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Колонка редактора Тема номера

При пограбуванні банкомату в поліклініці найбільше постраж-
дав охоронець. Чоловіка катували електрошокером, зв’язали 
скотчем руки й ноги і нещадно били, а потім зачинили в реє-
стратурі. Наразі обоє нападників арештовані і невдовзі повер-
нуться за грати, де донедавна були частими гостями. Тепер їм 
«світить» до 10 років ув’язнення.

Броньований ящик не піддався лому, тому зловмисники на-
магались «відкрити» верхню частину автомата. Замість грошей 
натрапили на кнопку сигналізації. Випадок стався днями у Чорт-
кові.  

– У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці ви-
йшли на слід підозрюваних, – розповів началь-
ник Чортківського райвідділу внутрішніх справ 
Олег Янчинський. – Зловмисників затримали 
ще до того, як представники банку заявили про 
спробу викрадення грошей.

Двоє чортківчан зачастили до поліклініки. Але 
не через погіршення стану здоров’я. Їх прива-
блював банкомат, розташований у медзакладі.    

– Двоє колишніх товаришів не бачилися 
давно, – розповів начальник сектора зв’язків з 
громадськістю обласної міліції Сергій Крета. 
– Причин було декілька – тривала ізоляція від 
суспільства то одного, то іншого, а ще декілька 
років тому старший чортківчанин після чергової 
відсидки подався з рідного міста аж до Криму. 
Кажуть, там навіть родину завів. Молодший же 
чергував волю з неволею і лише наприкінці січ-
ня повернувся з місць позбавлення волі. Зустріч 
відбулася в Чорткові. 

Старший, 38-річний чоловік, заїхав на Чорт-
ківщину лише на кілька днів – дорогою зі столи-
ці. Принаймні так сам розповідав правоохорон-
цям. Але тут зустрів свого 29-річного товариша, 
який щойно повернувся з тюрми.

За розмовами та наріканнями на життя друзя-
ки вирішили щось змінювати у своєму житті. Це 
«щось» вилилося у чіткий план розбою.

– У районній поліклініці зловмисники знайшли 
об’єкт, як їм здавалося, миттєвого збагачення, 
– каже Сергій Крета. – Спланували і продумали 

все до найдрібніших де-
талей:  і де ховатимуться, 
і як знешкоджуватимуть 
сторожа, і навіть куди 
тікатимуть з награбова-
ним. Напередодні «спра-
ви» непомітно пронесли 
до медичного закладу й 
заховали за кавовим ав-
томатом металевий лом.

У день злочину товари-
ші знову прийшли до ме-
дзакладу. Домовились, 
що чекатимуть завер-
шення роботи поліклініки 
на 7-му поверсі. Все йшло за сценарієм.

– Коли світло в кабінетах згасло і вхідні двері зачинилися, 
зловмисники, натягнувши на голови маски, зійшли до вестибю-
лю, – розповіли правоохоронці. – Трохи посиділи на сходовій 
клітці, один з них тихенько привідкрив вікно, аби було куди зго-
дом тікати, відтак подалися до реєстратури.

У руках молодшого чортківчанина був електрошокер. Його 
дію на собі й відчув охоронець медичного закладу, з яким зло-
вмисники зустрілися на виході з реєстратури. Та чи розряд стру-
му не пройшов крізь верхній одяг потерпілого, чи зловмисник не 
зовсім вдало застосував прилад, проте звалювати з ніг жертву 
довелося, застосовуючи фізичну силу, кажуть у міліції. Охорон-
ця били обоє. Згодом скотчем зв’язали руки та ноги, наказали 
мовчати, якщо хоче жити, і зачинили в реєстратурі.

– За банкомат взялися не зволікаючи, – каже Сергій Крета. 
– Нижня сейфова частина не піддалася лому, адже броньова-
на, тож зловмисники стали ламати верх грошового автомата. 
Гадали, що, можливо, є якийсь отвір, через який вони й виймуть 
кошти. Та замість купюр побачили кнопку сигналізації. Збиті з 
пантелику зловмисники кинулися тікати.

Зараз обоє підозрюваних перебувають під арештом. Їм інкри-
мінують частину другу статті 187 Кримінального кодексу. Про-
водиться досудове розслідування.

Ірина Белякова, 
незалежний новинний портал «20 хвилин»

Кримінал

Читайте на 4-й стор.

У Чорткові грабувати банкомат прийшли 
з електрошокером

Двоє чоловіків намагались пограбувати банкомат “Надра”, розміщений в поліклініці у Чорткові. 
Грабіжники катували охоронця. 

«На сьогоднішній день вулиця зробила майже все, що мо-
гла, і центр подій нині перемістився в парламент, – зазначив 
в одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю екс-міністр внутріш-
ніх справ, лідер громадського об`єднання «Третя Українська 
республіка» Юрій Луценко напередодні відкриття чергової 
сесії Верховної Ради України. Дійсно, сьогодні увага всього 
світу прикута до того, як розгортатимуться події під куполом 
парламентської зали по вул. Грушевського, 5. Чи зможе опо-
зиція домогтися прийняття закону про амністію усіх зааре-
штованих протестувальників без будь-яких умов; чи буде 
сформована нова конституційна більшість, що поверне 
Україну до Конституції 2004 року, яка суттєво врізає повно-
важення Президента; хто очолить і яким буде склад нового 
уряду, від чого залежатиме зовнішньополітичний курс нашої 
держави; зрештою, чи відбудуться нові вибори Президента 
України вже у цьому році? Відповідь на ці запитання, гадаю, 
ми отримаємо до кінця поточного тижня, адже вже сьогодні, 
7 лютого, у Сочі стартують ХХІІ зимові Олімпійські ігри. А як 
відомо з історії, ще у Стародавній Греції на час Олімпійських 
ігор припинялися будь-які війни та військові конфлікти. Тож 
є надія на вирішення політичної кризи в державі саме тепер. 
Принаймні хочеться у це вірити.

Тим часом вулична революція у нашому місті триває, 
хоча, здається, дещо пішла на спад, про що свідчить по-
рівняно менша кількість протестувальників на площі Геро-
їв Євромайдану – як її з ініціативи місцевого краєзнавця 
Ю.Макотерського найменовано рішенням останньої сесії 
міськради. Щодня у Чорткові відбуваються народні віча, де 
перед чортківчанами виступають місцеві громадські акти-
вісти, політичні лідери тощо, на яких озвучуються і обгово-
рюються останні політичні події в країні і районі. Зокрема, 
чи не найбільше народ «смакує» подану заяву в органи 
внутрішніх справ голови райдержадміністрації С.Кобіса 
щодо подій минулого тижня, 27 січня ц. р., коли, як вказано 
на сайті УМВСУ в Тернопільській області, до його робочого 
кабінету зайшло близько півсотні осіб, які змусили написа-
ти заяву про вихід з Партії регіонів. Дану подію внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою ква-
ліфікацією ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України. За 
даним фактом проводиться досудове розслідування. Пра-
цівники міліції з’ясовують обставини та деталі інциденту. І 
вже окремі активісти, чиї прізвища фігурують у заяві, були 
допитані як свідки по цій справі. 

Крім того, не вщухають пристрасті навколо осіб, які пе-
ребувають чи перебували у Партії регіонів, а також щодо 
розпуску її районної організації. Щоправда, риторика ви-
ступаючих дещо пом’якшала. Мовляв, більшість осіб туди 
примусово вступила під загрозою втратити керівну посаду 
чи роботу, хтось навіть не підозрював, що він перебуває в 
її лавах, адже від його імені написали заяву на вступ. Люди 
соромляться свого вчинку, побоюються громадського осуду 
тощо. Тим не менше протестуючі на віче у вівторок вимага-
ли, аби якщо відсутній голова районної організації, то нехай 
його заступник прозвітує, скільки осіб вже написало заяви  
на вихід з Партії регіонів, скільки ще там перебуває і т. д. 

У середу на останньому віче представники штабу наці-
онального спротиву дійшли висновку, що немає потреби 
збиратися щодня, тож вирішили проводити зібрання гро-
мади щонеділі – о 12-й год. 30 хв., і щочетверга – о 12-й год. 
Місце зустрічі незмінне – площа Героїв Євромайдану. 

любомир ГаБРУСЬкИЙ

Немає в революції кінця Непроїзні дороги, 
або в кінці січня врапт прийшла зима
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7 лютого. Тривалість дня – 9.37. Схід – 7.24. Захід – 17.01. Іменини святкують Володимир, Григорій, Віталій
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Звернення Сесія районної ради

Про районний бюджет на 2014 рік
Розглянувши подання районної державної адміністрації, висно-

вки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бю-
джету та відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 
2014 рік у сумі 187727,981 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 
184358,2 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 3369,781 тис. 
грн. (додаток за № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 
2014 рік у сумі 187727,981 тис. грн., в тому числі обсяг видатків за-
гального фонду бюджету у сумі 181068,2 тис. грн. та видатків спе-
ціального фонду бюджету у сумі 6659,781 тис. грн. за тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (дода-
ток за № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток за № 3). 

 3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету 
у сумі 3290,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розви-
тку (спеціального фонду)  (додаток за № 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету 
у сумі 3290,00 тис. грн., джерелом покриття якого визначити над-
ходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеці-
ального фонду) у сумі  3290,0 тис. грн. (додаток за № 6).

5.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних 
коштів районного бюджету  у сумі  400,0 тис. грн. 

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток за № 
4) на 2014 рік: загального фонду: дотації вирівнювання, що пере-
даються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст рес-
публіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 11144,8 тис. 
грн.; коштів, що передаються до районних та міських (міст Києва 
і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бю-
джетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських 
та районних у містах бюджетів у сумі 60,6 тис. грн.; інші додаткові 
дотації у сумі 42,150 тис. грн.; спеціального фонду: субвенція з 
Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, рекон-
струкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної влас-
ності у населених пунктах 882,1 тис. грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місце-
вим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) 
здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відра-
хувань від надходжень доходів до загального фонду районного 
бюджету  (Горішньовигнанського сільського бюджету) згідно із до-
датком за № 4 до цього рішення. 

8. Установити на 2014 рік:
Обсяги повернення кредитів до районного бюджету у сумі 25,0 

тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду 
– у сумі 25,0 тис. грн. 

Обсяги надання кредитів з районного бюджету у сумі 25,0 тис. 
грн., у тому числі надання кредитів зі спеціального фонду у сумі 
25,0 тис. грн. (додаток за № 5).

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійсне-
но за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток за № 7).

10. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду 
районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:  
оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на 
заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних 
матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата кому-
нальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на 
реалізацію місцевих та регіональних галузевих програм на за-

гальну суму 414,5 тис. грн. (додаток за № 8). 
12. Розпорядниками коштів місцевих бюджетів забезпечити в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці пра-
цівників бюджетних установ відповідно до встановлених законо-
давством України умов оплати праці та розміру мінімальної заро-
бітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та по-
слуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвер-
дити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках 
для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань.

13. Надати право фінансовому управлінню районної державної 
адміністрації в процесі виконання районного бюджету, у винятко-
вих випадках, за обгрунтованим поданням головного розпорядни-
ка коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодом функціо-
нальної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах 
загального обсягу його бюджетних призначень по загальному 
фонду районного бюджету, а перерозподіл бюджетних призна-
чень за кодами функціональної класифікації у межах загального 
обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету по за-
гальному фонду – за погодженням із постійною комісією районної 
ради з питань бюджету.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують 
чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заро-
бітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на пре-
мії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, 
лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), 
затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах 
використання бюджетних коштів.

15. Надати право районній державній адміністрації здійснювати 
протягом 2014 року розподіл додаткових обсягів та перерозподіл 
затверджених обсягів субвенцій з Державного бюджету України 
районному бюджету на надання пільг, субсидій та допомог на-
селенню в межах одного виду, виходячи з фактично нарахованих 
пільг, субсидій та допомог населенню з наступним затвердженням 
районною радою.

16. Надати право фінансовому управлінню районної державної 
адміністрації:

16.1. Одержувати на договірних умовах короткотермінові позики 
в управлінні Державної казначейської служби України у Чортків-
ському районі Тернопільської області без нарахування відсотків 
за користування цими коштами для покриття тимчасових касових 
розривів районного бюджету, пов`язаних із забезпеченням видат-
ків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників 
бюджетних установ і нарахування на заробітну плату, придбання 
продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних по-
слуг і енергоносіїв;

16.2. У процесі виконання районного бюджету розміщувати тим-
часово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках 
в установах банків з наступним їх поновленням до кінця року за 
погодженням з постійною комісією Чортківської районної ради з 
питань бюджету у відповідності до порядку, визначеного Кабіне-
том Міністрів України.

17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постій-

ну комісію Чортківської районної  ради з питань бюджету.
30 січня 2014 р.                                                    № 407

Голова районної ради                                                   в.ЗалІЩУк

(З додатками до рішення сесії та Інструкцією з підготовки 
бюджетних запитів можна ознайомитися на веб-сайтах 

районної ради і райдержадміністрації)

Чортківському міському голові вербіцькому М.в.
Голові Чортківської районної ради Заліщуку в.в.

Голові Чортківської райдержадміністрації кобісу С.в.

колективне звернення соціальних робітників 
м. Чортків

Ми, соціальні робітники Чортківського територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг), опинились в дуже скрутному становищі. Річ у тому, що 
з 19 вересня 2013 р. відповідно до Постанови Верховної Ради 
України за № 609-VII наше місто Чортків набуло статусу об-
ласного значення. Це означає, що в Чортківській міській раді 
за відповідним рішенням сесії міськради повинен був утво-
ритись територіальний центр соціального обслуговування м. 
Чорткова. На жаль, до даного часу терцентр не утворений, від-
повідно 224 людини похилого віку, серед яких інваліди Вели-
кої Вітчизняної війни, інваліди загальних захворювань, хворі, 
прикуті до ліжка, одинокі громадяни з обмеженими фізичними 
можливостями, залишилися без обслуговування на дому, а 
також 14 соціальних робітників залишилися без роботи. 

Про те, що в нашому терцентрі відбудеться реорганізація, 
нас було попереджено ще 31 жовтня 2013 р. Але ми продо-
вжували працювати в звичному режимі. 

3 лютого 2014 р. ми, соціальні робітники, прийшли на на-
раду в відділення соціальної допомоги, де нас повідомили, 
що з цього дня ми вже не працюємо, так як коштів на наше 
утримання немає. Наш директор Р.Є.Данильчак порадив 
звернутись до міського голови. Ми відразу колективно звер-
нулись до нашого міського голови М.В.Вербіцького, який 
нам пояснив, що теж немає можливості утворити терцентр 
по наданню соціальних послуг, тому що відповідних коштів 
не виділено, бюджет області не затверджено. А тих коштів 
у сумі 90 тис. грн., які передає на наше утримання районна 
рада, недостатньо для виплати нам зарплати. Нам було за-
пропоновано переводитись на роботу в підрозділ, що, мож-
ливо, утвориться, на 0,25 ставки (наша ставка – 1346 грн.). 
Ми від цієї пропозиції відмовились і погодились на скорочен-
ня штату, яке нам запропонував наш колишній директор Р.Є. 
Данильчак. Але до даного часу наше питання не вирішено. 
Тобто, ми не звільнені з роботи, так як наказу про звільнення 
ми не бачили, трудових книжок нам не віддають, табель ви-
ходу на роботу не ведуть, на облік в центр зайнятості нас 
не ставлять, в міській раді робочі місця нам не створили і в 
районному терцентрі ми вже не працюємо. Що нам робити?

Якщо ми не потрібні державі, місту, міській раді, районній 
раді, то ми потрібні нашим стареньким людям, які залиши-
лись без уваги та обслуговування. 

Куди нам іти?!
Серед нас одинокі матері, молоді жінки з неповнолітніми 

дітьми, багатодітна мати, серед нас немає пільговиків, пенсі-
онерів. Ми прагнемо вирішення цієї ситуації.

