiгатора” (2) 
01.50 Х/ф “Кисневий 
голод” (1) 

УТ-1
06.00, 08.25 Вiд першої 
особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.05, 20.00 Про головне 
09.55 Д/ф “Мрналiнi 
Сарабхаї: мистецтво 
танцю” 
11.05, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.30 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Фольк-music 
15.05 Euronews 
15.15 Х/ф “Потоп” 1с. (1) 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Д/с “Слiпа” 
14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Х/ф “Кохання у 
великому мiстi - 3” 
22.00 Х/ф “Красуня” (2) 
00.50 Х/ф “Перемовник” (2) 

ІНТЕР
05.50, 14.50 Т/с “Одружити 
Казанову” 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка” 
10.15 Т/с “Мамочки” 
11.10 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Земський 
лiкар. Продовження” 
15.45, 16.15 “Судовi справи” 
16.55 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.40 Т/с “Впiзнай мене, 
якщо зможеш” (2) 
00.25 Т/с “Колишня 
дружина” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Зона ризику” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.15 “Крiзь призму часу” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.20 “Моя улюблена 
робота” 
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 “Сiльський 
календар” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Модна програма 
“Меланж” 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф “Сiрано де 
Менiльмонтан” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Унiкальна Україна 
20.30 Програма “Bon 
appetit” 

21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Листи вбивцi” (2) 

ICTV
05.40, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с “У полi зору” 
11.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15 Т/с “Опери” 
16.45 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Алхiмiк” 
23.25 Х/ф “Джанго вiльний” (2) 

СТБ
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.50 “Зiркове життя. 
Спотворенi пластикою” 
09.50 “Моя правда. Петро 
Лiстерман. “Ляльковод” 
10.45 “Правила життя. 
Обережно! Шахрайство!” 
12.40, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми 
вдома”(2) 
19.05 “Моя правда. “Зiркова 
хвороба Володi Шарапова” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
00.25 “Один за всiх” 
02.10 Х/ф “Прощальна 
гастроль “Артиста”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.50 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
07.53, 18.00, 01.25 
Репортер 
07.55 Єралаш 
09.55 Т/с “Щасливi разом” 
15.50 Уральськi пельменi 
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 00.45 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Т/с “Мажор” (2) 
23.00 Т/с “Вижити пiсля” (2) 
01.30 МясорУПка 
03.00 Зона ночi 
04.40 25-й кадр 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 05.30 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.10 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не 
я?” (1) 
11.50, 19.45, 02.10, 03.10 
Ток-шоу “Говорить Україна” 
18.00, 04.40 Т/с 
“Безсмертник” (1) 
21.00 Т/с “Навеснi 
розквiтає любов” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Шаман 2” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.40, 15.00, 21.30 
“ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Ера Стрiльця-2” 
(1) 
12.35 Д/п “Мартiн Борман. 
У пошуках золотого” 
13.25 Д/п “Невидимi свiти” 
14.25 Д/п “Квест” 
15.55 Д/п “Автоентузiасти” 
16.30 Т/с “Слiдчий 
Протасов” (1) 
19.00 Т/с “Розшук” (1) 
22.00 Х/ф “Братство вовка” 
(2) 
00.40 Х/ф “Смертоносний 
воїн” (3) 
02.30 Х/ф “Чорна Рада” (1) 

Адміністрація, профспілковий комітет та 
колектив Чортківського державного медич-
ного коледжу висловлюють щирі співчуття 
працівниці коледжу Світлані Леонідівні Олій-

ник з приводу тяжкої втрати – смерті її батька.
Колектив Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу імені Олександра 
Барвінського глибоко сумує з приводу 
смерті колишнього викладача Макотер-

ської Неоніли Паньківни. Розділяємо біль 
непоправимої втрати і співчуваємо родині у 
великому горі.

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 висловлює щирі 
співчуття Наталії Адамівні Стецюк з при-
воду смерті її матері.

Адміністрація, профспілковий комітет та 
колектив Чортківського державного ме-
дичного коледжу висловлюють щирі спів-
чуття бухгалтеру коледжу Любові Геннаді-

ївні Гуцуляк з приводу тяжкої втрати – смерті 
її батька.
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УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 05.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.15, 20.00 Про головне 
10.25, 02.20 Х/ф “Мiсяць i 
озеро” (1) 
12.20 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
12.45 Слово 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Школа Мерi Поппiнс 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.20 Вiра. Надiя. Любов 
15.25 Театральнi сезони 
15.50, 01.20 Музичне турне 
17.05 Д/ф “Палiтра. 
Франческа” 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Т/с “Мiс Марпл” (1) 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 12.55 Д/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Д/с “Слiпа” 
14.45, 15.45 “Сiмейнi 
мелодрами - 4” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.20 “Сказочная Русь 
2015” 
21.00 “Вечiрнiй Київ “ 
22.50 “Свiтське життя” 
23.55 Х/ф “Мiй хлопець - 
псих” (2) 

ІНТЕР
05.50, 14.45 Т/с “Одружити 
Казанову” 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Гречанка” 
Заключна серiя 
10.15 Т/с “Мамочки” 
11.10 Д/с “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
12.25, 14.20 Т/с “Земський 
лiкар. Продовження” 
15.45, 16.15 “Судовi справи” 
16.55 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Ток-шоу “Чорне дзеркало” 
23.30 Т/с “Колишня 
дружина” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Учнiвський 
щоденник” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Удосвiта” 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
21.30 “На часi” 
22.15 “Актуально” 
22.30 “Час країни” 

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 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Постскриптум: 
ваш кiт мертвий” 
17.30 Програма “Гаджет 
Time” 
17.40 Програма “Модна 
правда” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Як 
судились колись на Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Одного разу на 
болотi” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с “Алькатрас” 
11.40, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Т/с “Опери” 
16.35 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Бригада” 
23.20 Х/ф “Спецiалiст” (2) 

СТБ
07.45 Х/ф “Термiново, 
шукаю чоловiка”(1) 
09.30 Х/ф “Я не 
повернуся”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома”(2) 
19.05 “Моя правда. Родина 
Дудник: Як вибачити 
зрадника” 
20.00, 22.45 “Холостяк - 5” 
00.05 Х/ф “Пригоди Квентiна 
Дорварда - стрiльця 
королiвської гвардiї” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55, 18.00 Репортер 
08.00 Єралаш 
10.00 Т/с “Моя прекрасна 
нянька” 
15.55 Уральськi пельменi 
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Х/ф “Дев’ять ярдiв” (2) 
23.00 Х/ф “Дев’ять ярдiв 2” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 14.00, 15.30, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 04.10 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?” (1) 
12.50, 19.45, 02.05, 03.05 
Ток-шоу “Говорить Україна” 
18.00, 04.55 Т/с 
“Безсмертник” (1) 
21.00 Спiвай як зiрка 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Шаман 2” (2) 