З повагою – колектив колишніх робітників 
терцентру: С.П.ТРаЧ, С.в.оРел, І.в.ДеРМаНСЬка, 

Ю.Д.СМалЮх, о.Б.БоГДаНова (всього 14 підписів)

Допоможіть розкрити злочин
У ніч з 17 на 18 січня ц. р. в селі Заболотівка нашого 

району у власному будинку було вбито місцеву житель-
ку, 1928 р. н.  Невідомі проникли до помешкання пенсіо-
нерки та завдали їй численні тілесні ушкодження, від 
яких жінка померла.  З будинку старенької зловмисники 
викрали гроші. 

 Міліціонери вживають заходів для встановлення та затри-
мання осіб, які скоїли важкий злочин. Правоохоронці просять 
відгукнутися усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка 
допоможе у розкритті вбивства. 

Телефонувати за номерами: у Чорткові (03552) 2-12-45, 
моб. тел. 067-350-71-80  або 102.

 Анонімність та винагорода гарантується. 
 

Сектор зв’язків з громадськістю 
УМвС України в Тернопільській області

Рішення Чортківської районної ради

Інформує “102”

Власне, це питання було головним на сесійному засіданні, хоч 
у порядку денному значилося 16 питань.

З проектом бюджету району, який був обговорений і пого-
джений на спільному засіданні п’яти постійних комісій районної 
ради, ознайомила присутніх начальник фінансового управління 
райдержадміністрації Г.Ізвєкова, котра пропонувала депутатам 
його схвалити. Виступаючи від постійної комісії райради з питань 
бюджету, її голова В.Грушецький вказав на необхідність викорис-
тання коштів з так званого другого кошика не на проїдання, а на 
розвиток. Прозвучав ряд слушних пропозицій від депутатського 
корпусу і запрошених на сесію. Зокрема, депутат Р.Чортківський 
висловився за те, щоб на наступній сесії кошти з вільного залиш-
ку спрямувати в першу чергу на погашення кредиторської забор-
гованості установ; депутат Т.Яблонь і Мухавський сільський голо-
ва М.Хвалибога звернули увагу присутніх на проблеми сільських 
бюджетів; депутат В.Градовий закликав відмовитися від непопу-
лярної практики посилання працюючих у неоплачувані відпустки; 
Білівський сільський голова В.Шматько наголосив на нагальній 
потребі прискорення адміністративно-територіальної реформи, 
що б дало змогу ефективніше використовувати кошти громадам; 
депутат О.Степаненко переконаний, що район не використовує 
наявні резерви для наповнення місцевих бюджетів, зокрема не-
ефективно використовуються земельні ресурси. Заступник голо-
ви районної ради Л.Хруставка, ратуючи за прийняття бюджету, 
висловився за те, щоб направити у Верховну Раду звернення з 
приводу того, що Держбюджет-2014 прийнятий нею з грубим по-
рушенням регламенту, що ставить під сумнів його легітимність, а 
також вказати на нестачу коштів для району на захищені статті.  

Вважав за необхідне прийняти районний бюджет і депу-
тат обласної ради, голова її постійної комісії з питань бюджету 
О.Стадник, попри те, що, з його слів, дефіцит цьогорічного Держ-
бюджету становить 36 млрд. грн., лише нашій області на захище-
ні статті бракує 256 млн. грн.

Складність ситуації для Чортківського району полягає ще й 

у  тому, що Чортків став містом обласного значення і відповід-
но фінансується з державної кишені напряму, а районний бюджет 
тепер розраховується за формульним методом на значно менше 
населення – 46 тис. жителів при цифрі минулого року – 76 тис. 
Суттєво поменшала й питома вага власних надходжень у район-
ному бюджеті: коли минулого року вона становила 10,1 відсотка, 
то цьогоріч – 6,4.

Загалом доходи цьогорічного бюджету прогнозуються в сумі 
187 млн. 728 тис. грн. На цю ж суму прогнозуються й видатки (де-
тальніше з райбюджетом можна ознайомитися на офіційних веб-
сайтах районної ради і райдержадміністрації).

Як уже було зазначено вище, районний бюджет-2014, постав-
лений на голосування головою райради В.Заліщуком, був схвале-
ний одноголосно, з надією на те, що «нагорі» нас почують і необ-
хідна нестача коштів у район протягом року таки надійде. 

На двадцять восьмій сесії районної ради шостого скликання був 
розглянутий й ряд інших питань. Зокрема, затверджено програми 
захисту населення і територій Чортківського району від надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 
рр., підтримки і розвитку редакції Чортківського районного радіо-
мовлення на 2014-2016 рр.; внесено зміни до районної програми 
фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 рр. 
для надання разової грошової допомоги; внесено зміни до рішення 
районної ради за № 151 від 11 січня 2012 р. «Про призначення та 
звільнення керівників підприємств, установ та організацій спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського 
району та запровадження з ними контрактної форми трудового до-
говору»; визнано таким, що втратило чинність, рішення районної 
ради за № 379 від 24 грудня 2013 р. про передачу майна міжшкіль-
ного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та про-
фесійної орієнтації учнів місту; затверджено ряд розпоряджень го-
лів районної ради і райдержадміністрації, технічних документацій з 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок тощо.

любомир ГаБРУСЬкИЙ  

З бюджетом важко, без нього ще гірше
12 млн. грн. бракує на захищені статті в цьогорічному районному бюджеті при минулорічних 8 млн. грн. 

Тим не менше, депутати одноголосно ухвалили головний фінансовий документ Чортківщини на черговій двадцять 
восьмій сесії районної ради, що відбулася 30 січня ц. р. адже в противному разі у заручниках залишаються сільські ради, 

що не отримають дотації вирівнювання з Держбюджету.



Андрій ТАЛАЦ: «Навіть якщо пустять 
танки, наші з Майдану не зійдуть!»

Протестна жилка проти всілякої несправедливості – то 
мовби візитівка цього енергійного 60-літнього чоловіка. 
Якраз через це ми, газетярі, і знайомі з ним давно: адже 
він через газетні шпальта і звіряє громаді те, що заболіло, 
що вартує ганьби й засудження. То як би він зміг обминути 
Майдан?

– Я вже їздив на Майдан сім разів, а останнього разу пе-
ребував там аж тринадцять днів, – зізнається, завітавши до 
редакції із фотознімком, котрим дуже гордиться і вважає за 
привід для гордості й для власних онуків (на знімку спра-
ва).

– А де ночували?
– Скрізь! І в наметах, і в КМДА, у Будинку профспілок, а 

останні чотири дні був присутній, коли ми захопили Україн-
ський Дім, я там був до ранку, коли Парубій прийшов, а за 
ним Кличко. 

– Для чого там чоловіків потрібно, що вони роблять: по-
ясните на своєму прикладі?

– Ну як – будь-якої хвилини може виникнути ситуація так 
званої «зачистки» і треба буде відстоювати наші позиції. Але 
хлопці вмить так просто, по-сільському, звичайним свистом 
можуть всіх зібрати. І будь-якого дня по тому свистку збе-
реться понад десять тисяч чоловік – не менше, отак!

– Ви суто на Майдані були, не на барикадах?
– Я був і на Грушевського, на барикадах, допомагав хлоп-

цям носити скати, дрова. Їх провозять туди з великим тру-
дом, бо наші противники дуже пильнують, щоби не допусти-
ти: як 2-3 скати в машинах побачать, ті машини зупиняють, 
не пропускають.

– Випадало брати участь у протистояннях?
– Випадало. Одна жінка-киянка на білому аркуші написа-

ла червоною фарбою «Не пийте людську кров!» і виставила 
перед очі тим, кому ті слова адресувалися. На них воно по-
діяло, як червона шмата на биків. Я, як людина емоційна, не 
стримував слів і той звір (інакше їх і не називаю), напевне, 
мене упізнав, бо я був з відкритим лицем, без маски. Діс-
тав я такого удару в спину, що летів метрів зо три, добре, 
що втрапив у якусь діру, проте мене не побили, як буває 
з іншими, пощастило. І поранений поки що не був. Вони, 
озлоблені правдивістю наших слів, прийшли на наші бари-
кади і воювати мають чим. Добре, що кожного вечора жінки-
матері переходять аж за барикади на їхню сторону і там їх 
просять-молять про щось людське. Один з беркутівців, що 
має 24 роки стажу служби, перейшов на нашу сторону, це по-
хвально! Говорили, що одного свої ж убили через те, що на-
писав заяву про відмову перебувати в тих ганебних рядах.

– Поміж майданівців немає поділу на західняків та схід-
няків?

– Де там! Коли ми з убитим білорусом, героєм Михайлом 
Жизневським прощалися всім Майданом – не було де гол-
ці впасти, біля трибуни – катафалк... Був канадієць україн-
ського походження, так виступав, давав припарки тій банді! 
Я підходив і до киян, до луганчан і донеччан, до харків`ян і 
запитував. З одним чоловіком говорив із Харкова, він каже: 
«Хлопці, не вірте тому, що показують по телевізору, мовляв, 
збирається на мітинги по 30-40 чоловік, то неправда!». Він 
сам колишній «афганець», каже, у них там буває і до 3 ти-
сяч, здвиг людей.

– А багато на Майдані наших, чортківських?
– Дуже! Дуже! І з Чорткова багато хлопців, і з Улашківців, 

Сосулівки. А тут яка підтримка! Я зайшов до штабу, як із 
Києва повернувся – гори речей стоять, що мають до Києва 
передавати: і їжі, і теплих речей. Там, навіть якщо пустять 
танки, наші з Майдану не зійдуть! І я ще поїду, і не один 
раз!..

Орест ГОЛИК: 
«Сонце сходить над нами червоне 

крізь кіптяву чорну і дим»
Ім`я цього нашого земляка нам відкрив Майдан: він по-

дав до газети два пристрасні вірші, які й було опубліковано. 
А позавчора загостив до редакції ще з одним, найсвіжішим. 
Щоправда, у проміжку між відвідинами поліклініки, бо те-
пер поправляє здоров`я – уражені кіптявою, димами й га-
зом барикад легені й дихальні шляхи. Направду, як у Слав-
ні України: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу...».

Родом п. Орест із Полівців, з патріотичної родини: дідо 
Павло був січовим стрільцем, батько Василь довгі літа, аж 
до настання України, носив у пам`яті інформацію про по-
встанські криївки. То ж яким бути їх онукові й сину, навіть 
якщо йому 62? На Майдан потрапив 2 грудня – й одразу під 
парламентські стіни, поміж шеститисячного гурту протесту-
вальників з вимогою зняття діючого прем`єра. Далі обста-
вини складались так, що поїхав на роботу до Польщі. Та 
ненадовго – кликав Майдан! І ось якраз на Йордан він знову 
у Києві. Тоді, на Грушевського, в епіцентрі революції, й діс-
тав хрещення – не водою, а свинцем, бо у протестуваль-

ників, каже, пускали й такі кулі. Йому, щоправда, дісталася 
пластикова, та влучила у вушну раковину й залишила слід-
шрам. Добре, каже, що вчасно відхилив голову, бо інакше 
позбавився б ока. «Нас, – розповідає, – потіснили, ми від-
ступили. На війні – як на війні: якомусь хлопцеві руку віді-
рвало, дівчині роздробило кістку гомілки. Три дні постійно 
йшли бої...». Йому, будівельнику за фахом, звично бруківку 
стелити, а тут випадало брати в правицю, озброюватися – 
для самозахисту.

Пригадує п. Орест, як зранку, десь година 8-9-а, прийшли 
священики, стали живою стінкою з Євангелієм в руках, 
рятували ситуацію молитвою. Потому – матері з неспрос-
товним докором: чому вбиваєте дітей? У ніч з вівторка на 
середу було перемир`я, а потім беркутівці розгорталися 
«черепахою» (моєму співрозмовнику, котрий захоплювався 
історією з дитинства, ця тактика відома з періоду Римської 
імперії). Він бачив, як стріляли в протестувальників, не ма-
ючи ні жалю, нічого. Пережив-перегорів болем від загибелі 
Сергія Нігояна, Михайла Жизневського. Мовить: «Так заги-
нуло шестеро чоловік – шостий помер в Коломиї, куди його 
відвезли додому, помер від переохолодження, бо нелюди 
поливали крижаною водою». 

– Зовсім інші речі доводиться чути через телебачення, – 
зазначає. – Нерідко, що на Майдані зібрався зброд п`яниць 
чи покидьків. А там – науковці, поети, титани мислі: я слухав 
Володимира Яворівського, Дмитра Павличка. Кажуть, що 
Харків постає зі своїм антимайданом, бо хоче правильної 
України. Але ж то не так! Вони, бідні, невинні, що часто за-
лякані й несвідомі. На Майдан ми з цілої України приїхали, 
і то кожний зі своєї волі. Немає різниці в національності: 
адже боремося проти сваволі тієї системи, яка гнобить нас 
всіх. Ми одна родина, не виступаємо проти росіян чи про-
ти Сходу. Знаю їх віковічну біду, бо колись вчився будувати 
будинки на Донбасі. Та в рядах протестувальників зустрів і 
донбасівців, і представників Криму, з Одеси й Черкащини, з 
Шевченкового краю...

У плині бесіди п. Орест наголошує кілька разів: ніхто з 
протестувальників не прагнув силового варіанту, а лише 
відстоювання спільних намірів демократичним способом. 
Не вийшло. «Проти звірів, озброєних до зубів, ми словом і 
голіруч нічого не зробимо», – мовить. Та він вдячний долі, що 
живе в час революційних перемін, що може і словом («наша 
мова – то є Божа мова!»), і ділом щось зробити для України. 
Вдячний молоді, котра встала на захист своєї Отчизни, – то 
засвідчує, що Україна має майбутнє. Дякує Всевишньому за 
дух і силу українців, дійсно незламних патріотів. З присвя-
тою всім – цей вірш. 

Моїм побратимам
Добровольців зіткнулись ряди
В непохитну шеренгу єдину.
Патріоти злетілись сюди
Від банд захистить Україну.
Хтось перший від кулі упав,
Геройською смертю загинув.
Життя за волю Серьожа віддав,
Не втік й поля бою не кинув.
Сонце сходить над нами червоне
Крізь кіптяву чорну і дим.
Над Києвом плакали дзвони
За юним життям молодим.
І нехай ворог наш знає,
Що ми духом незламні, стійкі.
Моя Україна живе, не вмирає,
Коли є в нас герої такі.

анна БлаЖеНко
Фото Миколи лаНовеГИ
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Герої Майдану

На часі

Звернення
Дорогі брати і сестри, батьки і матері, сини і доньки України!    

 Наша країна стала ареною жорстоких злочинів та бандитизму 
злодійської влади проти свого народу: особливий цинізм і жорсто-
кість в діях працівників спецпідрозділів МВС (чи інших відомств) 
під час розгону Майдану 30 листопада 2013 р. та й в подальшо-
му; факти викрадення правоохоронцями і невідомими цивільними 
особами (бандитськими угрупуваннями «тітушок») простих людей, 
активістів та поранених з вулиць, лікарень, напади на громадян 
посеред дня і ночі озброєними бійцями спецпідрозділів та бандит-
ськими угрупуваннями «тітушок», приховування даних фактів та їх 
покриття правоохоронцями; протиправне застосування працівни-
ками та бійцями МВС (чи інших відомств) вогнепальної, нетабель-
ної чи незареєстрованої зброї проти неозброєних громадян, що 
спричинило людські жертви; протиправне застосування працівни-
ками і бійцями МВС (чи інших відомств) зброї, спецзасобів, силових 
дій, погроз до представників преси та ЗМІ; факти публічного, ци-
нічного, морально-деградованого вихваляння бійцями спецпідроз-
ділів МВС (чи інших відомств) своїми злочинами проти громадян 
України у фото-, відеопродукції на фоні та за участю своїх жертв, 
полонених, що властиве тільки фашизму, НКВС, спецпідрозділам 
російської армії в Чечні; повне ігнорування працівниками та бійця-
ми МВС (чи інших відомств) будь-яких міжнародних норм гумані-
тарного права, поведінки із мирним (неозброєним) населенням, 
дітьми, полоненими, арештованими, пораненими; продовження 
вищезгаданих злочинів проти громадян України і після перемовин 
із Януковичем, навіть після того як він був повідомлений про ці зло-
чини (викрадення, катування, вбивства, залякування), що ствер-
джує на обізнаність Януковича про дані злочини, чи про те, що вони 
проводилися безпосередньо з його відома чи за його вказівкою.

У нас, простих людей, формується думка про бандитську сут-
ність формування, навчання і використання працівників та спец-
підрозділів МВС (чи інших відомств)  проти громадян України 
посадовими особами вищого державного рівня. А тому без на-
лежного розслідування даних фактів не може йти жодної мови 
про примирення із існуючим режимом, так як людиновбивча ма-
шина МВС (чи інших підрозділів) буде продовжувати перебувати 
в готовності здійснення нових злочинних, бандитських дій проти 
українського народу.

Для цього опозиційні лідери від імені українського народу пови-
нні: забезпечити звільнення всіх арештованих учасників Майдану 
та знаходження всіх викрадених, зниклих безвісти громадян під час 
подій на Майдані; звернутися в міжнародні правові, військові і ми-
ротворчі організації щодо їх обов’язкової присутності на території 
України на час переговорів народної опозиції із режимом Януковича 
та на час розслідування злочинів проти народу для забезпечення 
мирного врегулювання політичної кризи і недопущення екстреміз-
му зі сторони бандитської влади України та режиму Росії; зверну-
тися в міжнародні організації щодо попередження недопущення 
втручання Росії у внутрішні справи України та розслідувати факти 
неофіційної участі російських спецпідрозділів у подіях, пов’язаних 
із Майданом; звернутися в міжнародні правові та медичні органі-
зації щодо проведення перевірки працівників МВС і бійців спецпі-
дрозділів (чи інших відомств) на психологічну адекватність та нар-
кологічну залежність; звернутися в міжнародні правові організації 
щодо розслідування військових злочинів працівників МВС, бійців 
спецпідрозділів (чи інших відомств) та вищих посадових осіб дер-
жави; оголосити Президента Януковича та міністра МВС Захарчен-
ка підозрюваними у зраді Держави, геноциді українського народу, у  
злочинах перед громадянами та арештувати їх на час проведення 
розслідувань Міжнародним Трибуналом; всі бойові підрозділи СБУ, 
МВС, Збройних сил України заборонити використовувати проти на-
роду та підпорядкувати їх Народній Раді чи іншому органу, легітимі-
зованому народом на Майдані, чи заборонити використання сило-
виків без згоди Народної Ради, яка діє від імені українського народу; 
обов’язати всі бойові підрозділи СБУ, МВС, Збройних сил України 
негайно прийняти письмову присягу на вірність народу України із 
відповідною клятвою та відповідальністю, карою за зраду саме 
свого народу чи застосування сили проти свого народу; добитися 
призначення головою СБУ незалежну від зарубіжних спецслужб 
особу та провести моніторинг діяльності даної служби в питанні зо-
внішньої та внутрішньої безпеки України, діяльності її працівників;  
через міжнародні правові організації розслідувати створення та ді-
яльність бандформувань («тітушок»), які діють за вказівкою посадо-
вих осіб МВС чи влади проти мирних громадян, протестантів.

Вимагаємо негайного виконання необхідних заходів для за-
безпечення цілісності держави, збереження народовладдя та 
захисту громадян, так як існуюча геополітична загроза зі сторо-
ни Росії (за домовленістю Путіна і Януковича) після завершення 
Олімпіади в Сочі перетвориться в широкомасштабну таємну (чи 
навіть відкриту) інтервенцію добре підготовлених, до зубів озбро-
єних безжальних російських «антитерористичних» спецпідрозді-
лів (що пройшли свій «вишкіл» на вбивствах чеченського народу) 
для придушення нашого народного волевиявлення та перетво-
рить Україну в другу Чечню заради геополітичних, загарбницьких, 
шовіністичних та україноненависницьких амбіцій Путіна. Режим 
Януковича, на прикладі свого набутого досвіду у рекетирських 
кривавих розборках на Сході країни у 90-х роках, втілив свої бан-
дитські методи у «керування» державою і народом, підтвердивши 
свою бандитську сутність і мораль зека. А тому будь-яка домов-
леність із цим бандитом закінчиться тільки ударом ножа у спину 
нашої демократії та незалежності. 

Жодних компромісів та домовленостей із бандитським режи-
мом та його яничарами бути не може: або вони добровільно і мир-
но складають свої повноваження, або український народ зі всією 
суворістю та безжалісністю, скропленою кров’ю та муками  наших 
дітей, наших героїв, здійснить над ними народний суд на прикладі 
Каддафі, Чаушеску, Хусейна. 

Кожен громадянин України, для котрого поняття національної 
честі та людської гідності, свободи та  справедливості є стержнем 
моралі та духу, зобов’язаний підтримати Майдан своєю участю у 
цій святій боротьбі всього українського народу за незалежність і 
волю нашої Держави. Бо тільки ДУХ ГІДНОСТІ і СВОБОДИ Май-
дану здатен за кілька днів перетворити байдужого обивателя, мо-
рального раба в істинного громадянина, патріота, націоналіста, 
ЛЮДИНУ! Встаньмо, браття, з колін та порвемо кайдани байдужос-
ті! Пам’ятайте минуле, щоб не допустити помилок у майбутньому. 

Наша сила – в Єдності! Разом ми переможемо! З нами Бог і 
Україна! Слава Україні!  

      З повагою до вас – олег БаРНа,  громадський активіст, 
вчитель, тел. 067-351-31-33

відчайдухи, возвеличені духом
У них, тих, що побували в епіцентрі революції, навіть взір очей інший, як у нас. 

вони й світ надовкіл бачать по-іншому, ніж ми. Мабуть, через те, що вражені бацилою Майдану – 
лише в доброму розумінні цього слова. Інтернетом нині все настійніше бродить поняття «замайданені». 

То – й про них, моїх співбесідників, котрі нещодавно звідтіля 
й не стримують почувань, котрі клекотять у жилах і в серці.



Як кажуть метеорологи із гідрологічної станції Чортків, метеоро-
логічна ситуація, що склалася днями на Чортківщині і не тільки, була 
складною. Проте складність полягала не в кількості опадів. Снігу на 
той час випало не понад норму, а навпаки, мало, от у суботу, напри-
клад, висота снігового покриву сягала 18 см (згадаймо минулорічну 
зиму, ба, навіть весну, коли 22 березня випала майже місячна норма 
снігу – 30 см). А «погоду» на дорогах влаштував штормовий вітер, 
який бушував у наших краях перші три дні лютого. 1 лютого його 
сила сягала 16 м/с, наступного 2 лютого він дув з такою ж силою, 
тому й фіксували метеорологи хуртовини, цього понеділка – 14 м/с. 

Плюс вплинув на ситуацію ще й той факт, що про плюсову темпера-
туру й не згадувалося, надворі – мороз, а отже, на сніговому покриві 
не утворилася льодова «плівка», яка б змогла допомогти протисто-
яти такому сильному штормовому вітрові. Але сніг, м`який, неваго-
мий, легко перекочовував за вітром з полів на автодороги, благо для 
нього, траплялися такі ділянки, де не було на те жодних перешкод, 
як-от захисні лісосмуги, чи насадження високорослих культур со-
няшника (як до села Шманьківці), чи спеціально для цих цілей вста-
новлені щити, чи ін., і цим приносив вчерговий раз багато клопотів 
дорожникам, еменесникам, та в першу чергу – людям, мешканцям 
тих сіл, до яких і яким через замети неможливо було пробратися. А у 
сніговому полоні у суботу (на цей вихідний день припав пік у кількос-
ті переметених доріг) опинилося 26 (!) населених пунктів, як повідо-
мив журналістам від імені першого заступника голови райдержадмі-
ністрації Р.Філяка начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 
РДА Б.Гусак. Оперативно відреагували на проблему, що склалася, 
розчищали перекурені ділянки автошляхів, але часто прочищеним 
автополотно залишалось недовго, буквально через декілька годин 
спостерігалася та ж картина. 

На фотографіях Лілії Стасишин, зроблених 2 лютого у с. Полівці, 
добре прослідковуються причини й наслідки заметів: вітер снігови-
ми клубками закидає сільську вулицю, утворюються кучугури врі-
вень з брамою. Як розповіла авторка знімку, так стихія лютувала 
у неділю, та на початку тижня селян вже було визволено із снігу, 
дорогу розчищено.

Мовби на острові опинилися й деякі населені пункти Чортківщи-
ни. Так, наприклад, у Милівці на недільну Літургію священика селя-
ни доправляли у село на надійнішому з давніх часів транспорті – 
конях, а у Звиняч духовного наставника привезли на Службу Божу 
на «залізному родичеві» коня – тракторі. 

Як повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

РДА, вони моніторили ситуацію постійно. Так, в першу чергу розчи-
щали дорогу, що веде у Джуринську Слобідку, бо до однієї із родин  
мав от-от завітати лелека. 

За інформацією, поданою на сайті райради, для ліквідації на-
слідків негоди було задіяно 36 одиниць техніки, зокрема 9 оди-
ниць – філія «Чортківський райавтодор», 5 одиниць – комунальні 
служби, 22 одиниці – місцеві приватні агропромислові підприєм-
ства. З матеріального резерву виділено 2 тис. л дизпалива на ви-
рішення даних проблем.

Б.Гусак відзначив хорошу, професійну роботу працівників філії 
«Чортківський райавтодор», подякував за допомогу приватним 
аграрним підприємствам, які швидко й ефективно відреагували на 
потреби громад – розчищення доріг.  

Пошкодила стихія, що розбушувалася у минулі вихідні, й лінії 
електропередач. Знеструмленими виявилися села Бичківці, Білий 
Потік, Ридодуби, Звиняч, Скомороше, Косів, та вже в понеділок по-
дачу електричного струму було відновлено.

оксана СвИСТУН
Фото ореста лИЖеЧкИ (на 1-й стор.) 

та лілії СТаСИШИН 
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Є така служба

Тема номера

Непроїзні дороги, або в кінці січня врапт прийшла зима
Сніг в кінці січня? Морози й хуртовини? Та невже це нормально?! о, знову зима застала наші дорожні служби 

зненацька. Спочатку довго тішила усіх незвичним для зимових місяців теплом. На водохреще жителів краю 
щедро поливав з неба дощ, тому про традиційні хрести з льоду при водосвятті й мови бути не могло. 
І от врапт після двадцятого числа січня місяця у наш край прийшла справжня зима: з морозами, снігами, 

хуртовинами. Чи зуміли протистояти стихії, виявилися готовими до сюрпризів природи дорожники, еменесники, 
якої шкоди зазнав район від хуртовин – читайте у публікації.

Слід сказати, для українських працівників стоматології це свя-
то, яке відзначається 9-го лютого, доволі молоде (більше 3-х ро-
ків), хоча у світі міжнародний день стоматолога широко відзнача-
ється вже більше 30-ти років. 

Чому саме – 9-го лютого? Перегорнемо сторінки давньої історії. 
Дата приурочена дню пам’яті великомучениці Аполлонії, доньки 
впливового александрійського чиновника, котра жила в III столітті 
н. е. Увірувавши в Христа, жінка була піддана жорстоким торту-
рам, у неї живцем вирвали всі зуби і під загрозою спалення на 
багатті вимагали зречення від віри. Та відважна Аполлонія воліла 
сама кинутися в смертельний вогонь. Згідно із записами історич-
них літописів, це сталося саме 9-го лютого 249-го року. З тих пір 
існує повір`я, варто промовити: «Santa Apollonia!», і зубний біль 
відступить. 

Та повернемося в сьогодення. Обширний екскурс володіннями 
Чортківської комунальної районної стоматологічної поліклініки, 
де на сторожі нашого здоров`я – 76 медпрацівників, провів голо-
вний лікар стоматполіклініки, заслужений лікар України, депутат 
районної ради Іван Йосипович Веретик разом із завідувачами від-
ділів – терапевтичного – Оленою Миколаївною Матвієвич і орто-
педичним – Ігорем Євгеновичем Стояновським, люб’язно дозво-
ливши нам заглянути за лаштунки стоматології.

Даруйте за короткий переказ усього почутого та побаченого 
(а позитивних вражень – дуже багато), оскільки обсяг газетних 
шпальт, на жаль, ставить нас в певну обмеженість.

Кабінети осяяні неабиякою затишністю, зі сучасним та оновле-
ним устаткуванням, яке сприяє впровадженню новітніх методів 
стоматологічної практики, що й додає особливої комфортності як 
пацієнтам, так і власне лікарям. До речі, як повідомив Іван Йоси-
пович, застаріле стоматологічне обладнання (50-80-х років) ста-
не експонатами музею, який, є такий задум, незабаром буде ство-
рений. Сонячність приміщень мережиться й множиться щирими 
усмішками дбайливих стоматологів. Завдяки саме їх привітності 
страх пацієнтів (яких буває і до 180 у день) перед стоматологіч-

ними інструментами, а особливо – бормашинами, відступає на 
задній план. У дитячому кабінеті разом із лікарем Оксаною Посе-
люжною, як «відволікаючий маневр», маленьким пацієнтам дару-
ють посмішки герої (намальовані на стінах) улюблених мультиплі-
кацій. Не обминули ми і зубних техніків, які повсякчас «чаклують» 
над виготовленням протезів, направду – ювелірна справа. 

Та для того, щоби популяризувати функціонування цієї служби, 
вдаємося і до невеличкого інтерв’ю з її очільником. 

– Іване Йосиповичу, мало хто зважає на те, що хвороба 
зубів і порожнини рота – це своєрідний трамплін для інших 
не менш небезпечних хвороб у всьому організмі. яких саме?

– У першу чергу – кишково-шлункові захворювання; хвороби 
серця, суглобів. Є дані, особливо від педіатрів, що такі хвороби, 
як гастрит, виразка шлунку – молодіють. Колись у 18-літніх такі за-
хворювання були рідкісними, а тепер – дітвора 10-12-ти років уже 
має гастрит, і його причина – карієси зубів. Тому догляд за зубами, 
ротовою порожниною є надзвичайно важливим процесом протя-
гом усього життя людини. Однією з найактуальніших проблем в 
Україні є покращення стоматологічного здоров`я населення як ви-
значального фактора стану здоров`я в цілому. 

– якщо ж ми вже торкнулися дітвори, підкажіть, з якого 
віку малят слід вчити чистити зуби? 

– Із трьох років цілком можливо дитину привчити до дотриман-
ня постійної гігієни ротової порожнини, хоча і з півторарічного віку 
деякі малята намагаються наслідувати батьків у чищенні зубів. 
Для діток є спеціальні гігієнічні, зовсім безпечні, зубні пасти. Слід 
сказати, ми практикуємо регулярне проведення для школярів 

молодших класів міста Чорткова уроків гігієни порожнини рота, 
уроків здоров`я. Зауважу й те, що дітям до 18-ти років усі стомато-
логічні послуги надаються безкоштовно.  

– колись одна відома американська актриса сказала: «лю-
бов перемагає все, крім бідності та зубного болю». Часом 
єдиним стримуючим фактором, який нас зупиняє на шляху 
до стоматолога, є елементарне фінансове питання, адже 
чомусь більшість людей стала звертатися до, так званих, 
приватників. Чи велику конкуренцію створюють вам, дер-
жавникам, приватні лікарі?   

– Конкуренція не така вже й значна, хоча, не секрет, у чомусь 
все-таки переважають. Проте живемо дружно, зубів же у людини 
– 32 (віджартовується наш співрозмовник – Авт.). Здебільшого по-
слуги наші безкоштовні, обслуговуємо незахищені верстви насе-
лення. Ми на держзабезпеченні; те фінансування, яке надходить, 
звичайно ж, не відповідає потребам стоматології; та все ж, до чес-
ті влади нашого району, фінансами не надто обділені. 

– Дозвольте каверзне запитання. Чи ота лякливість 
більшості щодо візиту до стоматолога присутня у власне 
самих стоматологів, чи справджується народне прислів’я 
«Швець ходить без чобіт»?

– Мабуть, 50 відсотків – все ж зумисне відтягують, як Ви кажете, 
похід до стоматолога, посилаючись на брак часу, і, на Ваш подив, 
переважає той же страх, який зберігся ще з дитинства… 

– Іване Йосиповичу, на завершення нашої розмови що по-
бажаєте своїм колегам?

– Кожен стоматолог має завше оглядатися на прожитий час, на 
все, що він зробив і як, підводячи відповідні підсумки; формувати 
школу життєвих цінностей; віддати шану своїм вчителям, які від-
крили дорогу в стоматологію, і з гідністю нести звання медика. 
А загалом бажаю благополуччя, здоров’я та примноження вдяч-
ності пацієнтів. 