2+2
08.40, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Ера Стрiльця-2” (1) 
12.35 “Вiдеобiмба” 
16.30 Т/с “Розшук” (1) 
19.00 Х/ф “Пiдводнй камнi” (2) 
22.00 Х/ф “Дiвчина номер 
один” (2) 
00.00 Х/ф “Поворот не 
туди 2” (3) 
01.50 Х/ф “Тримайся, 
козаче!” (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 
07.35 На слуху. Пiдсумки 
08.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
09.15 Перша студiя 
10.10 Зроблено в Європi 
10.30 Подорожуй першим 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф “Сiмдесятники. 
Леонiд Осика” 
12.35 Нотатки на глобусi 
12.55 Свiтло 
13.20 Д/с “Мiй новий дiм - 
Корея” 
13.55 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Спринт (чоловiки) 
15.35 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.40 Чоловiчий клуб 
17.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Спринт (жiнки) 
18.55 Баскетбол. Кубок 
України. Фiнал чотирьох 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Концерт “Мамо, вiчна 
i кохана” 

1+1
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с “Качинi 
iсторiї” (1) 
09.00 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.50 “Свiтське життя” 
10.50, 01.10 Х/ф “Бiлi 
троянди надiї” 
14.40 “Вечiрнiй Київ” 
16.30 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
21.15 “Вечiрнiй квартал 2015” 
23.20 Концерт “Тiна 
Кароль. “Сила любовi та 
голосу” на бiс” 

ІНТЕР
08.45 “Школа доктора 
Комаровського” 
09.30 Новини 
10.00 Х/ф “Бережiть жiнок” 
12.35 Т/с “Горобини грона 
червонi” 
16.10 Х/ф “Ромашка, 
кактус, маргаритка” 
18.05, 20.30 Т/с “Надiя” (2) 
20.00, 01.55 “Подробицi” 
22.20 Т/с “Тато для Софiї” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Подорожнi 
замальовки” 
20.15 “Думки вголос” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “Моя улюблена 
робота” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.00 Унiкальна Україна 
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Подорож мсьє 
Перрiшона” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма “П’ятий 
вимiр” 
10.00, 23.00 Вiкно в 
Європу. Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Європа у фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф “Новi 
Робiнзони” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче 

кiно.”Дiти-шпигуни” 
16.20 Програма “Гаджет 
Time” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Нашi вiтання 
18.00 ВЕРВИЦЯ 
СОЛIДАРНОСТI МОЛОДI. 
Пряма трансляцiя 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Хорова капела “Орея”. 
Концерт у Тернополi 
21.30 Х/ф “Поцiлунок змiя” (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.35 Громадянська 
оборона 
09.35 Iнсайдер 
10.30, 13.00, 20.05 Т/с 
“Апостол” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.55 Х/ф “Бiля футболу” (2) 
00.40 Х/ф “Адмiрал” (2) 

СТБ
08.05 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
12.10 Х/ф “Приборкання 
норовливого” (1) 
14.00 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
15.50 “Холостяк - 5” 
19.00 “Україна має 
талант!-7” 
21.40 Х/ф “Термiново, 
шукаю чоловiка”(1) 
23.35 “Давай поговоримо 
про секс 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 М/с “Аватар: Легенда 
про Корру” 
10.00 Ревiзор 
12.10 Страстi за Ревiзором 
14.05 Т/с “СашаТаня” (2) 
18.40 Х/ф “Дев’ять ярдiв” (2) 
20.40 Х/ф “Змiшанi 
почуття” 
22.35 Х/ф “Особливостi 
нацiонального полювання” 
00.35 Т/с “Геймери” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Т/с “Зимове 
танго” (1) 
09.00 Вiдверто з Машею 
Єфросiнiною. Анi Лорак 
10.00 Зiрковий шлях. 
Дайджест 
11.00 Спiвай як зiрка 
13.00, 15.20 Т/с “Селянка” (1) 
17.10, 19.40 Т/с “Сила 
кохання” (1) 
22.00 Т/с “Вiдпустка 
влiтку” (1) 
00.00 Т/с “Шаман 2” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.40 “ДжеДАI” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
10.00 Т/с “Захист 
Красiна” (1) 
18.00 Х/ф “Знайди 
мене” (2) 
20.00 Х/ф 
“Майстер” (1) 
22.00 Х/ф “Тринадцятий 
район” (2) 
23.50 Х/ф “Бiжи, не 
озираючись” (3) 
02.00 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” (1) 
03.05 Х/ф “Черная 
долина” (1) 
04.30 “Буде бiй”. WSB 
Всесвiтня серiя боксу: 
Mexico Guerreros (Мексика) 
- Ukraine Otamans (Україна) 

УТ-1
06.00, 07.20, 08.55, 09.00, 
13.05, 17.50, 20.40 Погода 
07.30 Шеф-кухар країни 
08.25, 01.00 Гумористичний 
клуб “Золотий гусак” 
08.40 Тепло.ua 
09.15 Як це? 
09.50 Хто в домi хазяїн? 
10.10 Казки Лiрника Сашка 
10.20 Школа Мерi Поппiнс 
10.35 Мультфiльми 
10.55 Хочу бути 
11.20 Х/ф “Iсторiя кiно в 
Попелавах” Польща 
13.10 Православний вiсник 
13.35 Д/с “Мiй новий дiм - 
Корея” 
14.10 Бiатлон. 
Чемпiонат свiту. Гонка 
переслiдування (чоловiки) 
15.15 Фольк-music 
16.20 Театральнi сезони 
16.55 Бiатлон. 
Чемпiонат свiту. Гонка 
переслiдування (жiнки) 
18.00 Д/ф “Анна Герман i я” 
19.00 Х/ф “Шоколаднi 
поцiлунки” (1) 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Д/ф “У полонi 
пристрастi Наталiї Долi” 
23.00 Х/ф “Здрастуйте, я 
Ваша тiтка!” 

1+1
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
09.40 М/ф “Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
09.45 “Маша i ведмiдь” (1) 
10.25 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
11.10, 03.55 “Свiт 
навиворiт: Камбоджа” 
12.05 “Принци бажають 
познайомитися 2” 
13.15 “Повернiть менi 
красу” 
14.40 Х/ф “Кохання у 
великому мiстi - 3” 
18.30 “Українськi сенсацiї” 
19.30, 05.20 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Голос країни 4” 
23.25 Х/ф “Захисник” (3) 

ІНТЕР
08.40 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон” 
10.55 Х/ф “Люблю 9 березня” 
12.20 Х/ф “Ромашка, 
кактус, маргаритка” 
14.05 Т/с “Ангел в сердце” 
18.10, 22.00 Т/с “Минус 
один” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.50 Т/ф “Надiя” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Актуально” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Скарби роду” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.30 “Перемога, свята 
Перемога!” 

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.”Дiти-шпигуни” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Програма “Формула 
здоров’я” 
16.00 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
16.30 Програма “Слiдства. iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Як 
судились колись в Українi” 
17.40 Програма “Про кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф “Справжнє 
кохання” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.30 Зiрка YouTube 
09.45 Дивитись усiм! 
10.40, 13.00 Т/с “Алхiмiк” 
12.45 Факти. День 
14.55 Т/с “Бригада” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Бiй з тiнню-3. 
Останнiй раунд” (2) 
22.50 Х/ф “Бiй з тiнню-2. 
Реванш” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
12.00 “Караоке на Майданi” 
12.50 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
16.20 “Україна має 
талант!-7” 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.35 “Один за всiх” 
21.45 “Детектор брехнi 7” 
22.50 “Я соромлюсь свого 
тiла 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.35 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
10.15 М/с “Iсторiї Тома i 
Джеррi” 
12.30 Уральськi пельменi 
13.30 Т/с “Мажор” (2) 
18.40 Х/ф “Дев’ять ярдiв 
2” (2) 
20.40 Х/ф “З 8 березня, 
чоловiки!” 
22.55 Х/ф “Особливостi 
нацiональної риболовлi” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 08.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною. 8 березня 
09.00 Вiдверто з Машею 
Єфросiнiною. Дар’я 
Малахова 
10.00 Т/с “Сила кохання” (1) 
13.50, 20.00 Т/с “Погляд з 
вiчностi” (1) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
22.20 Т/с “Слiд” (1) 
23.15 Великий футбол 

2+2
09.15 Х/ф “Майстер” (1) 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 “Бушидо” 
13.50 16 Тур ЧУ. Волинь - 
Чорноморець 
16.00 “Буде бiй”. WSB 
Всесвiтня серiя боксу: 
Mexico Guerreros (Мексика ) - 
Ukraine Otamans (Україна) 
19.15 16 Футбол. Тур ЧУ. 
“Карпати” - “Днiпро” 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Бехзат: Анкара 
у вогнi” (2) 
01.20 Х/ф “Поворот не туди 2” (3) 
02.50 Х/ф “Ярослав 
Мудрий” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Ви повні сил і енергії, 

однак не варто хапатися 
за безліч справ нараз. Не 
відмовляйтеся від вигідних 
пропозицій. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Сприятливий період для 

зміни стилю життя. І у вас 
буде вибір, що саме і як 
поміняти. Бажано не лізти 
на рожен і утриматися від 

єхидних коментарів стосов-
но навколишніх. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Вам важливо плисти за 
течією, не пручатися і не 
обурюватися. Чим швидше 
ви сприймете проблему як 
дань, тим швидше її вирі-
шите.

РАК (22.06-23.07)
Ви зможете зробити ба-

гато чого, хоча й не все, з 

запланованого. Не виключені 
зіткнення з конкурентами, ви мо-
жете бути залучені до конфлікту 
з начальством, постарайтеся за-
йняти незалежну позицію. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Вам знадобиться під-

тримка заступників. Зверта-
ючись з проханням, виявіть 
дипломатію та такт. 

ДІВА (24.08-23.09)
Зараз не той момент, 

коли варто плисти тільки за 
течією. Ви можете багато 
чого змінити і на роботі, і в 
особистому житті. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Для здійснення своїх заду-

мів ви як ніколи маєте потребу 
в надійному партнері. Ваша 
кохана людина може багато в 
чому вам допомогти. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Досить гарний час для 

підведення підсумків, одер-
жання премій. Не поринай-
те з головою в роботу, зали-
шіть час на особисте життя. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ваш позитивний погляд на 

світ дозволить з легкістю впо-
ратися навіть з найскладніши-
ми завданнями. Використайте 
раптову зустріч з керівництвом 
у своїх цілях, вашу ініціативу 
обов’язково підтримають. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви з радістю повернете-

ся до творчої праці та милих 
повсякденних турбот. Можна 
приготуватися до несподіва-
них зустрічей з давніми дру-
зями або близькими людьми.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам підуть на користь нові 

відчуття і враження, відпо-
чиньте від робітничих справ 
і побутових проблем. Тон у 

роботі будуть задавати ділові 
партнери і колеги, вам же іні-
ціативу краще не проявляти. 

РИБИ (20.02-20.03)
Незважаючи на вашу ак-

тивність і працездатність, 
до вас може підкрастися 
нудьга. Вам треба відволік-
тися від трудових проблем. 
Постарайтеся потішити 
себе чимось, що підніме 
ваш настрій. 

17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма “Гаджет 
Time” 
21.40 Програма “Модна 
правда” 
22.35 Х/ф “Месники: гра 
для двох” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Алькатрас” 
11.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Т/с “Опери” 
16.45 Т/с “Убивча сила” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.20 Т/с “Бригада” 
23.15 Х/ф “Ларго Вiнч-2. 
Змова у Бiрмi” (2) 

СТБ
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.55 “Зiркове життя. 
“Я люблю тебя до слез...” 
09.50 “Таємницi 
МастерШефа. Самвел” 
10.40 “Моя правда. Ольга 
Сумська. “Без права на 
сльози” 
11.25 “Моя правда. Тетяна 
Буланова. “Не плач...” 
12.20, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.15 “МастерШеф” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома”(2) 
19.05 “Моя правда. В’ячеслав 
Узелков. “Бiй за сiм’ю” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом Костiциним” 
22.35 “Я соромлюсь свого 
тiла 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.53, 18.00 Репортер 
07.55 Єралаш 
09.55 Т/с “Щасливi разом” 
15.50 Уральськi пельменi 
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 00.45 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Т/с “Мажор” (2) 
23.00 Т/с “Вижити пiсля” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?” (1) 
11.50, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Безсмертник” (1) 
21.00 Т/с “Навеснi 
розквiтає любов” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Шаман 2” (2) 

2+2
08.40, 15.00, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Т/с “Ера Стрiльця-2” (1) 
12.45 Д/п “Таємницi 
Третього Рейху” 
13.25 Д/п “Гiтлер та окультизм” 
14.25 Д/п “Квест” 
15.55 Д/п “Автоентузiасти” 
16.30 Х/ф “Пастка” (1) 
19.00 Т/с “Розшук” (1) 
22.00 Х/ф Кiнофайли. 
“Сектор 4” (2) 
00.00 Х/ф “Драконовi оси” (3) 
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ДаІ застерігає

Кожен день вулицями нашого міста ти та твої 
однолітки йдуть до школи чи на прогулянку. Одначе 

дорога – не найліпше місце навіть для дорослої 
людини. Тим більше вона не пристосована для дитини. 

Щодня дорогою додому зі школи чи навпаки дитина нара-
жається на ризик потрапити в екстремальну ситуацію. Най-
частіше через неуважність або незнання Правил дорожнього 
руху діти гинуть на вулицях в дорожньо-транспортних приго-
дах, а травми, отримані у ДТП, – найтяжчі. Тому, щоб попере-
дити дорожньо-транспортні пригоди, небезпеку для здоров`я, 
життя, треба знати ці правила і застосовувати їх: не вибігати 
на проїжджу частину з тротуару, з якого можна лише спокійно 
зійти, попередньо оцінивши ситуацію; ходити лише тротуара-
ми, дотримуватись правої сторони, а якщо вони відсутні – по 
узбіччю, обов`язково повернувшись обличчям до транспорту, 
що рухається, – тоді не тільки водій бачитиме пішохода, а й 
пішохід водія; не переходити дорогу на червоне світло не-
залежно від наявності на ній автомобілів; переходити дорогу 
можна лише у дозволених місцях – по «зебрі» та наземних пе-
реходах; зібравшись переходити вулицю, спочатку подивись 
ліворуч, дійшовши до середини – праворуч; пам`ятай, що при-
чиною ДТП може стати не тільки наїзд автомобіля або мотоци-
кла, а й велосипедиста (нерідко саме велосипедисти є дже-
релом напруженості на вулицях, у дворах); чітко визначте для 
себе межі території для прогулянок, вулиці переходьте тільки 
в групі з іншими пішоходами; у разі ДТП надавайте можливу 
допомогу потерпілим і повідомте про пригоду міліцію. 