Розмову вела Тетяна лякУШ 
Фото ореста лИЖеЧкИ 

Скільки би не говорили про найновіші передові технології при лікуванні зубів, все ж страх перед відвідуванням 
стоматологічного кабінету більшість людей, гадаємо, не покидає. Та ми, кореспонденти районки, залюбки 

прямували до стоматполіклініки, бо ж поспішали туди не в якості пацієнтів, а напередодні професійного свята – 
Дня стоматолога – напросилися до, як кажуть в народі, зубних лікарів у гості. 

Найнадійніше свідоцтво мудрості – зуб!
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Цінності 5
Шевченкіана

Яскравим прикладом великого шану-
вальника поезії Шевченка є мистецький 
геній сучасності – видатний хоровий ди-
ригент, народний артист України, лауре-
ат Шевченківської премії, Герой України 
Павло Муравський, якому 30 липня ниніш-
нього року виповниться 100 років. Його 
домашня бібліотека налічує понад сотню 
хорових творів на вірші Тараса. 

Є певна символіка в тому, що жива ле-
генда українського хорового співу мае-
стро Муравський прийшов у світ рівно че-
рез століття після народження генія мислі 
Шевченка. І теж сколихнув світ – мистець-
кий. У видавничому центрі «Просвіта» вже 
видано дві книги про П.І.Муравського. До 
95-річчя від його народження – книгу Оль-
ги Бенч «Феномен одного життя», а торік, 
до 100-річного ювілею маестро, – його 
авторську книгу «Чистота співу – чисто-
та життя». І в першій, і в другій книгах у 
списку авторів вміщених публікацій є пріз-
вище лише одного представника Терно-
пільщини – автора цих рядків. Наша творча 
співпраця засвідчена авторським автографом 
на титульній сторінці: «Талановитому Петрові 
Миколайовичу Голінатому від Павла Мурав-
ського. Бажаю щасливого життя і многоліття. 
26.01.2013 р.» (на знімку).

У розділі книги, присвяченому осягнен-
ню й осмисленню феномену Муравського, 
власне і вміщено мою статтю – «Мистець-
кий геній сучасності». І в її рамках у кон-
тексті ось цієї публікації варто виокремити 
декотрі місця. Оповідаючи про першу осо-
бисту зустріч з великим музикантом епохи 
(а їх я мав аж чотири, які творчо збагати-
ли, відкрили світ незвіданого і незнаного), 
пригадую, що коли П.Муравський як голо-
вний диригент гастролював із Державною 
хоровою капелою «Думка» по Україні, 
«мав він концертний виступ і в Чорткові 
на Тернопільщині, де я працював хоровим 
диригентом і викладачем музичної шко-
ли. Як і інші шанувальники хорового співу 
та музична громадськість міста, із захо-
плюючим нетерпінням чекав я на приїзд 
«Думки» і вже добре відомого на той час 
диригента Павла Муравського. Прийшли 
на концерт і представники райкому партії. 
Тоді було прийнято, особливо на пери-
ферії західного регіону України, будь-які 
концерти розпочинати піснею про партію, 
про вождя революції і т. п. Та, на наш по-
див, Павло Іванович розпочав концертний 
виступ капели Шевченковим «Заповітом». 
І ми, частина музикантів та старша інте-
лігенція, якось підсвідомо, автоматично 
разом встали. За нами почали вставати 
інші присутні, а потім піднялися й пред-
ставники райкому і про щось жваво між 
собою перешіптувалися. Вони вбачали 
в цьому націоналістичний вияв. Хормей-
стери, які працювали в самодіяльних ко-
лективах, задоволено усміхалися, адже 
завжди мали цензуру на репертуар зі 
сторони партійних органів та чиновників. 
Ідейність репертуару була визначальною. 
Тоді, на концерті, я зрозумів і пізніше пере-
осмислив, що Павло Іванович сповідував 
основну ідею – ідею мистецтва поза вся-
кою політичною ідеологією. Цей його па-
тріотичний напрям у мистецтві, твердість 
і непохитність українця справили на мене 
неабиякий вплив».

У рамках третьої зустрічі, коли 
П.Муравський приїздив на Тернопільщину 
прослуховувати хорові колективи – кан-
дидатів на присвоєння почесного звання 
народного й зокрема завітав до Чорткова 
почути хор м`ясокомбінату, яким я керу-
вав, маестро «щиро подякував хористам і 
попросив заспівати пісню «Реве та стогне 
Дніпр широкий». Цим же твором (як вияви-
лось, улюбленим для маестро) відкривав-
ся й концерт під час відкриття 1986 року, з 
настанням перебудови, Співочого поля в 
Тернополі – у виконанні численного зве-

деного хору під орудою А.Авдієвського. 
Пригадую: «Під час репетиційних прогонів 
я не раз сидів біля Павла Муравського, 
хотів наговоритися з ним і збагатитися 
думками та настроєм. Та коли починала 
звучати пісня «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий» у виконанні зведеного хору, він 
одразу переставав розмовляти. Обличчя 
його сяяло, вуста підспівували, вимовля-
ли Шевченкові слова. І з цієї зустрічі, і з 
попередніх я зрозумів, що це улюблена 
пісня маестро. І навіть більше. То – гімн 
його душі». 

Видання обидвох згадуваних книг про 
Павла Муравського уможливив своєю 
працею їх упорядник – невтомний трудів-
ник в царині розвою української культури 
і мистецтва, голова Секретаріату Това-
риства зв`язків з українцями за межами 
України (товариство «Україна»), головний 
редактор журналу «Український Світ» 
Олександер Шокало. З його ініціативи (ке-
рівник проекту) та за пропозицією Павла 
Муравського (головний упорядник) до 200-
літнього Шевченкового ювілею готується 
видання «Пісенного Кобзаря» – збірника 
хорових творів на вірші Великого Тараса. 

Видання такої кількості хорових творів в 
одному збірнику здійснюється вперше. 
Цей збірник охоплює майже всі хорові 
твори на слова Шевченка. Більшість з них 
досі була невідома виконавцям та шану-
вальникам хорового співу; хорові твори на 
слова Кобзаря, безумовно, збагатять про-
грами професійних та аматорських хоро-
вих колективів. Усі твори розподіляються 
на три групи: без музичного супроводу (a 
Cappella), у музично-інструментальному 
супроводі та великі форми із симфонічним 
оркестром – загалом понад півтори сотні. 
До збірника також увійдуть сто народних 
пісень на вірші Тараса Шевченка. 

Перелік тих творів засвідчує ще одну 
цікаву особливість: він вміщує 18 хоро-
вих творів різної форми основоположни-
ка української класичної музики Миколи 
Лисенка на вірші основоположника укра-
їнської поезії Тараса Шевченка. До сло-
ва, творча спадщина М.Лисенка складає 
83 твори на поезію Кобзаря, композитор 
почав творити ще за життя поета і про-
воджав його в останню путь. Є в проекті 
й кантата-симфонія «Кавказ» та кантата 
«Заповіт» знаного західноукраїнського 
композитора Станіслава Людкевича.  

Перелік творів, запропонованих для 
входження до збірника, керівник проек-
ту О.Шокало надіслав мені до Чорткова, 
аби віднайти ще декотрі, яких немає там. 
І я доповнив той список трьома творами. 

Долучилися до цієї роботи й викладачі 
відділення «Музичне мистецтво» Чорт-
ківського гуманітарно-педагогічного ко-
леджу ім. О.Барвінського Л.З.Хомишин 
та В.Б.Максимлюк. Додані твори вже на-
діслано до видавничого центру. Більше 
місяця книга П.Муравського «Чистота 
співу – чистота життя», вдарована мені 
автором, перебувала в коледжі. Нею за-
цікавилась голова предметно-циклової 
комісії диригентсько-хорових дисциплін, 
талановитий хормейстер Наталія Равлів і 
написала цікавий відгук-рецензію. 

«Видання суспільно значуще своєю 
високою духовною спрямованістю та му-
дрою проникливістю в саму суть життя й 
мистецтва, спонукає до пізнання й плекан-
ня самобутньої української співочої тра-
диції та моральної чистоти як джерельної 
основи саморозвитку людської особис-
тості і збірної особи народу, національної 
культури й суспільного ладу, – йдеться у 
відгуку. – Кожен розділ захоплює чимось 
новим, незвичайним, притаманним лише 
йому – маестро Муравському. Надзви-
чайно вражає, як через трудну особисту 
долю Павла Муравського відкривається 

великотрудна доля рідного народу. Живу 
глибинну єдність усього пережитого на 
своєму віку диригент визначив так: «Моє 
життя – моє мистецтво». І ця теза стала 
назвою основного розділу книги. Ця книга 
є прикладом для наслідування усім нам, а 
постать П.Муравського є взірцем мудрос-
ті, професійності й щирості».

А директор гуманітарно-педагогічного 
коледжу Р.І.Пахолок, знаний як новатор 
багатьох цікавих та потрібних починань, 
забажав придбати для методичного вдо-
сконалення професійного рівня колективу 
відділення «Музичне мистецтво» два при-
мірники книги.

В одному із передноворічних номерів 
районки позаштатний кореспондент «Го-
лосу народу» Ю.Макотерський пробував 
сколихнути спільноту запитанням, що вже 
робиться на Чортківщині до Кобзаревого 
ювілею. Перелік викладеного вище до-
зволяє мовити: ось такі справи творяться 
в нашому провінційному містечку на рівні 
столиці.

Петро ГолІНаТИЙ, 
педагог, диригент, заслужений 

працівник культури України

Феномен Кобзаря – феномен народу
На порозі – величний 200-літній ювілей Пророка нації великого Тараса. 

І в цей переддень ми звично поціновуємо його вплив на найрізноманітніші сфери 
нашого життя. Скажімо, те, що з виходом у світ «кобзаря» (1840 рік, м. Петербург) 

творчість Т.Г.Шевченка дістала великий вплив на діячів музичного хорового 
мистецтва. Створено близько 300 пісень різного жанру та хорових творів – 

як акапельних, так і з музично-інструментальним супроводом різної форми. 
Із них 100 пісень створив талановитий український народ, 

засвідчивши цим неминаючу любов до свого Пророка. 
Жоден поет у світі не має такої кількості народних пісень.

втіха для старих дітей
Її вдарували мешканцям БСМ «Карітас» в часі 

різдвяно-новорічних свят, пройшовши з колядою кори-
дорами, церковний хор «Благовіст» під орудою Любо-
мира Хомишина. Завітав і хор з колядою з Чортківсько-
го державного медичного коледжу – в українському 
строї, вишиванках, з музикою. Попереду цієї армії без 
зброї – сам генерал п. Білик, якого майже всі карітасів-
ці бачили вперше. Він і запропонував заспівати разом 
«Де згода в сімействі»: Любомир Степанович зі ста-
ренькою, 1919 р. н., мешканкою «Карітасу» Стефанією 
Танцюренко співали дуетом, а хор – позаду них. На-
правду незабутньо! Окремо – й студенти медколеджу 
зі щедрівками, давніми, призабутими, а ще – власно-
руч спеченими солодкими гостинцями. Ще одна при-
ємна несподіванка – гостина колядників зі Звиняча, від 
греко-католицької церкви зі священиком: не обійшлось 
тут без ініціаторки такої втіхи п. Тетяни Яблонь. І теж 
щирі віншування, солодощі. Колядувала й молодь з 
о. Григорієм Канаком – вони свої, часто бувають у ак-
товій залі, яка сусідить з кімнатами мешканців БСМ. 
Передали святочного пакуночка і сестри Марія та Ган-
на Штогрин, вихідці зі с. Ромашівка, котрі зріднилися 
зі зв`язковою УПА Тополею ще в давно поминулі часи 
національно-визвольних змагань. Направду добродій-
ство не має меж! (За інф. Марії Штепи).

Лауреатство почесне 
й зобов`язуюче

Його дісталася газета «Alma Mater» Чортківського 
ВПУ, взявши участь у ХVІ Міжнародному конкурсі шкіль-
них медіа (організаторами конкурсу є Національна спіл-
ка журналістів України, Національна академія педаго-
гічних наук України, Асоціація молодіжної преси України 
і Миколаївський коледж преси та телебачення). Цей що-
місячний вісник бере свій початок із лютого 2009 року, 
редакторами перших випусків були Л.Мулик та О.Кулеба 
– їм вдалося зібрати навколо себе команду із лідерів 
учнівського самоврядування. Успіх не забарився: на ХІІІ 
Національному конкурсі шкільних газет вже наступного 
року «Alma Mater» здобула перемогу у номінації «Краща 
газета професійно-технічного навчального закладу». 
Минав час і газета зазнавала змін: змінювався погляд 
на її оформлення, мінялися рубрики. Не мінявся лише 
стержень: участь у формуванні моральної життєвої 
мотивації, активної громадської позиції, формування 
гуманістичної культури особистості, здатної протидіяти 
проявам бездуховності. Нині видання очолює голова 
первинної профспілкової організації учнів С.Візнюк і в 
тандемі з головами секторів учнівського самоврядуван-
ня прагне зберегти та примножити функції, покладені в 
його основу: пізнавальну, інформаційну, виховну, роз-
виваючу. (За інф. Михайла Дячка).

Закурило село 
снігами білими

Засніжило й засипало, а ще й припорошило першо-
лютневими вітрами сніговою круговертю. Та мешкан-
ців с. Шманьківці погодні примхи не лякають: адже до-
бре знають селяни, що за будь-яких умов дістануться 
туди, де є потреба. Бо доброго господаря мають – ди-
ректора тамтешнього ПАП «Паросток» п. Євгена Шка-
бара. Не те, що день чи півдня – жодної години село 
не було скуте в лещатах снігових завіїв. Всі дороги, 
кожна вуличка в селі одразу ж дбайливо прогорну-
ті, так само й через поле, до Шманьківчиків. Тож і не 
збивався ні з маршруту, ні із графіка курсування бус, 
котрим є змога дістатися райцентру, – адже цього ви-
магає життя. (За інф. Михайла Нікоровича).

Зробіть крок!
Районний військовий комісаріат вже реєструє заяв-

ників на кандидатів для цьогорічного вступу до вищих 
навчальних закладів Збройних сил України – військових 
університетів, академій, інститутів, а також військових 
коледжів, де термін навчання становить від 3-х до 5-ти 
років. І неправильні висловлювання типу: «О, ще є час! 
– вчитися до кінця травня...». Ні, відбір кандидатів рай-
військкоматом – це тепер, а у квітні відібрані для вступу 
поїдуть до Тернополя на комісію обласну. Прикладів є 
чимало, коли вихідці з району в попередні роки успішно 
все це перейшли, вступили, вчилися і випустилися офі-
церами: капітани Михайло Гнатусько зі с. Переходи, Ігор 
Чорняк зі Джуринської Слобідки, Сергій Пономаренко з 
Чорткова, Андрій Запасний зі Шульганівки, майори Рус-
лан Кісь, Олег Нагаєвський з Чорткова, старші лейте-
нанти Андрій Гаджала (с. Сосулівка), Максим Федорів 
із Чорткова. Нашого полку має прибувати! Або молод-
ший офіцер Олег Бричинський із Чорткова – закінчив 
Кам`янець-Подільський військово-інженерний інститут, 
служив в інженерному полку, тепер викладає в академії 
Сухопутних військ у Львові. Старший лейтенант Вале-
рій Фомін закінчив Київський військово-спортивний лі-
цей ім. Івана Богуна і вступив до Одеського інституту 
Сухопутних військ, згодом продовжив навчання у Львів-
ській академії Сухопутних військ, нині служба триває. 
(За інф. Степана осадци).

Ведуча рубрики анна БлаЖеНко

Новинар



Наш позаштатний фотокореспондент Микола лановега, уже вчетверте 
повернувшись з Майдану, подав до газети фотознімки з гарячої точки, цього 

разу – з передової, барикад на Грушевського. Не міг не додати словесно: 
відзняти те, що ми бачимо, було нелегко. однак коли потрапляєш у той вир 

подій, мимохіть заряджаєшся особливою енергетикою, котра допомагає 
вистояти й не зламатися: здійснити задумане, завершити розпочате. 