На жаль, не всі добре знають ці правила й іноді нехтують 
ними. А тому щорічно на наших дорогах гинуть сотні дітей і 
дорослих. 

Володимир ЗиГРІЙ,
 начальник ВДАІ з ОАТ Чортківського району                                        

Дорога – не найкраще 
місце для дитини

Дістало!

«Якщо […] починають говорити 
про патріотизм, знай: десь щось вкрали»

(М.Є.Салтиков-Щедрін)
«Усе єство його протестувало проти 

крадіжок, але не красти він не міг. 
Він крав, і йому було соромно…»

(І.Ільф, Є.Пєтров. «12 стільців»)

Для початку трохи «сухих» фактів та «хронології». Мова 
піде про так званий звіт мера Чорткова п. Вербіцького 
М.В. Чому «так званий», спробую пояснити нижче. Нага-
даю, що звіт обраної громадою посадової особи, перш 
за все, адресований тим, хто обрав таку особу. Ті, хто 
прийшов почути «сповідь» обранця високого місцевого 
рангу, побачили диво-дивнеє, якому пасувала хіба що 
більш «прозаїчна» назва «виробнича нарада»: в залі за-
сідань міської ради було «аж» 15 громадян («крикунів»), 
яким якимось дивом вдалося дізнались про «звіт» і які 
представляли громаду міста, і (зверніть увагу!) «всього 
лиш» ледь не увесь штатний склад міськвиконкому (я 
нарахував щонайменше 45 працівників МВК), котрі, схо-
же, прийшли послухати «звіт», як в старі «добрі» сере-
серівські часи «добровільно-примусово» – в «єдиному 
пориві» – у свій законний вихідний день. От і виходить 
так званий «вірменський баланс»: співвідношення пра-
цівників міськвиконкому (які, як здогадались шановні 
читачі, «за сумісництвом» також є громадянами – та все 
ж «статусними», – нашого міста!) до «нестатусних» гро-
мадян міста – 3 до 1. Чому саме таке співвідношення? 
А пояснення цьому і просте, і, водночас, складне. По-
відомлення (розпорядження за № 35-од Чортківського 
міського голови від 19 лютого ц. р. про звіт мера про 
його роботу в 2014 році) було опубліковане на офіцій-
ному сайті міської ради і в «Чортківському віснику» … 20 
лютого 2015 р. та ще й не на першій сторінці газети, яка 
є «газетою Чортківщини». Ну, зрештою, справа, звісно 
ж, не в тому, на якій сторінці, а в тому, коли звіт був 
запланований – «аж» …на наступний день, тобто, 21 лю-
того. Розумію, що не кожного зараз (і раніше) цікавить 
(і цікавило), що робиться в місті і як міськими справами 
керує його (міста) очільник. Та все ж така поспішність 
у звітуванні перед своїми земляками щонайменше ди-
вує!

Я зумисне взяв слово «звіт» у лапки, оскільки він був 
більше схожий на «щеплення від задумливості» (саме 
так в часи сересеру називали політінформацію) та 
міні-лекцію про патріотизм, аніж на звіт перед тими, 
які ощасливили міського голову своєю добровільною і 
добровільно-примусовою присутністю. Одна з праців-
ниць міськвиконкому («за сумісництвом» ще й мешканка 
міста), щоправда, «зізналась» щодо її «випадкової» при-
сутності на «звіті» мера: «Пішла до міста купити доброї 
ковбаси з Івано-Франківщини (! – О.К.), що продається 
біля адмінбудинку міської ради, аж тут чую, щось «гуде» 
із залу засідань. Дай, думаю, зайду, послухаю та по-
дивлюсь. Отак «ненароком» я і потрапила на звіт мера!». 
Отже, із самого контингенту присутніх було перед по-
чатком самого «звіту» зрозуміло, що чекало тих грома-
дян, які все ж змогли потрапити на «засекречений» звіт. 
Ну чим не така собі «масонська» лАжа місцевого «роз-
ливу»! «Свій до свого по своє»? 

Звідки такий форс-мажор? До нас їдуть «вєжлівиє 
люді» від самого кремлівського «злобного карлика»? А 
може, в районі адмінбудівлі міської ради очікують на ви-
верження вулкану чи землетрус … з ГПУ? Чи у такий 
спосіб мер вирішив зробити собі подарунок на свій 
день народження? Просто голова обертом іде від най-
неочікуваніших здогадок! Але мер наш чомусь, мабуть, 
вирішив, що міські проблеми нікого не цікавлять. Адже 
як і чим тоді можна пояснити таку «дивну» нагальність 
проведення «звіту»? Невже боїться запитань від своїх 
співгромадян, зокрема, тих, що за нього проголосували 
на виборах і могли б прийти (якби їх завчасно повідо-
мили!), щоб підтримати його і захистити від «крикунів-
опозиціонерів»?

Навряд чи в місті знайдеться людина, яка скаже, що 
обраний міською громадою, а отже, працевлаштований 
нею мер нічого не робить. Звичайно, зробив і робить, і 
дехто розцінює його роботу ледь не як подвиг, «забуваю-
чи», що він сам добровільно виставив свою кандидатуру 
на мерську посаду на виборах, усвідомлюючи, що його 
чекає на такій статусній посаді, навіть за умови дірявого 
бюджету і занедбаної міської «господарки». Але разом 
з цим він також є висококваліфікованим маніпулятором 
проблем: про ті, які якимось чином виставляють його у 
виграшному світлі, він може говорити годинами, водно-
час «забалакуючи» ті, які часом «тягнуть» на корупцій-
ні схеми місцевого (а якщо згадати його «діяльність» в 
«буремні» 90-і, то й, мабуть, державного) масштабу. 

Можна було б перелічити всі проблеми, про вирішення 
яких цікавились у мера активні громадяни міста, яких 
деякі «контрактивісти» «ніжно» і «вишукано» назвали 
«крикунами», однак «відповіді», які вони отримали, мож-
на було б охарактеризувати, як «багато галасу з нічого». 

Дещо іншою – «оригінальною», тобто, відмінною від 
реакції «крикунів» від громади – була реакція на «звіт» 
мера деяких «крикунів» від працівників апарату місь-
квиконкому, які, мабуть, вважають, що міська рада – це 
таке собі приватне підприємство з НЕобмеженою БЕЗ-
відповідальністю. Ну, що ж, дивно, але в нашій пост-
совковій країні, очевидно, і така «унікальна» думка має 
право на існування. Не здивуюсь також, якщо «Чортків-

ський вісник» в своєму звіті-репортажі про «звіт» місь-
кого голови не напише, що редакція намагалась відмо-
витись публікувати повідомлення про «форс-мажорний» 
звіт чортківського мера, зате, мабуть, напише про 
«крикунів-обструкціонерів», які своїми «голослівними 
звинуваченнями» щодо «бурхливої» мерської діяльності 
заважали п. Вербіцькому М.В. звітувати перед грома-
дою… працівників міськвиконкому, які майже у повному 
складі прийшли підтримати свого начальника …і, при-
пускаю, були готові задати йому декілька «негострих» 
запитань. 

Мене особисто завжди вражали обіцянки (які мож-
на назвати одним простим, як «общепітівська» котлета, 
словом «брехня») кандидатів на таку відповідальну дер-
жавну посаду регіонального рівня, як міський голова, і 
те, з якою неймовірною легкістю даються вони майже 
всіма потенційними мерами. Якщо проаналізувати всі 
обіцянки п. Вербіцького М.В., дані ним нам (незалежно 
від того, хто як голосував за нього, адже ми всі – жителі 
цього міста) в різні передвиборчі «лохотрони», то ви-
мальовується досить цікава барвисто-сіра «картина»: є 
там, звісно ж, і виконані ним, проте є там і такі, які вико-
нати було просто нереально, але давалися вони лише з 
тим розрахунком, щоб «наповал» вразити виборця сво-
єю «оригінальністю» та рішучістю кандидата на посаду 
голови міста змінити і покращити життя своїх співгро-
мадян. Шкода, що в кримінальному та адміністратив-
ному кодексах немає відповідної статті щодо відпові-
дальності державного службовця за брехню, тобто, за 
невиконані передвиборчі обіцянки.

Не можна оминути і той факт, коли в минулу середу 
(18 лютого) міський голова закликав до себе (або ж вони 
самі «закликались»?) підприємців з комунального ринку 
і дав їм «ввідну» про те, що тимчасова контрольна комі-
сія, створена (через більш як півроку з часу оголошення 
на сесії міськради про необхідність її створення!) згідно 
з рішенням нещодавньої сесії міськради, хоче ліквідува-
ти ринок, хоча сам міський голова неодноразово в своїх 
передвиборчих програмах обіцяв своїм виборцям пере-
нести його з центру міста у більш відповідне для такого 
базару місце. До речі, одне з питань порядку денного 
6-ї сесії міської ради, що відбулась 30 березня 2011 р., 
звучало так: «Пропозиції щодо перенесення комуналь-
ного ринку з центральної частини міста та про хід вико-
нання рішення сесії міської ради щодо будівництва рин-
ку «Набережний» по вул. Гончара в м. Чорткові». Та хіба 
лише на тій сесії йшла мова про перенесення ринку? 
На цій темі спекулювали майже всі кандидати на «хліб-
ну» посаду мера в своїх передвиборчих «прожектах»! А 
тим часом комісія стала ледь не вперше загрозою для 
існування комунального ринку, керівництво якого дуже 
нагадує сімейний проект міського голови та його «на-
ближених». 

І ще одне. Наш міський голова вирішив ощасливи-
ти присутніх тим, що наважився не перевтомлювати їх 
цифрами, а замість цього пообіцяв присутнім працівни-
кам міськвиконкому та жменьці міських «крикунів» («са-
машедших») опублікувати свій «звіт» у повному обсязі. 
Звісно ж, у такому випадку громада міста виключається 
з формату «запитання-відповіді», для чого, власне, і про-
водяться різного штибу звіти. Зате як зручно для само-
го мера! Врешті-решт, а навіщо було давати «авральне» 
оголошення в «Чортківському віснику» про «звіт»? Можна 
було повідомити громадян про його публікацію у «своїй» 
газеті, щоб не тривожити їхній сімейно-побутовий спокій 
у вихідний день, а запитання до мера подати у письмово-
му вигляді... рекомендованими листами або SMS-ками. 
А ще «кращий» варіант: провести «звіт» у вузько-тісному 
сімейному колі (як-не-як члени мерської сім’ї – також 
громадяни міста), а для розширення «тісно-вузького» 
кола можна було б закликати ще й сусідів. 

Врешті-решт, якщо чесно, то мені шкода нашого «до-
рогого» (для нашого бюджету) міського голову: непо-
вага і зневага до своїх співгромадян (нагадаю, що таке 
«форс-мажорне» проведення «звіту», на мою «уперед-
жену» думку, вказує саме на це) все ж таки відбиваєть-
ся на здоров’ї будь-якої людини. Адже збрехавши один 
раз, людина «автоматично» бреше і вдруге, і втретє, і 
все життя… Неповага і зневага обраного держслуж-
бовця до своїх громадян: і до тих, що потрапили на 
«звіт», і до тих, що не потрапили на нього, «завдяки» 
його старанням, щоб часом не почути незручних і го-
стрих запитань від тих, кому він повинен служити: і тим, 
які голосували «за», і тим, хто, добре знаючи всі його 
«наполеонівські» (тобто, «нездійсненні») передвиборчі 
обіцянки та господарські «подвиги» по відношенню до 
майна міської громади (а не свого власного!), не від-
дали свої голоси за нього. Ось саме такі думки виникли 
у тих небайдужих громадян міста, яким все ж вдалось 
потрапити на «звіт» міського очільника і почути «казки 
для дорослих»… з «поля чудес у країні дурнів».

Отакі в нашому місті «порєдки»! Отака в нашому місті 
«димо»кратія! Отакий вийшов і «звіт» для «вибраних» і 
НЕбайдужих! 

Робіть висновки, шановні думаючі та НЕбайдужі! Адже 
не за горами вибори! І не нарікайте лише на прем’єр-
міністра чи президента країни. У нашому місті є свій пре-
зидент і прем’єр в одній «іпостасі» – міський голова. 

«Бачили  очі, що  купували…».
З повагою до всіх думаючих і НЕбайдужих та 

запитаннями до недумаючих і байдужих моїх земляків – 
Олександр КАЗЬВА

Брехнею  можна увесь світ обійти.., 
або  Про  мерський  форс-мажорний  «звіт»  

перед  громадою  міста

Двадцяті числа лютого 2014-го вкарбувалися в серцях 
українського народу як поминальні дні. Адже тогоріч, перей-
шовши календарний рубіж середини лютого, Україна зазна-
ла чисельних втрат своїх патріотів на майдані Незалежності 
в Києві, які залишили по собі пам’ять гідності вкраїнської. 

Й ось – від 18 лютого кілька днів на кожному з каналів те-
леекрану палахкотить поминальна свіча; скорбота, туга, біль 
від утрат синів і доньок України чимдуж обперізують наші 
серця… Та чи всі переймаються отим всеукраїнським болем, 
чи, може (та не «може», а таки-так (!)), є все-таки лжепатріо-
ти, яких скорбота і не зачепила, пройшла повз їхню душу… 
Візьметеся заперечити?! Та факт говорить сам за себе!.. 