вдивімось у ці обличчя, переконаймося у ненамарності таких тверджень.
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11 лютого. Тривалість дня – 9.51. Схід – 7.17. Захід – 17.08.  Іменини святкують Гнат, Лаврентій

Історія у світлинах

Сьогодення

Фото Миколи лаНовеГИ

Творцем усіх своїх свобод є сам народ

На минулому тижні 
у Чортківському гуманітарно-

педагогічному коледжі 
ім. о.Барвінського побував із 

візитом голова Тернопільської 
обласної ради василь хомінець 
задля ритуального завершення 
процесу реорганізації училища в 
коледж. хід зустрічі ми описали 
у попередньому номері «Голосу 

народу», а от фотофактаж події 
передаємо сьогодні – 

у добірці світлин нашого 
колеги фотокореспондента 

ореста лижечки, заслуженого 
художника Міжнародної 

федерації фотомистецтва. 
На знімках – шановані гості 

й керівництво коледжу, світлі 
обличчя юних вихованців цього 

навчального закладу 
та їхніх викладачів.

візит голови облради у Чортківський педагогічний
Фоторепортаж
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12 лютого. Тривалість дня – 09.54. Схід – 7.15. Захід – 17.10. Трьох Святителів: Василія, Григорія, Івана. 

Обереги роду

Витоки

У будинку, що по вул. С.Бандери, 26 (на знімку), у свій 
час була шевська майстерня, в якій не тільки ремонтували 
взуття, а й робили нове. У підвальному приміщені кушніри 
виправляли шкіру, на другому поверсі був гуртожиток, де 
мешкали нежонаті шевці. А власником цієї майстерні тоді 
був єврей Нуценбал, старшим майстром – Дорошівський.

Добру пам’ять про свою працю залишили по собі чортків-
ські шевці Гадинкевич, Штейгер, Цибульський, Бедрик, На-
товський та інші, котрі працювала ще у далекі довоєнні роки. 
Що ж до майстрів цієї справи другої половини ХХ ст., то це 
М.Петришен, А.Петришен, С.Ястремський, А.Хрик, В.Чортик, 
Я.Чежишен, В.Сапожник, С.Маланюк, М.Паньків, З.Школьний, 
М.Білінський, Коршняч, Б.Клачко, М.Вовк, М.Яремець, 
О.Децембер.

Добре слово хочу сказати про шевців нині сущих: Олег 
Крупа, Левінські Богдан, Олег, Іван-Тадей і Петро; Школь-
ні Стефанія та Олег, Станіслав Веремеєв, Зиновій Зигрій, 
Михайло Мандзюк, Нефйодов, Казимир Петришин, Микола 
Стець, Андрій Іванов, М.Завірюха, П.Бобак, І.Ружило, С. Яриш, 
О.Король та інші.

Досить успішно розвивалися шевські традиції також  і в 
селах нашого району. Можна з впевненістю відзначити, що 
по суті не було такого села, в якому б не працювали шевці.

Історичні документи засвідчують, що вже у XVII ст. такі 
ремісники були  у Колиндянах, Звинячі, Базарі, Швайківцях, 
Полівцях та Палашівці. Сільські шевці, як і представники ін-
ших ремісничих професій, не були об’єднані в цехи. Проте 
кадри майбутніх шевців готувалися не тільки у селах, а й в 
Чорткові. Зокрема Кирило Чубатий з Палашівки, Фрол Кучер 
з Полівців, Гнат Шлапак зі Швайківців, Семен Гринчишин зі 
Звиняча та Панько Дутка з Базара оволоділи шевським 
ремеслом саме у Чорткові, а не в рідному селі. Проте, під-
креслюю, більшість шевців проходила курс навчання у своїх 
селах. Особливо це, звичайно, стосувалося дітей з бідних 
родин.

На прикладі перелічених вище сіл хочу назвати в даній 
публікаці тих шевців, які займалися цим ремеслом в неда-
лекому минулому і яких вже немає серед живих, а також тих, 
хто продовжує творити своєю працею добре і корисне для 
людей. Приміром, жителі Колиндян добре пам’ятають Васи-
ля Йосипишина, Івана Шемлея, Дмитра Пшеничного, Йосипа 
Остафія; базарські люди – Василя Бояна та Ярослава Божа-
ківського; звиняцькі – Івана Кузика, Романа Федорія, Івана і 
Федора Казимирчуків, Івана Трилінського та Івана Градово-
го; полівецькі – Івана Мохонька та Балюка, швайківські – Те-
офіла Сороку. А в даний час радують односельців творінням 
своїх невтомних рук Іван Довгань з Колиндян, Степан Мальо-
ваний зі Звиняча та інші. 

Як бачимо, шевське ремесло було, є і буде, бо праця цих 
талановитих людей ніколи не зникне і буде завжди приносити 
людям не тільки користь, а й велике моральне задоволення.

У підготовці даної публікації відносно сільських шевців 
мені допомогли Парасковія Храпко з Базара, Марія Єлькснін 
та сільський голова А.Бальон з Колиндян, Марія Синюк з 
Полівців, Марія Бобилюк з Палашівки, Ольга Градова зі Зви-
няча, за що я їм всім глибоко вдячний.

яромир ЧоРПІТа, 
директор краєзнавчого музею, 

заслужений діяч культури України
Фото ореста лИЖеЧкИ

Ремесла

Шевці були, є і будуть
У місті Чорткові це ремесло відоме з XVI ст. 

але свій цех шевці організували у наступному, XVII 
ст. Робота чортківських шевців славилася дуже 

високою якістю. Наприклад, про шевця Степановича 
гусятинський купець у 1706 р. говорив, що той 

прекрасно справляється із шевськими замовленнями.

Познайомитися із Людмилою Володимирівною Шуригіною нам 
порекомендував тамтешній сільський голова Петро Головацький. 
Аргументував: вона – одна зі старожилів селища; попри те, що в 
літах, сповідує активну життєву позицію й досі, бо є членкою ви-
конкому органу місцевого самоврядування; від ранньої молодості 
живе в Нагірянці і трудиться на благо громади: чотири рази обира-
лася депутатом, працювала в земельних, правових комісіях; корис-
тується неабияким авторитетом поміж селян, а ще досконало знає 
історію й уболіває (причім діяльно!) за долю рідної місцини. Отри-
мавши ось таке резюме на нашу майбутню візаві, ми й вирушили до 
оселі п. Людмили.

Де спинявся князь Ягелло...
22 травня, якраз на літнього Миколая, до неї загостить 85-літній 

ювілей – хоч і напівкругла, однак поважна і гарна дата. Родом зі с. 
Нирків на Заліщанщині, вона, проте, має Нагірянку за дорогоцінну 
перлину біля самісінького серця. Каже: все, що організовувалося 
тут післявоєнних літ, бачила й пам`ятає без усіляких паперів. Та й 
якби лиш те, а то ж упевнено знай знімає нашарування давно мину-
лих епох, аби угледіти там наше, близьке серцю й духові.

От, приміром, Марилівський спиртозавод (так підприємство 
іменувалося ще донедавна) – колись то була панська гуральня. 
А чому, власне, Марилівка, звідкіль така назва?

– Пан Лянцкоронський, який заїхав тут 1648 року, мав багато ді-
тей і аж 40 фільварків на Західній Україні, – розпочинає здалеку 
наша співрозмовниця. – І як вже вмирав, зачав фарцелювати поля 
своїм дітям: доньці Марилії (звідсіля й Марилівка), синові Антонію 
– село Антонів (там було кілька хатин). Далі – вже Заліщицький ра-
йон: Анелівка (для доньки Анелії), потому село назвали Ангелівка, 
а перейменували на Весняне. На горі в Улашківцях  є монастир, та 
місцина називається Каролівка, бо був син Кароль. А три гуральні з 
часом перетворилися у три спиртозаводи: в Марилівці, Свидові та 
Устечку, два крайніх ліквідували.

Далі п. Людмила провадить бесіду про тамтешній замок, котрий 
довголітньо правив за колишній тютюново-ферментаційний завод. 
Мовить: «Цей замок не є нагірянський, він стоїть на території Ягіль-
ниці. Коли за Союзу утворилася Нагірянка, були дві сільради – На-
гірянська і Хом`яківська, а поле те все, то було Ягільниці, границя 
– по церкву».

У неквапній розповіді поринаємо в сиву давнину. Замок побудо-
вано 1320 року. І була то корчма. Їхав князь литовський Владислав 
Ягелло до Угорщини просити руки королеви Ядвіги. Довго їхав, кінь-
ми, по дві пари коней запускали й міняли часто. Де зупинявся князь, 
там і робили перестановисько. Чому називають Стара Ягільниця? 
Бо річка Черкаська була тоді вся розлита як море. Вода стояла аж 
під замок, але не було ще замку, а лиш ліс та галявина. Була туди 
дорога і їхали нею до Будапешта. І мусіли обминати річку аж біля 
Черкавщини, бо там перехід був, а то всюди вода. Так і виникла 
назва – Стара Ягільниця. Потому було поставлено і службу, й коні 
для переміни. Стояв уже на місці майбутнього замку мовби тере-
мок, а самої Ягільниці ще не було – лиш пустка, горби. Той Ягелло, 
як свідчать давні перекази, відпустив трьох козаків вільних, бо все 
малися кріпаки, – і пішло від них заселення Ягільниці. Їх наймен-
ня дали відлік не просто родам сучасних ягільничан, а й прізвища, 
котрі дійшли до нинішніх часів: Коновал (тепер Конол), Козак, Кро-
певницький...

Замок будував Станіслав Лянцкоронський, і був то не замок, а 
велика фортеця, з шістьма брамами. Станіслав і його сини пере-
давали її одні одним. А потому сталося, що котрийсь зі спадкоєм-
ців не сплатив борги на вексель, та й вигнали його з маєтку за те. 
І зробили із замку фабрику тютюну – за Австрії те було; 1920-го 
року вже поляки перебрали та й відремонтували фабрику.

– А в землі там є засипані рови, цілі тунелі, що закінчуються аж на 
Галілеї, – оповідає п. Людмила. І клопочеться, що наразі замок про-
дано чернівецькому МП «Атлас», однак стоїть будівля пусткою...

А історію тамтешньої церкви пов`язує з іменем Богдана Хмель-
ницького – мовляв, поставив її гетьман 1646-го чи то 1648 року. 
Була церква дерев`яна і військо там молилося. З місцевим косте-

лом інша історія: постав він за часів панування на наших землях 
Австро-Угорської імперії, чого лишень не пережив-перебув! Вже за 
совітів і зерно тут складали, і спортзал там знаходився. За України 
відновлений-відремонтований зусиллями місцевих підприємств. 
Була тоді ще жива одна представниця роду Лянцкоронських, Ка-
роліна, котра прожила 104 роки. «У сім костелі вона хрестилася, – 
оповідає нам п. Шуригіна. – Одна пані місцева, що виїхала до Поль-
щі, смикала її, аби видерти якісь гроші на реставрацію костелу, 
та Лянцкоронська той кошт, що мала, залишила в монастирі у 
Варшаві. У всякім разі, через мої руки нічого не проходило...». 
А опікується власне костелом наша співрозмовниця вже дов-
голітньо: спершу була приставлена до того діла від сільради, 
а тепер вже й за покликом душі, через особливу тягу до духо-
вності й до наших витоків. Мовить утаємничено: «Які фелони є 
в костелі – від 1700 (!) року! І фрески...». Домовляємось згодом 
повернутися до цієї теми в окремій публікації. 

Мов символ історії краю
Народилася наша візаві в родині, як тепер мовиться, інтернаці-

ональній. Мати була українкою, батько походив із німців і за вірос-
повіданням був римо-католик («Мілер писався, а мама – Заболот-
на»). Бо то як сталося: пані Любомирська привозила собі робітних 
людей із Чехії, Німеччини, Польщі і заселяла, роздавала поле. 
Батька Владиславом звали, та доньку записали як Володимирівна. 
Від самого народження випало їй перебути перипетії в родині як 
щодо імені, так і віросповідання. Дід був німцем, та мав уже поль-
ське підданство й прислуговував у костелі, а мати казала до церкви 
нести дитину хрестити, щоби була греко-католичкою, бо дівчинку 
по матері записували: отже, українка. Мати хотіла назвати доню 
Броніславою, а дідо – Людмірою (що значить: людям – мир). Так і 
записали в подвійному варіанті. А вдома кликали Люсею. Тож потім 
і сформувалося з того – Людмила.

Дівчина ходила до школи й за Польщі, і за німців, і за совітів. Вчи-
лася, каже, на «бардзо добже» та «отлично». У 1941-му, пригадує, 
як прийшли німці, то «вже була в нас Україна. Нас, дітей, вели пішки 
до Чорткова у вишиванках із гаслами «Слава Україні!» – там був 
мітинг у фільварку, де старий пологовий дім. Німці на те скоса диви-
лися і вже наступного дня всі проводатори були заарештовані».

У 1944-му, як тільки посунувся фронт, треба було організовувати 
владу комуністичну. І її, випускницю 7-го класу, забирають зі школи 
й посилають на курси до Чорткова, а вже через місяць – завідувач-
кою лабораторії на заготзерно у Товстому. У штаті, який складався 
із трьох осіб, були виключно надіслані сюди кадри – західняки не 
мали довіри для керівництва. Пригадує, як доводилось збирати 
контигент (обов`язкову поставку) із населення, ходити підписувати 
людей на примусову позику. Через рік чи два призначили дирек-
тором чоловіка місцевого (бо він переправляв тут більшовицьку 
газету «Правда»), проте цілковито неграмотного. Вона тоді вже 
була технологом. А потім довелося й перебрати на себе обов`язки 
директора, бо діючого засудили, інкримінувавши вину за начебто 
зв`язок із повстанцями, котрими було винищено цілу бригаду ра-
дянських активістів, що їхали агітувати на позику.

Так і стала директором у 16 (!) років. Та епоха сталінсько-
беріївського режиму не обминула і її: мовляв, якщо з німецького 
роду і прізвище Мілер, значить, «ворог народу». Тоді й порадили 
добрі люди вийти заміж за новопризначеного директора Миколу 
Шуригіна – аби поміняти прізвище й загасити всі підозри. Він був 
старший за дівчину на цілих 13 літ, чужий і незнаний, родом з Кур-
ської області. Одружилися 1946 року, а у 1947-му народилася стар-
ша донечка, Марта. Чоловіка незабаром засудили, відбув рік по-
карання, працюючи на елеваторі у Львові. Повернувся, призначили 
очолити млин – теж у Товстому. Начебто все йшло добре, навіть 
здобувся нагороди, та якісь підлабузники підставили («не записав 
мірчука»). Знову суд і 10 років покарання. Тоді, в 1949-му, п. Людми-
ла й була переведена трестом на роботу до Ягільниці – стала за-
ступником директора тамтешнього заготзерна. Потому, каже, знову 
повертали її до Товстого, не ладилося в Копичинцях – скеровува-
ли туди, бо здатна, мовляв, налагодити, відтак – до Борщева й до 
Чорткова. Таки «відвоювала» місце роботи в Ягільниці: мовляв, там 
у мене вже хата, діти...

Її середуща донька, Олександра, 1950 р. н., молодша, Іванка 
(вдома кличуть Яся) – 1959-го. Обидві від другого чоловіка, шлюб-
ного, нині теж покійного Петра Куруняка. Перший, Шуригін, дістався 
волі 1953-го, по смерті Сталіна, та з ним п. Людмила вже не зійшла-
ся. Всі доньки живуть на стороні: середуща на Луганщині, старша 
й молодша у Чернівцях, всі мають вищу освіту – юриста, вчителя 
математики, перекладача (п. Марта знає аж 9 мов). У Людмили Во-
лодимирівни шестеро внуків і вже п`ятеро правнуків. Один із внуків, 
син Олександри, одружився в Нагірянці і мешкає тут, і нагірянська 
правнучка нашої візаві має вже 18 літ. 

Вважаючи себе цілковито українкою й за вірою, і за групою крові, 
п. Людмила непідробно клопочеться долею України. Мовить: «Наші 
чиновники молоді, прийшли до уряду й не знають історії. Аж шкода, 
щоби не загубили України, бо тоді вже ніколи не побудуємо. Чую 
серцем: недобре, най би сіли, побалакали, пригадали історію. Бог-
дан Хмельницький не міг дати ради з турками та й підписав угоду 
з Росією. А тепер президент Янукович зачинає щось з Путіним, не 
знаю, здається мені, що в тім Путіні щось не те...».