Минулої п’ятниці, 20 лютого, много-многолюдна гро-
мада Чортківщини зійшлася на передвір’ї церкви Святої 
Покрови, що у Чорткові, з нагоди освячення пам’ятника 
Героям Небесної Сотні та воїнам-патріотам АТО. І гол-
ці, як-то кажуть, ніде було впасти від чисельності при-
сутніх, і так гучномовно про те, що кожен повинен бути 
справжнім патріотом своєї країни, перепустити крізь ко-
жен нерв свого єства всю трагічність подій на рідній землі,                                                                                       
проголошував на зібранні пан Вербіцький – міський голова. 
Проте, на жаль, на жаль… Озвучене на загал, аж ніяк не під-
тверджується в окремих випадках реальністю. 

Саме 20 лютого, як і у кожні вихідні поспіль, із настанням 
сутінок «Park Club» («Чикаго») гульбанив, як-то кажуть, по-
повній (!) – мегагучна музика, яка видавала непомірні деци-
бели, непристойні викрики добряче підвипивших молодиків-
«патріотів», шум, галас, дівчачі верески… Оце так проводять 
поминальні дні, пошановують у Чорткові пам’ять тих, хто 
віддав власне життя за мир на рідній землі, та й за щас-
ливе майбутнє ось такої нерозважливої молоді. Ганьба! Не-
вже мерія, власне – п. Вербіцький, який мав би (бо це саме 
в компетенції міського голови) врешті-решт припинити цю 
безглуздість, не знає, що твориться у місті?! Не знає чи НЕ 
хоче знати, прикриваючись патріотичними гаслами?! 

До речі, з боку правоохоронних органів п. Вербіцькому вже 
неодноразово подавалося звернення про обмеження такого 
«веселого відпочинку», аналогічні звернення були й від де-
путатів міської ради, і від мешканців будинків, прилеглих до 
території парку відпочинку. Та все, як бачимо, намарно… 

Схаменіться ж нарешті, «добродії» товстосуми! Гроші, що 
«збиваються» таким чином, вам доброї долі не принесуть. 
Зверніть виховання підростаючого покоління на патріотизм, 
честь і гідність, бо ж саме йому мали би довірити кермо дер-
жави. Звичайно ж, не слід міряти всіх під одну мірку, не слід 
кидати осуд на всю юнь вкраїнську, бо ж надто багато її за-
раз ціною власного життя і боронить рідний. Та все ж окре-
мим варто переглянути своє існування, задуматися, огляну-
тися: що залишите після себе… Чи, може, снуєте думкою: 
після мене – хоч трава не рости?.. 

Тетяна ЛЯКУШ 

абзац!

«Park Club» 
скорботно гульбанить
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ПРОДАЮТЬСЯ квартира

Документ

Хто знайшов, просимо повернути 
за винагороду документи 

на ім`я: 
Василь Онисимович БАНДУРА

Тел. 067-999-26-40
Шановні кримчани, мешканці східних 

областей України! 
 Якщо ви шукаєте роботу – звертайтеся  до най-

ближчого центру зайнятості. У державній службі 
зайнятості єдина база вакансій для всієї України. 
Усі вакансії – у вільному доступі. Реєстрація у цен-
трі зайнятості проводиться незалежно від зареє-
строваного місця перебування. Державна служба 
зайнятості всі послуги надає БЕЗКОШТОВНО.

Будь ласка, за більш детальною інформаці-
єю звертайтеся в районний центр зайнятості, 
що знаходиться за адресою: м. Чортків, вул. 
Хічія, 1, телефон для довідок – 2-26-17.

Скористайтеся безкоштовними сервісами 
державної служби зайнятості: інформаційно-
довідковою телефонною системою – 0-800-
50-50-60 (із стаціонарного телефону); 730 (з 
мобільного телефону).     

Міністерство юстиції України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
– першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Терно-

пільській області;
– заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській 

області з питань державної виконавчої служби;
– начальника управління державної виконавчої служби;
– заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській 

області з питань державної реєстрації – начальника управління державної реєстрації.
До участі в конкурсі запрошуються громадяни України, які вільно володіють українською 

мовою, мають повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних поса-
дах в інших сферах не менш як п’ять років.

З умовами конкурсу можна ознайомитися за тел. (044) 271-17-25.

Подяка
Минулого тижня відійшла у вічність на 81-му 

році життя після важкої виснажливої хвороби 
моя дружина Макотерська Неоніла Паньківна, 
залишивши невимовний біль і тугу у моєму 
серці за близькою людиною, з якою прожили 
пліч-о-пліч в парі 56 літ. Та у важку хвилину 
розлуки знайшлися люди, які підтримали мене 
морально і матеріально, й провели в останню 
путь покійну. Тому висловлюю глибоку вдяч-
ність родині Гаєвських, усім рідним, близьким, 
знайомим, сусідам, депутатам міської ради. 
Нехай усіх вас оберігає Господь.

Юхим Макотерський

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єкта комунальної власності.

Назва об’єкта та місцезнаходження: приміщення будинку надання послуг в с. Зви-
няч.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру орендної плати. 
Документи для участі в конкурсі приймаються до 13 березня ц. р. 
Із переліком необхідних документів, що подаються на розгляд комісії, можна озна-

йомитися за адресою: с Звиняч, вул. Центральна, 20 а (кожного робочого дня тижня) 
або за тел. (03552) 5-24-42. 

Конкурс відбудеться 17 березня ц. р. за адресою: с. Звиняч, вул. Центральна, 20 а.

Чистимо замулені криниці 
за новою технологією 

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

Подяка
Хочу подякувати директору Чортків-

ського державного медичного коледжу 
Любомиру Степановичу Білику, а також 
профспілці, всім працівникам і працівни-
кам гуртожитку за допомогу у похованні 
найріднішої нам людини – нашої мами.

З повагою – сім`я ЦиМБАЛЯКІВ.

житловий будинок по вул. Броваровій, 
122, загальна площа – 63,5 кв. м. На прибудин-
ковій приватизованій території розміщені літня 
кухня з підвалом, гараж. Ціна договірна.

Звертатися за тел.: 066-612-45-92, 
2-26-00 (після 20-ї год.).

Звіт про виконання загального фонду районного бюджету за 2014 рік

Код 
бюджетної 

класифі-
кації ДохоДи

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Затверджено по 
бюджету на 2014 
рік з урахуванням 
змін

Виконано 
за  2014 
рік

В и к о -
нано за 
2013 рік

Затвердже-
но по бюд-
жету на 
2014 рік з 
у р а х у в а н -
ням змін

Виконано 
за   2014 
рік

Виконано 
за 2013 
рік

Затвер-
джено по 
бюджету 
на 2014 рік 
з урахуван-
ням змін

Виконано за   
2014 рік

Виконано за 
2013 рік
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Податкові надходження
Податок на доходи фізичних осіб 
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Плата за користування надрами
Неподаткові надходження
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до бюджету
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогоспо-

дарського виробництва
Інші надходження 
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операції з капіталом
кошти від відчуження майна, що належить арк, та майна, що перебуває в комунальній 

власності 
разом доходів
офіційні трансферти                                        
кошти, що надходять до районних та міських бюджетів 
Дотації  
Дотації вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам 
Додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості  

місцевих бюджетів
Інші додаткові дотації
субвенції, одержані з Державного бюджету
субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з ді-

тьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям

субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопос-
тачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

субвенція з Державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку 
та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати части-
ни доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одер-
жання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на 
побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водо-
постачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян

субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скра-
пленого газу

субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціаль-
ної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за 
дитиною”

субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депута-
тів місцевих рад та сільських, селищних голів

Всього доходів
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51380,0

8624,8

1089,5

197,1

1264,9

677,6

63,2
189529,1

11624,2
11618,4
4,7
1,1
2336,0

0,6

0,2
31,5
2303,7
44,1

44,1
14004,3
174533,2
47,7
112808,5
110347,5

2461,0

61677,0

51269,9

8533,5

968,8

174,1

60,3

608,2

62,2
188537,5

23470,1
23467,9
2,2
0,0
2799,1

3,2

38,0
281,2
2476,7
0,0

0,0
26269,2
211825,7
79,2
127826,3
122787,2

4027,3
1011,8
83920,2

71570,1

7671,0

2460,9

185,5

1212,9

776,0

43,8
238094,9

тис. грн.

Ринок праці

2-кімнатна квартира на 7-му поверсі 
9-поверхового будинку по вул. Незалежності. 
Площею 50 кв. м. Балкон закритий, є всі лі-
чильники, телефон, індивідуальне опалення, 
кімнати і санвузол окремо, кімнати теплі, со-
нячні, вхідні двері поміняні, у житловому ста-
ні. За ціною 1-кімнатної квартири.

тел. 097-157-91-41.

військовий квиток серії ТП за № 1209753, ви-
даний 21 березня 2000 р.  Чортківським РВК на 
ім`я: СТЕфАНчУК Степан Стефанович.

Вважати недійсним
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+2 ... +8

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
28 лютого

+4 ... +8

НЕДІЛЯ
1 березня

+2 ... +6

ПОНЕДІЛОК
2 березня

+3 ... +4

ВІВТОРОК
3 березня

-1 ... +4

СЕРЕДА
4 березня

0 ... +2

чЕТВЕР
5 березня

0 ... +1

П`ЯТНИЦЯ
6 березня

Уточнення

26 лютого свій 33-й День народження 
святкує настоятель храму 

св. Параскеви с. Мухавка 
отець Дмитро НеНЧиН.

Всечесний 
  отче Дмитре!
Висловлюємо Вам 

найщиріші вітання з 
нагоди Вашого 33-
річчя. Завдяки Вашій 
невтомній праці наш 
храм з кожним днем 
стає все гарнішим та 
величнішим. З Вами 
завжди легко та при-
ємно спілкуватися, бо 
Ви – невичерпне дже-
рело оптимізму. Бажає-
мо Вам у цей радісний 
день міцного здоров’я, 
щастя, радості, миру та 
Божого благословення на подальші добрі справи!

Час пливе, як полум’я палає, 
Мов на дріжджах вік Ваш підроста.
Щиро всі ми Вас поздоровляєм 
З віком невмирущого Христа!
Хай Господь здоров’я посилає, 
Радості і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає, 
Бо Ви добрим пастирем в нас є. 
Хай додасть наснаги Вам і сили, 
Хай панує спокій, мир, добро, 
Щоб Ви довго Господу служили, 
І в житті щоб горя не було!

З повагою та християнською 
любов’ю – парафіяни та 

церковний комітет с. Мухавка.

З 10-річчям вітаємо люблячу донечку, 
дорогу внучку, племінницю

Вікусю БельЗецькУ 
з м. Чортків.

Люба наша донечко, 
ясне наше сонечко, 
Ми усі Тебе вітаєм 
і найкращого бажаєм, 
Бо для нас Ти люба, 
                    мила, 
В цілім світі 
        Ти одна така. 
Зростай 
нам на радість і втіху, 
Щоб дім був завжди 

                                          повний сміху. 
Рости, Оленочко, як квітка, 
Хай здійсняться тисячі бажань.
Будь завжди здорова і багата, 
Хай кожен день буде як свято. 
Удачі, натхнення, духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко і просто. 
Опіки і Ласки від Господа Бога.

З любов̀ ю – мама, тато, 
дідусь, бабусі, братик 

і вся родина.

На перехресті двох дивовижних пір 
року – зими та весни – саме сьогодні 

ступив чудовий ювілей 
на життєвий поріг чарівної жінки 
Мирослави антонівни ІВаНУць.

Тож засилаємо 
сув`язь щирих зичень  
і вітань.
Різні бувають 
               таланти:
Одні – 
  геніально співають,
Другі – 
     картини пишуть,
Треті – 
   на скрипці грають,

Уміють грати на сцені
Чи речі прекрасні шити,
А в Тебе є особливий,
Чудовий талант – дружити.
Ми вдячні за це, подруго,
І просим у долі для Тебе:

Здоров`я і щастя людського,
Любові і мирного неба.

З любов̀ ю – подруга лариса 
з сім`єю.

Букет пахучих квітів і найгарніших 
побажань з нагоди чарівного ювілею 

надсилають батьки, чоловік григорій, 
донечка Соломійка, дідусь василь, 
бабуся  Ярослава милій та ніжній 

Ірині йосипівні лихо
із м. Чортків.

Бажаємо щедрої 
                  долі, 
Божої любові, 
сонячних світанків 
на життєвім полі. 
Хай всі роки 
будуть осяйні, 
           барвисті,
Щоб здійснились 
    мрії добрі, 
       світлі, чисті. 
Хай сміється сонце 

з голубого неба 
І троянди ніжні зацвітуть для Тебе, 
Хай в житті Твоєму горя не буває, 
На устах усмішка 
                    завжди розквітає. 

Хай мир у Твоєму серці панує, 
Хай Ангел Божий 
                   щастя дарує.

У випуску районної газети за № 6 (8503) 
від 20 лютого 2015 р. у публікації «Чем-
піони над чемпіонами» вийшла неточність 
щодо переможців на турнірі з волейболу 
серед дівчат, присвяченому пам’яті ди-
ректора нашої школи А.Романюка.

Переможцями даного турніру стали 
спортсменки Чортківського педагогічно-

го коледжу ім. О.Барвінського (тренер 
А.Побуринний). Команда нагороджена зо-
лотими медалями та грамотами. На дру-
гому місці команда дівчат 2000 р. н. Чорт-
ківської РК ДЮСШ (тренер В.Шевчук), 
нагороджена срібними медалями та гра-
мотами. Третє місце здобула команда 
дівчат 1996-1997 р. н. нашої спортшколи 

(тренер В.Шевчук), яка здобула бронзові 
нагороди та грамоти.