Її оселя виповнена вишиванками, та ще й якою патріотикою! 
Ангел-хоронитель над дітками – немов символ майбутності укра-
їнства. Великі, мов килими, портрети Тараса Шевченка (упівсті-
ни), Богдана Хмельницького, Івана Котляревського, Лесі Українки. 
«Боже великий, єдиний, нам Україну храни!» – і жовто-блакитний 
тризуб із гронами калини. Вишиванки – направду обереги роду. Як, 
власне, й сама господиня оселі, що громадиться над шляхом – тим, 
що стрімкує з минувшини у майбутність.

анна БлаЖеНко
Фото ореста лИЖеЧкИ

«А я не скорилася, із сльози відродилася,
українкою ж я народилася»

Політики, історики, медики й науковці загалом не втомлюються стверджувати, причім одноголосно,  
надважливість такої субстанції, як пам`ять. в даному випадку вона слугує носієм нашого генокоду. 

І уособлюється в постаті жінки, матері, трудівниці й патріотки, котра мешкає у скромному будиночку обіч 
центральної асфальтівки в Нагірянці і повз вікна її оселі простує не просто транспорт – 

простує час, нестримний в своєму русі, простує епоха.
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13 лютого. Тривалість дня – 9.58. Схід – 7.13. Захід – 17.11. Іменини святкують Микита, Клавдія, Віктор, Вікторія

11 лютого, вівторок 12 лютого, середа 13 лютого, 10 лютого, понеділок
УТ-1

08.00, 12.25, 15.00 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Швидкiсний спуск (жiн.) 
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
Лижне двоборство. 
Залiкова серiя 
12.50 Наш спорт. До 
20-рiччя олiмпiйського 
дебюту України 
14.30 Ближче до народу 
15.55 Олiмпiйськi iгри. 
Лижне двоборство. Лижнi 
перегони 
16.45 Олiмпiйськi iгри. 
Ковзанярський спорт 
(чол., 1000 м) 
17.45 Олiмпiйськi iгри. 
Санний спорт (чол.) 
18.40 Олiмпiйськi iгри. 
Фiгурне катання. Пари, 
довiльна програма 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.45 
ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.40, 20.15 Х/ф 
“Пенелопа” 
12.35, 13.35 Т/с “Next-3” (1) 
14.35 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
15.40 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.15 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с 
“Сильнiше долi” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.20 “Судовi справи” 
15.10 “Сiмейний суд” 
16.05 Т/с “Таємницi 
слiдства - 13” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 

ТТБ
07.00, 12.45, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Козацька звитяга” 
12.15 “Час реформ” 
13.00 “Зустрiчi бiля неба” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний 
канал” 
16.55 “Василь 
Сухомлинський-дiтям” 
17.30 “Пiсля школи” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Тема дня” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
22.45 Д/ф “Застигла 
симфонiя” 
23.00 “Музичний БУМ” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.45 Анекдоти по-
українськи 
14.05, 20.05 Т/с “Чужий 
район” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.40 Х/ф “У пеклi” (2) 
 

СТБ
05.05 ПРОФIЛАКТИКА 
12.00 Х/ф 
“Самогонщики”(1) 
12.15, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.15 “МастерШеф” 
15.55 “Все буде добре!” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
21.00 Х/ф “Пiзнє 
каяття”(1) 
22.25 “Хата на тата” 
 

НОвИЙ КАНАЛ
08.55, 17.10 Т/с “Не 
родись вродлива” 
09.45 Т/с “Щасливi разом” 
15.15 Т/с “Друзi” 
16.10 Т/с “Татусевi дочки” 
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни” 
19.00, 00.50 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” 
22.40 Х/ф “Весiлля мого 
кращого друга” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 
Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с “Горюнов” 
11.50 Т/с “Катя. Продовження” 
15.00 Т/с “ОСА” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 

2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Сталiнград” (1) 
13.10 “День апокалiпсиса” 
14.05 “Байки країни 
порад” 
15.00 “Автомобiлi в 
погонах” 
15.45 “Воїни свiту” 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Воїн дорiг” (2) 
23.25 Х/ф “Битва за 
скарби” (3) 

ТЕТ
07.20 М/с “Лалалупси” (1) 
07.45 Мультик 
з Лунтiком 
08.20 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
09.20 Єралаш 
09.55, 00.30 Одна 
за всiх 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
15.00 Дайош молодьож! 
16.00 Т/с “Дєтка” (1) 
17.10, 20.00 Т/с 
“Кухня” (1) 
18.05 Розсмiши 
комiка 
19.00 Панянка-селянка 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.30 Т/с “Секс 
i мiсто” (2) 

УТ-1
08.00, 15.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.40 Пiдсумки дня 
09.30 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
10.35 Олiмпiйськi iгри. 
Скелетон (жiн.) 
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Слоупстайл 
(чол.) 
12.50 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. (жiн., 10 км) 
13.40 Олiмпiйськi iгри. 
Шорт-трек (чол., жiн.) 
14.40 Хто в домi хазяїн? 
15.20 Книга.ua 
15.55 Олiмпiйськi iгри. 
Бiатлон. Iндивiдуальна 
гонка (чол, 20 км) 
18.15 Олiмпiйськi iгри. 
Санний спорт. Естафета 
19.40 Олiмпiйськi 
iгри. Фiгурне катання. 
Чоловiки, коротка 
програма 
22.05 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.35 
ТСН 
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.50, 20.15 Х/ф “Пенелопа” 
12.40, 13.40, 14.40 Т/с 
“Next-3” (1) 
15.40 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.15 “Українськi сенсацiї. 
Секта” 
 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с 
“Сильнiше долi” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.20 “Судовi 
справи” 
15.10 “Сiмейний 
суд” 
16.05 Т/с “Таємницi 
слiдства - 13” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить”
20.00 “Подробицi” 
22.25 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13” 

ТТБ
07.00, 12.45, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.40 “Сiм’я Кiм” 
13.00 “Луцьк: на розвої 
вiкiв” 
14.00 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
15.00 “Європа очима 
українця” 
15.30 “Фабрика 
iдей” 
17.30 “Легенди 
Запорiжжя” 
18.00 “Загубленi 
у часi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Час реформ” 
23.00 Д/ф “Iван Франко.
Львiвськi сторiнки 
життя” 

УТ-1
08.00, 15.00 Новини 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.20 Подорожуй свiтом 
з Ю.Акунiною 
10.00 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Суперкомбiнацiя. 
Швидкiсний спуск (жiн.) 
11.45, 14.15 Олiмпiйськi 
iгри. Шорт-трек (чол., жiн.) 
12.55 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Суперкомбiнацiя. 
Слалом (жiн.) 
15.40 Вiкно в Америку 
16.55 Олiмпiйськi 
iгри. Бiатлон. Гонка 
переслiдування (чол., 12,5 км) 
18.00 Олiмпiйськi iгри. 
Санний спорт (жiн.) 
18.50 Олiмпiйськi iгри. 
Ковзанярський спорт 
(чол., 500 м) 
19.55 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Могул (чол.) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
23.00 Пiдсумки 

1+1
09.00, 19.30, 23.30 ТСН
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.10 Т/с “Ладога” 
14.10, 00.40 Х/ф “Екiпаж” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 Х/ф “Пенелопа” 
22.15 “Грошi” 
23.45 Т/с “Касл” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Х/ф “Що приховує 
кохання” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.20 “Судовi справи” 
15.00 “Сiмейний суд” 
15.50 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Сильнiше долi” 
22.25 Т/с “Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13” 

ТТБ
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.45, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.00 “Майстер скляних 
таємниць” 
13.45, 22.45 “Палiтра” 
14.30 Д/ф “Людина 
Всесвiту” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 Д/ф “Тригiрська 
обитель” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Новини України” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Захiдний експрес” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Портрет” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
23.00 “Дзвенить пiснями 
рiдний край” 

ICTV
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
11.10, 13.00 Т/с “Лiсник” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с “Чужий район” 
22.40 Свобода слова 

СТБ
08.15, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.05 Х/ф “Жiноча 
iнтуїцiя”(1) 
12.20, 20.05, 23.35 
“Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
13.20 “МастерШеф” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
21.00 Х/ф “Пiзнє 
каяття”(1) 
22.25 “Детектор брехнi - 5” 
00.30 “Один за всiх” 

НОвИЙ КАНАЛ
08.00 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
08.50, 17.05 Т/с “Не 
родись вродлива” 
09.45 Т/с “Щасливi 
разом” 
15.00 Х/ф “Татусi без 
шкiдливих звичок” 
18.00, 22.25 Т/с 
“Воронiни” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Ревiзор-2 
23.30 Х/ф “Весiльнi 
вiйни” 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10 Х/ф “Мiй коханий 
генiй” 
13.00, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд” 
15.00 Т/с “ОСА” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/с “Горюнов” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Х/ф “Мумiя. 
Гробниця iмператора 
драконiв” (2) 
 

2+2
07.00 Х/ф “В’язень замку 
Iф” (1) 
11.35 Т/с “Боєць. 
Народження легенди” (1) 
18.30 Новини 2+2 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Облога” (2) 
23.35 Х/ф “Бладрейн” (3) 

ТЕТ
09.20 Єралаш 
09.55, 00.30 Одна 
за всiх 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
15.00 Т/с “Дєтка” (1) 
16.55 Розсмiши 
комiка 
17.50 Вiд пацанки до 
панянки 
19.00 Панянка-селянка 
20.00 Т/с “Кухня” (1) 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.20 Дурнєв+1 
23.55 Т/с “Секс 
i мiсто” (2) 
01.00 Профiлактика 

УТ-1
08.00, 12.00 Новини 
09.00, 21.00, 05.30 
Пiдсумки дня 
10.00 Шеф-кухар країни 
11.00 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
12.45 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Слоупстайл (жiн.) 
13.55 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. Спринт (жiн., 
чол.) 
16.00 Олiмпiйськi iгри. 
Ковзанярський спорт 
(жiн., 500 м) 
16.55 Олiмпiйськi 
iгри. Бiатлон. Гонка 
переслiдування (жiн., 10 км) 
17.50, 19.55 Олiмпiйськi 
iгри. Фiгурне катання. 
Пари, коротка програма 
18.20 Олiмпiйськi iгри. 
Санний спорт (жiн.) 
20.30 Олiмпiйськi iгри. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Фiнал (чол.) 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.40 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.50, 20.15 Х/ф “Пенелопа” 
12.40, 13.40, 00.50, 01.40 
Т/с “Next-3” (1) 
15.40 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.15 Реалiтi-шоу “Сiм’я” 
23.55 Т/с “Касл” (2) 

ІНТЕР
09.00, 12.00, 18.00 Новини 
09.10, 20.30 Т/с 
“Сильнiше долi” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.20 “Судовi справи” 
15.10 “Сiмейний суд” 
16.05 Т/с “Таємницi 
слiдства - 13” 
18.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного”
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
 

ТТБ
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.45 “Вiстi ТТБ “ 
13.00 “100 шедеврiв” 
14.00 “Портрет” 
14.30 “Свiтлиця” 
15.00 “Економiчне коло” 
17.30 “А у нас кiно 
знiмали...” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.30 “ПрофStyle” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.45 Грає В.Кошуба 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 

12.45 Факти. День 
13.45 Анекдоти по-
українськи 
14.05, 20.05 Т/с “Чужий 
район” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.40 Х/ф “Бiй з тiнню. 
Останнiй раунд” (2) 

СТБ
09.10 “Зiркове життя. 
Зiрковi вдiвцi” 
10.15 Х/ф “Московськi 
сутiнки”(1) 
12.10, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.05 “МастерШеф” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
21.00 Х/ф “Пiзнє каяття”(1) 
22.25 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
00.15 Х/ф “Смерть 
шпигунам. Крим”(1) 

НОвИЙ КАНАЛ
08.55, 17.10 Т/с “Не 
родись вродлива” 
09.45, 16.15 Т/с “Татусевi 
дочки” 
15.20 Т/с “Друзi” 
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни” 
19.00, 01.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” 
22.40 Х/ф “Ц-дурн-
любов” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 
Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с “Горюнов” 
11.50 Т/с “Катя. 
Продовження” 
15.00 Т/с “ОСА” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 

2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Кольє 
Шарлотти. Частина 2” (1) 
11.00 Х/ф “Кольє 
Шарлотти. Частина 3” (1) 
12.10 “Таємниця загибелi 
дирижабля “Гiнденбург”” 
13.00 “Британське досьє” 
14.00 “Байки країни 
порад” 
15.00 “Автомобiлi в погонах” 
15.45 “Воїни свiту” 
16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Замiна-4: Без 
права на поразку” (2) 
23.10 Х/ф 
“Полтергейст-3” (3) 
 

ТЕТ
09.55 Країна У 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
15.00 Дайош молодьож! 
16.00 Т/с “Дєтка” (1) 
16.55, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
17.50 Вiд пацанки до 
панянки 
19.00 Панянка-селянка 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 6 кадрiв 

Шановні жителі Чортківщини!
Запрошуємо вас до найближчого відділення поштового зв’язку м. Чорткова та 

району ознайомитися з новою послугою «Адміністративні послуги: спрощений 
доступ через пошту». Тепер ви маєте змогу оформити необхідні документи та 
дозволи через Укрпошту чи через вашого листоношу.

Як оформити послугу: 
Крок 1. Завітайте до відділення Укрпошти, одержіть консультацію фахівця 

щодо переліку адміністративних послуг та оформлення пакета документів для їх 
отримання (або запитайте про послугу у свого листоноші).

Крок 2. Заповніть заявку та оформіть необхідний пакет документів  на отриман-
ня адміністративної послуги.

Крок 3. Відправте (або передайте через листоношу) заявку та пакет документів 
і очікуйте замовлений документ.

З переліком адміністративних послуг можна ознайомитися у відділеннях по-
штового зв`язку.  Укрпошта – там, де потрібно вам! Телефони для довідок в 
Центрі поштового зв’язку № 6 ТД УДППЗ «Укрпошта»:  2-12-69, 2-08-98. 

адміністрація ЦПЗ № 6 ТД УДППЗ «Укрпошта»

Капустинська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера сільської ради.
Умови конкурсу: громадянство України, воло-

діння державною мовою, освіта вища, досконале 
володіння комп`ютером. 

Документи для участі в конкурсі приймаються про-
тягом 30 календарних днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: с. Капустинці, сільська рада.

Чортківська районна державна адміністрація оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади головно-
го спеціаліста відділу опіки та піклування служби 
у справах дітей районної державної адміністрації.

Умови конкурсу: громадянство України, володін-
ня державною мовою, освіта вища (педагогічна), 
стаж роботи за фахом у державній службі не мен-
ше 1 року, або загальний стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, досконале володіння комп’ютером.