Дирекція Чортківської РК ДЮСШ про-
сить вибачення у керівництва, тренерів та 
спортсменів Чортківського педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського за даний кур-
йоз.

Директор РК ДЮСШ В.ГРАДОВиЙ

Нещодавно у Тернополі відбулися об-
ласні змагання з легкої атлетики серед 
юнаків та дівчат молодшого (2001-2002 р. 
н.) і наймолодшого (2003-2004 р. н.) віку. 
Як завше, Чортків на подібних змаганнях 
не залишається без призів. Ось і на цій 
першості не було рівних Євгену Гаврили-
шину з Білобожниці, що став чемпіоном з 
бігу на 60 м і стрибках у довжину, дру-
ге місце в останній дисципліні виборола 
Тетяна Шептицька з Колиднян, а третє на 
спринтерській дистанції (60 м) – Дмитро 
Наконечний з Давидківців (усі – молодша 

вікова група).
З появою поролонових матів для при-

землення (за це – окрема дяка голові 
районного Товариства Червоного Хрес-
та України п. І.Соляник) в Чортківській 
ДЮСШ з`явився новий вид легкоатлетич-
ної дисципліни – стрибки у висоту. Про-
те чортківським дівчатам не знадобилося 
багато часу на її освоєння, і вже на пер-
ших змаганнях вони «втерли носа» своїм 
суперницям, осідлавши увесь п’єдестал 
для нагородження: Адріана Вергелес – І 
місце, Анастасія Чорна – ІІ місце, Вікторія 

Мороз – ІІІ місце. (Зазначимо, що усі ді-
вчата навчаються у міській ЗОШ № 5). Се-
ред хлопців у цій же молодшій віковій гру-
пі звитягу юних представниць прекрасної 
статі підтримав Ростислав Головченко – ІІІ 
місце, Давидківська ЗОШ І – ІІ ступенів. 
А у наймолодшій групі – Анастасія Ки-
рилишин (ЗОШ № 5), котра теж здобула  
бронзову нагороду. Почин старших това-
ришів підтримав білівчанин Назар Свири-
да – 60-метрову дистанцію він традиційно 
подолав швидше за всіх.

Подав тренер Чортківської ДЮСШ 
Валерій БОЛЬШАКОВ  

Минулого тижня у Заліщиках відбувся Всеукраїнський турнір з 
волейболу, присвячений Героям Небесної Сотні і загиблим зем-
лякам у зоні АТО. Участь у ньому взяло 5 команд з трьох областей 

– Хмельницької, Чернівецької і Тернопільської. Молода оновлена 
чортківська команда (тренер – Валерій Міщенко) спочатку по-
ступилася буковинцям за партіями 1:2, але потім знайшла у собі 
сили, здолавши суперників один за одним. Найважче протисто-
яння виявилося з хмельницьким «Новатором», адже це була, по 
суті, професійна команда з підбором відповідного рівня гравців. 
Та чортківчани не залишили від них, як то кажуть, «каменя на 
камені», перегравши «всуху» 2:0, а заодно й здобувши головний 
приз турніру та медалі переможців.

Звитягу для нашого міста здобували Ігор Міщенко – капітан 
команди, Роман Карачинський, Юрій Карачко, Ігор Старик, Пав-
ло Тимчасюк, Денис Гедеон та Олег Зазуляк.

Звичайно, їхній успіх був би неможливим без надійної під-
тримки з боку насамперед волейбольного клубу «Сапсан», 
першого заступника голови райдержадміністрації В.Запухляка, 
заступника голови районної ради Л.Хруставки, директора ме-
дичного коледжу Л.Білика, начальника РЦФЗН «Спорт для всіх» 
В.Нагірного, в. о. начальника відділу у справах молоді та спорту 
РДА С.Гикавої, за що спортсмени їм дуже вдячні.

Окрилені цією перемогою, практично наступного дня наші 
хлопці взяли участь у представницькому турнірі в Ярмолинцях 
Хмельницької області, де також здобули перемогу над усіма 
своїми суперниками, підтвердивши високе реноме чортківсько-
го волейболу.

Так тримати, «Сапсане»!

Любомир ГАБРУСЬКиЙ  

 5-й тур
Група «а». «Опір» – Гор. Вигнанка – 3:8; «Крис-

тал» – «Калічівка» – 2:9; Сосулівка – «Спарта» 
– 5:5; Росохач – «Віннер» – 5:4; Нагірянка – «Аль-
фа» – 12:2; Шманьківці – ПМ-9 – перенесено.

Група «Б». «Майдан» – Біла – 14:3; Поділля 
– Переходи – 4:5; Колиндяни – Косів – 3:0; «Ві-
кторія» – Шманьківчики – 3:1; Ягільниця – Ба-
зар – 6:5; «Максимум» – вих.

Нагадуємо, що 6-й тур відбудеться 28 лютого, а 
7-й тур – 1 березня, і так далі щосуботи та неділі. 

легка атлетика

Увесь п’єдестал пошани – наш!

Волейбол

Чортківчани перемогли професіоналів
За 35-річну історію волейбольного клубу «Сапсан» ми уже звикли до перемог чортківчан на різного роду 

представницьких турнірах. Проте вони були в основному досягнуті на любительському рівні. 
Але щоб здолати професійних майстрів…

Футзал
Позаду половина дистанції

У самому розпалі відкрита першість Чортківщи-
ни з футзалу серед любительських команд, в якій 
беруть участь 22 команди з нашого району і одна – 
Поділля – із Заліщицького. Розбиті на дві підгрупи, 
вони кожної неділі у спорткомплексі «Економіст», 
а з наступного туру – і суботи, визначають в од-
ноколовому турнірі трійку фіналістів першості. 
Поступово вимальовується коло лідерів і аутсай-
дерів. Проте пройдено лише півдистанції і все ще 
може статися. А наразі після п’яти турів команди 
мають такий доробок очок і різницю м’ячів:

Команда В Н П М 0

Нагірянка 5 0 0 53-7 15

Вигнанка 5 0 0 45-12 15

Росохач 4 0 1 35-22 12

“Опір” 4 0 1 27-21 12

“Калічівка” 3 0 2 33-15 9

Сосулівка 2 1 2 27-30 7

“Вінер” 2 0 3 26-29 6

“Спарта” 1 1 3 17-35 4

“Альфа” 1 0 4 27-35 3

Шманьківці 1 0 3 28-40 3

“Кристал” 0 0 5 9-43 0

“ПМ-9” 0 0 4 6-44 0

Команда В Н П М О

“Майдан” 5 0 0 43-11 15

Колиндяни 3 1 1 26-21 10

Біла 3 0 1 22-28 9

Ягільниця 2 2 0 23-17 8

Поділля 2 1 2 25-20 7

Переходи 2 0 2 16-16 6

“Вікторія” 2 0 2 17-18 6

“Максимум” 2 0 2 22-24 6

Шманьківчики 1 0 4 12-17 3

Базар 1 0 4 25-37 3

Косів 0 0 5 13-32 0

Група “А”

Група “В”