Документи для участі в конкурсі приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, І поверх, каб. № 5. Тел. для довідок – 2-23-50.
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ICTV
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.45 Анекдоти по-
українськи 
14.05, 20.05 Т/с “Чужий 
район” 
16.50 Т/с “Лiтєйний, 4” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.40 Х/ф “Шiсть куль” (2) 

СТБ
08.15, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
11.50, 20.05 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.50 “МастерШеф” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
21.00 Х/ф “Пiзнє каяття”(1) 
22.25 “Зiркове життя. 
Спотворенi пластикою” 
23.25 “Зiркове життя. 
Краса на кiнчику 
скальпеля” 

НОвИЙ КАНАЛ
08.00 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
08.55, 17.10 Т/с “Не 
родись вродлива” 
09.45, 16.10 Т/с “Татусевi 
дочки” 
15.20 Т/с “Друзi” 
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни” 
19.00, 00.45 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” 
22.40 Х/ф “Любов з 
повiдомленням” 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 
Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с “Горюнов” 
11.50 Т/с “Катя. 
Продовження” 
15.00 Т/с “ОСА” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 

2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Протистояння. 
Частина 1” (1) 
11.00 Х/ф “Протистояння. 
Частина 2” (1) 
12.05 Х/ф “Протистояння. 
Частина 3” (1) 
13.10 “Гостi з космосу” 
14.05 “Життя всупереч” 
15.45 “Воїни свiту” 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Полегла 
iмперiя” (2) 
23.25 Х/ф “Дорiан Грей” (3) 

ТЕТ
09.20 Єралаш 
09.55 Країна У 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
15.00 Дайош молодьож! 
16.00 Т/с “Дєтка” (1) 
17.10, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
18.05 Розсмiши комiка 
19.00 Панянка-селянка 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
23.30 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
00.30 Одна за всiх 
01.20 Т/с “Закрита 
школа” (2)

15 лютого, субота 16 лютого, неділя14 лютого, п`ятниця
УТ-1

08.00, 15.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.40 Пiдсумки дня 
09.30 Українська пiсня 
10.20 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Суперкомбiнацiя. 
Швидкiсний спуск (чол.) 
11.55 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. (чол., 15 км) 
13.55 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Суперкомбiнацiя. 
Слалом (чол.) 
15.50 Олiмпiйськi iгри. 
Бiатлон. Iндивiдуальна 
гонка (чол., 15 км) 
17.55 Олiмпiйськi 
iгри. Фiгурне катання. 
Чоловiки, довiльна 
програма 
18.50 Олiмпiйськi iгри. 
Скелетон (жiн.) 
19.50 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Акробатика (жiн.) 
20.45 Олiмпiйськi 
iгри. Фiгурне катання. 
Чоловiки, довiльна 
програма - закiнчення 
22.05 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
23.00 Пiдсумки 
23.20 Олiмпiйськi 
зимовi iгри. Бiатлон. 
Iндивiдуальна гонка. Жiнки 
 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.45 Х/ф “Пенелопа” 
12.40, 13.40, 14.40 Т/с 
“Next-3” (1) 
15.40 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 “Вечiрнiй Київ” 
22.05 “Тiна Кароль. Сила 
любовi та голосу” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10 Т/с “Сильнiше долi” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.20 “Судовi справи” 
15.10 “Сiмейний суд” 
16.05 Т/с “Таємницi 
слiдства - 13” 
18.05 “Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Мосгаз” 
01.25 Х/ф “Кохання та 
iншi неприємностi” 

ТТБ
07.00, 12.45, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.15 “Час реформ” 
14.00 “Що робити?” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слiд” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 Муз. фiльм 
“Мамина сорочка” 
23.30 “Моя пiсенна 
сповiдь” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.45 Анекдоти по-
українськи 
14.10, 20.05 Т/с “Чужий район” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.40 Х/ф “Очi дракона” (2) 
00.30 Х/ф “Шiсть куль” (2) 

СТБ
09.00 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.05, 22.25 Х/ф “Будинок 
маляти”(1) 
00.15 Х/ф “Аелiта, 
не приставай до 
чоловiкiв”(1) 

НОвИЙ КАНАЛ
08.55, 17.10 Т/с “Не 
родись вродлива” 
09.45, 18.00, 20.15 Т/с 
“Воронiни” 
13.10 М/с “Черепашки-
нiндзя” 
15.25 Т/с “Друзi” 
16.10 Т/с “Татусевi дочки” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” 
22.40 Х/ф “День святого 
Валентина” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.50, 17.20, 22.30 
Т/с “Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с “Горюнов” 
11.50 Т/с “Катя. 
Продовження” 
15.00 Т/с “ОСА” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Iсторiя 
кримiналiстики 

2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Протистояння. 
Частина 4” (1) 
11.00 Х/ф “Протистояння. 
Частина 5” (1) 
12.10 Х/ф “Протистояння. 
Частина 6” (1) 
13.20 “Нове Шалене 
вiдео по-українськи” 
15.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
19.00 Т/с “Чоловiчий 
сезон. Оксамитова 
революцiя” (1) 
23.15 Х/ф “Слiпота” (3) 

ТЕТ
09.55 Одна за всiх 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
15.00 Дайош молодьож! 
16.00 Iкона стилю 
17.10 Пiв царства за 
кохання 
18.05 Розсмiши комiка 
19.00 Панянка-селянка 
20.00 Х/ф “Джуглi” (1) 
21.45 Супердискотека 
90-х 
01.20 Т/с “Закрита школа” 
(2) 
02.05 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
03.35 З ночi до ранку 

УТ-1
09.10 Православний 
вiсник 
09.40 Головний аргумент 
10.00 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Супер-гiгант (жiн.) 
11.50 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. Естафета 
(жiн., 4х5 км) 
13.35 Олiмпiйськi iгри. 
Шорт-трек (чол., жiн.) 
15.05 Український акцент 
15.35 Як Ваше здоров’я? 
16.35 Без цензури 
17.00 Олiмпiйськi iгри. 
Ковзанярський спорт 
(чол., 1500 м) 
18.15 Олiмпiйськi iгри. 
Скелетон (чол.) 
19.25 Олiмпiйськi iгри. 
Стрибки на лижах з 
трамплiна (чол.) 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
23.00 Завтра. PRO 
23.35 Олiмпiйськi 
зимовi iгри. Лижнi гонки. 
Естафета. Жiнки 

1+1
08.05, 08.30 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
08.50 М/ф “Енгрi бердс” (1) 
08.55 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.35, 19.30 ТСН
10.20, 11.25, 12.30, 13.35 
Т/с “Свати - 3” (1) 
14.40 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
16.30, 20.00 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
22.10 Х/ф “Перл-Гарбор” (1) 

ІНТЕР
08.30 “Школа доктора 
Комаровського” 
09.20 Х/ф “Самотнiм 
надається гуртожиток” 
11.00 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
12.15 Х/ф “Терапiя 
коханням” 
14.15 Т/с “Моє нове 
життя” 
18.05, 20.30 Т/с 
“Людський фактор” 
20.00 “Подробицi” 
22.25 Х/ф “Четвертий 
пасажир” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Назбиране” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Дитячi забави” 
12.30 “Музичний 
калейдоскоп” 
13.00 “Слiд” 
13.45 “Новини України” 
14.30 “Театральнi 
зустрiчi” 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Живi сторiнки” 
17.00 “Фiльм-дiтям” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 Обласнi центри 
України. Луцьк 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту “ 
22.20 “Любити людину. 
Антон Макаренко” 
22.30 “Невигаданi iсторiї” 
23.00 “Лебедi кохання” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.55 Зiрка YouTube 
10.05 Дача 
10.30, 19.55 Т/с “Апостол” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
22.40 Х/ф “Вiкiнги проти 
прибульцiв” (2) 
00.45 Х/ф “Очi дракона” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Хата на тата” 
11.55 Х/ф “Будинок 
маляти”(1) 
15.40 Х/ф “Москва 
сльозам не вiрить”(1) 
18.35 Х/ф “Партiя для 
чемпiонки”(1) 
22.10 Х/ф “Мама 
напрокат”(1) 
23.55 “Детектор брехнi - 5” 

НОвИЙ КАНАЛ
08.10 М/с “Том i Джеррi” 
09.50 Файна Юкрайна 
11.55 Уральськi пельменi 
14.35 Т/с “Воронiни” 
18.00 Х/ф “Весiльний 
переполох” 
20.05 Х/ф “Якщо 
свекруха - монстр” 
22.05 Х/ф “Покоївка з 
Манхеттена” 
00.05 Вже котрий день 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Т/с “Iнтерни” 
10.00 Один за сто годин 
11.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль 3” 
13.00 Т/с “Своя правда” 
17.10, 19.20 Т/с “Не 
вiдпускай мене” 
21.20 Х/ф “Клуши, або 
Неймовiрнi пригоди 
росiян у Панамi” 
23.25 Х/ф “Мiнливостi 
долi” 

2+2
08.00 Т/с “Солдати-15” (1) 
10.00 Т/с “Панове 
офiцери” (1) 
18.00 Х/ф “Дубля не 
буде” (2) 
20.00 Х/ф “Одинак” (2) 
22.05 Х/ф “Вiйна” (2) 
00.00 Х/ф “Хакери” (3) 

ТЕТ
07.30 М/с “Бiлка та 
Стрiлка. Пустотлива 
сiмейка” (1) 
07.55 Байдикiвка 
08.30 М/с “Смiшарики. 
Пiн-код” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.35 М/ф “Морська 
бригада” (1) 
12.35 М/ф “Бiлка та 
Стрiлка. Зорянi собаки” 
(1) 
14.15 Обережно, дiти! 
14.40 Панянка-селянка 
16.20 Х/ф “Оптом 
дешевше 2” (1) 
18.15 Х/ф “Джуглi” (1) 
20.00 Вiталька 
21.00 Розсмiши 
комiка 
22.55 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
00.50 Х/ф “Читач” (3) 
02.45 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
03.30 З ночi до ранку 

УТ-1
09.15 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Супер-гiгант (чол.) 
11.15 Олiмпiйськi iгри. 
Сноубординг. Сноуборд-
крос (жiн.) 
12.05 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. Естафета 
(чол., 4х10 км) 
14.35 Баскетбол. 
Чемпiонат України. 
Суперлiга. БК “Хiмiк” - БК 
“Донецьк” 
16.50 Олiмпiйськi iгри. 
Бiатлон. Мас-старт (чол., 
15 км) 
18.10 Олiмпiйськi iгри. 
Фiгурне катання. Танцi, 
коротка програма 
21.00 Пiдсумки тижня 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Олiмпiйськi зимовi 
iгри. Сноубординг. 
Сноуборд-крос. Жiнки 

1+1
08.10, 08.35 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
09.55 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
10.30 Х/ф “Людина з 
бульвару Капуцинiв” (1) 
12.20 “Чотири весiлля - 2” 
13.40 “Чотири весiлля - 3” 
14.55 Х/ф “Бiлi троянди 
надiї” (1) 
18.30, 20.15 Х/ф “Другий 
шанс” (1) 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
23.15 “Свiтське життя” 

ІНТЕР
08.35 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.15 “Новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
12.00 Т/с “Людський 
фактор” 
16.00 Х/ф “Береги 
кохання” 
18.00, 21.00 Т/с “Поки 
живу, люблю” 
20.00, 03.15 “Подробицi 
тижня” 
22.50 Х/ф “Фото на 
документи” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Живi сторiнки” 
10.45 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Обласнi центри 
України. Луцьк” 
12.30 “Дитячi забави” 
14.00 “Поклик таланту” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Театральнi 
зустрiчi” 
18.00 “Вухатi 
та хвостатi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Я знаю все”.
Концерт В.Павлiка 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
23.00 “Український спiв 
у свiтi” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.15 Так$i 
08.40 Космонавти 
09.15 Зiрка YouTube 
10.25 Козирне життя 
10.55 Вам i не снилося! 
11.25 Т/с “Лiсник” 
18.45 Факти тижня 
19.40 Х/ф “Зоряний 
десант” (2) 
22.05 Х/ф “Зоряний 
десант-2. Герой 
Федерацiї” (2) 
23.45 Х/ф “Зоряний 
десант-3. Мародер” (2) 

СТБ
08.55 “Все буде смачно!” 
10.45 “Караоке на 
Майданi” 
11.40 Х/ф “Пiзнє каяття”(1) 
15.10 Х/ф “Партiя для 
чемпiонки”(1) 
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
19.55 “Один за всiх” 
21.05 Х/ф “Це моя 
собака”(1) 
23.00 Х/ф “Дружина за 
контрактом”(1) 

НОвИЙ КАНАЛ
09.40 Файна Юкрайна 
12.00 Х/ф “Кiт Кiттредж - 
американська дiвчинка” 
14.00 Х/ф “Весiльний 
переполох” 
16.00 Х/ф “Якщо 
свекруха - монстр” 
18.00 Х/ф “Клич: з 
пультом по життю” (2) 
20.00 Х/ф “Прикинься 
моєю дружиною” 
22.00 Х/ф “Наречена-
втiкачка” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00 Ласкаво просимо 
10.00, 11.00 Таємницi 
зiрок 
12.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль 3” 
15.00 Х/ф “Клуши, або 
Неймовiрнi пригоди 
росiян у Панамi” 
17.00 Х/ф “Руда” 
19.00 Подiї тижня 
20.00, 21.30 Т/с “Iнтерни” 
23.00 Comedy Woman 
00.00 Comedy Club 
 

2+2
10.00 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
13.00 Х/ф “Трiлленiум” (1) 
19.00 Х/ф “Книга Iлая” (2) 
21.10 Х/ф “П’ятий вимiр” (2) 
23.20 Х/ф “Одинак” (2) 
 

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.45 М/ф “Бiлка та 
Стрiлка. Зорянi собаки” 
(1) 
12.15 Обережно, дiти! 
13.10 Х/ф “Оптом 
дешевше 2” (1) 
15.00 Х/ф “Щоденники 
принцеси” (1) 
17.05 Країна У 
19.00 Вiталька 
21.00 Розсмiши комiка 
22.55 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
00.50 Х/ф “Джинси-
талiсман” (1) 
02.35 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
03.20 З ночi до ранку 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Не варто заводити роман-

тичні знайомства. Ви можете 
зіштовхнутися з непередба-
ченими ускладненнями.  

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Тиждень не сприяє ло-

гічним вчинкам, хоча ви і 
зможете знайти безліч ви-
правдань своїм діям. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Залишіть позаду сумніви, 

якщо на щось зважилися. 
Немає обмежень для про-
яву активності. Якщо вас 
більше надихають домашні 
справи – будуйте наполео-
нівські плани, не обмежуй-
теся поверхневим наведен-
ням порядку. 

РАК (22.06-23.07)
Тиждень складається до-

сить вдало. Він дозволяє 
навести порядок у найріз-

номанітних справах, домог-
тися багатьох поставлених 
цілей. Вам вистачає часу і 
на домашні справи, і на рі-
шення професійних питань. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Необхідно пам’ятати про 

обережність і триматися 
в тіні. Висока ймовірність 
прийняття нерозумних рі-
шень і здійснення необач-
них вчинків. 

ДІВА (24.08-23.09)
Прийдеться розриватися 

між роботою і будинком. Мож-
ливо, ви відчуєте, що осно-
вна робота починає забирати 
у вас усе більше часу і сил, 
а родині виходить приділяти 
усе менше і менше уваги. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ваші рішення здивують на-

вколишніх своєю нестандарт-
ністю, але дозволять швидко 

домогтися успіху. Ви завжди 
будете в центрі уваги. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Корисно вести переговори 

про перспективи бізнесу. Не 
слід братися за нові справи. 
Не ризикуйте, якщо вас від-
відають несподівані ідеї. Ви 
ще до них повернетеся.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Про спокій можна тільки 

мріяти: емоційна напруга 

зростає з кожним днем. 
Ваша поведінка може стати 
несподіванкою для близь-
ких людей, і не дивуйтеся 
їхній реакції на вчинки. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Не піддавайтеся спокусам, 

якщо почуваєте, що це може 
похитнути основи вашого 
життя. У родині назріває ситу-
ація, що зажадає терплячого 
спільного розбору обставин. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Через власні вчинки ви 

постійно потрапляєте в не-
приємні ситуації. Можуть 
виникнути серйозні пробле-
ми на роботі. 

РИБИ (20.02-20.03)
Не придумуйте собі до-

даткову роботу. Підсилить-
ся потік новин. Ви можете 
опинитися в новому місці і у 
новій компанії. 
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НАКАЗ
Про затвердження Порядку відшкодування та норм 

фактичних витрат на копіювання або друк докумен-
тів, що надаються за запитом на інформацію в службі 

у справах дітей районної державної адміністрації.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 липня 2011 року за № 740 «Про за-
твердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію», роз-
порядження голови Чортківської районної державної адмі-
ністрації від 11 жовтня 2013 року за № 340-од «Про затвер-
дження Порядку відшкодування та норм фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запи-
том на інформацію в апараті районної державної адміністра-
ції», зареєстрованого в Чортківському районному управлінні 
юстиції 30 жовтня 2013 року за № 5/127, з метою упорядку-
вання роботи служби у справах дітей райдержадміністрації 
із забезпечення запитувачів публічною інформацією:

1. Затвердити:
1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіюван-

ня або друк документів, що надаються за запитом на інфор-
мацію в службі у справах дітей районної державної адміні-
страції, що додається;

2) норми фактичних витрат на копіювання або друк доку-
ментів, що надаються за запитом на інформацію в службі 
у справах дітей районної державної адміністрації, що дода-
ються.

2. Головному спеціалісту відділу соціально-правового 
захисту дітей служби у справах дітей районної державної 
адміністрації Л.І.Прокоп забезпечити оприлюднення даного 
наказу в місцевих друкованих засобах масової інформації та 
на сайті райдержадміністрації.

3. Цей наказ набирає чинності з моменту його офіційного 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за со-
бою.

Начальник служби у справах дітей 
райдержадміністрації                                           в.коРНак

1. Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2014 
рік» установлено, що у 2014 році прожитковий мінімум на одну 
особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня – 1176 грн., з 1 
липня – 1207 грн., з 1 жовтня – 1256 грн. та для тих, хто відно-
ситься до основних соціальних і демографічних груп населення: 
дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1032 грн., з 1 липня – 1059 
грн., з 1 жовтня – 1102 грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 
січня – 1286 грн., з 1 липня – 1320 грн., з 1 жовтня  – 1373 грн.; 
працездатних осіб: з 1 січня – 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., 
з 1 жовтня – 1301 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 
січня – 949 грн., з 1 липня – 974 грн., з 1 жовтня – 1014 грн.

Враховуючи зазначене, у 2014 році розміри деяких видів 
державної допомоги становитимуть:

все про розміри 
державних допомог у поточному році

2014

січень липень жовтень

Допомога у зв`язку з вагітністю та пологами

304,5 312,5 325,25

Допомога при народженні дитини

на першу дитину 30 960 31 770 33 060

на другу дитину 61 920 63 540 66 120

на третю і кожну 
наступну дитину

123 840 127 080 132 240

одноразова 
виплата

10 320 10 590 11 020

помісячна 
виплата

на 
першу 
дитину

860,00 882,50 918,33

на 
другу 
дитину

1 075,00 1 103,13 1 147,92

на 
третю 
і на-

ступну

1 576,67 1 617,92 1 683,61

Допомога по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку

мінімальний

130

максимальний

1 218 1 250 1 301

Допомога на дітей одиноким матерям

на дітей віком мінімальний

до 6 років 309,60 317,70 330,60

максимальний

516,00 529,50 551,00

від 6 до 18 років мінімальний

385,80 396,00 411,90

максимальний

643,00 660,00 686,50

від 18 до 23 років мінімальний

365,40 375,00 390,30

максимальний

609,00 625,00 650,50

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком: максимальний

до 6 років 2 064 2 118 2 204

від 6 до 18 років 2 572 2 640 2 746

Тимчасова державна допомога дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів

на дітей віком: максимальний

до 6 років 309,60 317,70 330,60

від 6 до 18 років 385,80 396,00 411,90

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

на дітей віком: максимальний

до 6 років 2 064 2 118 2 204

від 6 до 18 років 2 572 2 640 2 746

від 18 до 23 років 2 436 2 500 2 602

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка прожи-
ває разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

мінімальна 
заробітна плата

1 218 1 250 1 301

з січня з липня з жовтня
для працездатних 
осіб (21 % ПМ для 
працездатних осіб)

255,78 262,50 273,21

для осіб, які втратили 
працездатність, та ін-
валідність (100 %)

949,00 974,00 1 014,00

для дітей віком 
(85 %)

до 6 років 877,20 900,15 936,70
від 6 до 18 років 1 093,10 1 122,00 1 167,05

від 18 до 23 років 
(за умови на-

вчання)
1 035,30 1 062,50 1 105,85

Державна соціальна допомога з січня з липня з жовтня

інвалідам з дитинства І гру-
пи підгрупи А з надбавкою 
на догляд

1 660,75 1 704,50 1 774,5

інвалідам з дитинства І гру-
пи підгрупи Б з надбавкою 
на догляд

1 423,50 1 461,0 1 521,0

інвалідам з дитинства II 
групи, одиноким інвалі-
дам з дитинства II групи, 
які за висновком медико-
соціальної експертної ко-
місії потребують постійно-
го стороннього догляду з 
надбавкою на догляд

949 974 1 014,0

інвалідам з дитинства III 
групи, одиноким інвалі-
дам з дитинства III групи, 
які за висновком медико-
соціальної експертної ко-
місії потребують постійно-
го стороннього догляду з 
надбавкою на догляд

949 974 1 014,0

на дітей-інвалідів 949 974 1 014,0

на дітей-інвалідів підгрупи А до 
6 років з надбавкою на догляд

1 696,30 1 740,8 1 811,8

на дітей-інвалідів до 6 ро-
ків з надбавкою на догляд

1 180,30 1 211,3 1 260,8

на дітей-інвалідів підгрупи А 
від 6 до 18 років з надбавкою 
на догляд

1 950,30 2 001,80 2 082,8

на дітей-інвалідів від 6 до 18 
років з надбавкою на догляд

1 307,30 1 341,8 1 396,3

на дітей-інвалідів, захворю-
вання яких пов’язане з Чор-
нобильською катастрофою

996,45 1 022,7 1 064,7

на дітей-інвалідів підгрупи А, 
захворювання яких пов’язане 
з Чорнобильською катастро-
фою, до 6 років з надбавкою 
на догляд

2 028,45 2 081,7 2 166,7

на дітей-інвалідів, захво-
рювання яких пов’язане з 
Чорнобильською катастро-
фою, до 6 років з надбав-
кою на догляд

1 512,45 1 552,2 1 615,7

на дітей-інвалідів підгрупи А, 
захворювання яких пов’язане 
з Чорнобильською катастро-
фою, від 6 до 18 років з над-
бавкою на догляд

2 282,45 2 342,7 2 437,7

на дітей-інвалідів, захво-
рювання яких пов’язане 
з Чорнобильською ката-
строфою, від 6 до 18 років з 
надбавкою на догляд

1 639,45 1 682,7 1 751,2

для працездатних осіб – 21 відсоток; для дітей – 85 відсотків; 
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсо-
тків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпече-
ним сім’ям у ц. р. не може бути більше ніж 75 відсотків від 
рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового 
мінімуму для призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям у 2014 році становитимуть:

2. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у ц. р. 
рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований міні-
мум) для призначення допомоги відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для 
основних соціальних і демографічних груп населення становить: 

3. Законом України «Про державну соціальну допомогу ін-
валідам з дитинства та дітям-інвалідам» визначено право 
на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного 
бюджету України і соціальний захист інвалідів з дитинства та 
дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної 
допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір дер-
жавної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам у цьому році буде розраховуватися з урахуванням 
норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України 
«Про Державний бюджет на 2014 рік» з урахуванням норм По-
станови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. за 
№ 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»:

володимир ЦвЄТков, 
начальник управління 

соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Тернопільське обласне відділення Фонду 
соціального захисту інвалідів інформує 

роботодавців району щодо реєстрації 
до 1 лютого та подачі звітності 

до 1 березня

відповідно до статті 19 Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні підпри-
ємства, установи, організації, у тому числі підпри-
ємства, організації громадських організацій інвалідів, 
фізичні особи, в яких за основним місцем роботи пра-
цює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних від-
діленнях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм 
місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням 
звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій 
та фізичних осіб, що використовують найману працю, за-
тверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31 
січня 2007 р. за № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Зако-
ну України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні». Для реєстрації роботодавці подають (надсилають 
рекомендованим листом) відділенню Фонду соціального за-
хисту інвалідів заявку, затверджену наказом Мінпраці від 14 
березня 2007 р. за № 98 (Форма № 1), та виписку або витяг 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців.

Термін подання звітів про зайнятість і працевлаштування 
інвалідів – не пізніше 1 березня 2014 року.

Порядок подання підприємствами, установами, організа-
ціями та фізичними особами, що використовують найману 
працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та 
інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 31 
січня 2007 р. за № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Зако-
ну України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні».

Відповідно до вищезгаданого Порядку звіт про зайнятість 
і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надси-
лають рекомендованим листом) щороку до 1 березня у від-
ділення Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою 10-ПІ 
(річна). Форму звітності та інструкцію щодо її заповнення 
затверджено наказом Міністерства праці та соціальної полі-
тики України від 10 лютого 2007 р. за № 42 та зареєстровано 
Міністерством юстиції України від 13 лютого 2007 р. за № 
117/13384.

Увага! Звіти подаються (або надсилаються поштою) тіль-
ки в паперовому вигляді безпосередньо до Тернопільського 
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів 
за адресою: 46021 м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8 (тел.: 
(0352) 52-11-81, 52-22-67).

Ірина БаЗИлевСЬка, 
директор Тернопільського обласного відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів

Фонд соцзахисту інвалідів інформує
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ДАІ застерігає

Погодні умови призвели до ускладнення 
ситуації на дорогах. Випадання снігу, снігові 
замети утруднили проїзд як на дорогах дер-
жавного, так і місцевого значення. Заручника-
ми непогоди стали і водії, яким довелося ви-
стоювати в «пробках». 

На даний час прогноз синоптиків невтішний. 
Саме в снігопади збільшується ризик виник-
нення аварійних ситуацій та скоєння дорожньо-
транспортних пригод. Слід пам`ятати, що керу-
вання транспортом на дорозі, вкритій шаром 
снігу, в умовах ожеледиці вимагає від водіїв 
особливих навичок та вміння, а також відповід-
ної підготовки транспортного засобу. Необхід-
них заходів безпеки в даних погодних умовах 
повинні дотримуватись пішоходи, яким слід 
пам`ятати, що гальмівний шлях транспортного 
засобу значно збільшується на дорозі, вкритій 
снігом, і не завжди водій зможе вчасно зупини-
ти свій автомобіль, побачивши пішохода, який 
переходить дорогу. 

Працівники ДАІ звертаються до водіїв по 
мірі можливості не виїжджати на дорогу, 
утриматися від далеких поїздок. Якщо ж по-
їздка необхідна, слід бути особливо уважним, 
користуйтеся пасками безпеки, дотримуй-
тесь безпечної дистанції, не перевищуйте 
швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім 
світлом фар чи протитуманними ліхтарями, 
обов`язково потрібно надавати перевагу в 
русі автомобілям оперативних служб (каре-
там швидкої допомоги, аварійно-рятувальних 
служб, пожежної охорони тощо). Також не за-
лишайте свої авто на проїзній частині, щоб не 
заважати роботі снігоприбиральної техніки, 
аби дорожні та комунальні служби змогли за-
безпечити очищення вулиць та доріг.

Ігор ПаСТУх, 
інспектор ВДАІ МГБ 

Чортківського РВ УМВСУ

Фото ореста лИЖеЧкИ

Наказом Чортківського районного управлін-
ня юстиції від 30 січня 2014 р. за № 20/8 зареє-
стровано Порядок відшкодування фактичних 
витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію в службі 
у справах дітей районної державної адміністра-
ції, норми фактичних витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію в службі у справах дітей районної 
державної адміністрації, затверджені наказом 
служби у справах дітей Чортківської районної 
державної адміністрації від 24 січня 2014 р. за 
№ 5-од «Про затвердження Порядку відшкоду-
вання та норм фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються за запитом 
на інформацію в службі у справах дітей районної 
державної адміністрації», про що зроблено запис 

в Державному реєстрі нормативно-правових ак-
тів міністерств та інших органів виконавчої влади 
відповідно за №№ 1/134, 2/135.

* * *
Наказом Чортківського районного управлін-

ня юстиції від 3 лютого 2014 р. за № 33/8 зареє-
стровано наказ фінансового управління Чорт-
ківської районної державної адміністрації від 
29 січня 2014 р. за № 5-од «Про затвердження 
Інструкції з підготовки бюджетних запитів», 
про що зроблено запис в Державному реєстрі 
нормативно-правових актів міністерств та ін-
ших органів виконавчої влади за № 3/136.

Ірина ЖИГУНова,
начальник районного управління юстиції

Сніг і ожеледиця – водіям не друзі

Юстиція інформує

Педагогічний колектив 
та учні державного навчального 

закладу “Чортківське вище 
професійне училище” щиро 
співчувають сім`ї Стахурів із 

приводу непоправної втрати – 
смерті чоловіка, батька, дідуся 

СТАхУРА віктора Петровича.
На жаль, словами важко загоїти на 

серці страшну рану від втрати рідної 
людини. Проте світлі спогади про Вікто-
ра Петровича, який чесно і гідно прожив 
своє коротке життя, залишивши по собі 
плоди своїх добрих справ, які продо-
вжують його випускники і несуть у світ, 
завжди будуть сильнішими за смерть.

Так важко знайти слова, які могли 
б зменшити біль рідних і близьких, які 
втратили чоловіка, батька, дідуся, а та-
кож наш біль через втрату чуйного това-
риша, майстра виробничого навчання. У 
цей скорботний час колектив державного 
навчального закладу “Чортківське вище 
професійне училище” всією душею поді-
ляє всю глибину непоправної втрати.

Нехай же пухом йому буде земля, а світ-
ла пам`ять про Віктора Петровича наза-
вжди залишиться у серцях рідних, друзів по 
роботі, багатьох тисяч його випускників.

колектив ДНЗ “Чортківське вПУ”

незавершений будинок  по вул. П.Орлика 
(під житло, кафе, готель, автосервіс) 24 х 22 
м, є газ, два гаражі, 0,25 га землі. 

Тел.: 067-257-02-73, (0252) 2-03-88.

будинок в с. Переходи по вул. Сонячній, 
8; земельна ділянка 49 сотих, великий сад; 
вся земля приватизована. Є гараж, хлів. 
Будинок газифікований. Ціна договірна.
Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу 
нової школи, є газ, світло, вода, сарай, два 
гаражі для бусів, 18 сотих землі. Недорого. 
Земельна ділянка – 27 сотих у с. Горішня 
Вигнанка.Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

новозбудований особняк на привати-
зованій земельній ділянці у м. Чортків по 
вул. Сонячній (район автостанції).

Тел. 096-258-88-00.

приміщення у м. Чортків, по вул. Копи-
чинецькій, 9, може бути використане під 
магазин, бар, банк, автосервіс, житло.

Тел.: 067-257-02-73, (0252) 2-03-88.

газова плита б/к (німецька) та дублян-
ка жіноча 50 розміру. Тел. 099-375-76-70.

2-кімнатна квартира у смт Заводське, на 
4-му поверсі, площею 50 кв. м, у хорошому 
стані. Можна з меблями. великий цегляний 
гараж. 

Тел.: 2-46-20, 
096-386-87-96.

2-кімнатна квартира по вулиці Лепкого, 
9, на 3-му поверсі, 52 кв. м, кімнати розділь-
ні. Опалення, цілодобово вода. Ціна дого-
вірна. Тел. 066-681-73-45.

квартири: 3-кімнатна з євроремонтом 
у м. Чортків по вул. Кн. В.Великого, 16/55, 
64 кв. м. 3-кімнатна у м. Тернопіль по вул. 
Чернівецькій, 57/27, 82 кв. м.  Два гаражі. 

Тел. 096-167-09-67.

2-кімнатна квартира у м. Чортків по 
вул. Шевченка, 3-й поверх.

Тел. 096-258-88-00.

1-кімнатна квартира (терміново) у 
Чорткові по вул. Шевченка, 84, 5-й поверх 
п`ятиповерхового цегляного будинку, за-
гальна площа – 31 кв. м. Євроремонт, всі 
двері нові, металопластикові вікна, індивіду-
альне опалення, телефон, Інтернет, кабель-
не телебачення, підвал. Ціна договірна.

Тел. 097-911-48-38.

Профспілка працівників культу-
ри висловлює співчуття бібліоте-
карю с. Милівці Тетяні Омелянівні 
Ружило з приводу непоправної 
втрати – смерті її батька.

Профспілка працівників культури 
глибоко сумує з приводу смерті колиш-
ньої завідувачки бібліотеки с. Свидова 
ГУФРІЙ Марії Павлівни і поділяє 
біль утрати з рідними покійної.

Минає сорок днів, як відійшла у ві-
чність наша колега, викладач Чорт-
ківського державного медичного 
коледжу, хороша і чуйна людина МО-
РОЗюК Іванна Йосипівна. Хай же 

пухом буде вам земля, дорога наша колего. 
Хай добра пам’ять про вас живе у серцях 
тих, хто вас знав, любив і поважав. 

З глибоким сумом – дирекція та 
педагогічний колектив Чортківського 

державного медичного коледжу.

Працівники Свидівського будинку 
культури глибоко сумують з приводу 
раптової смерті колишньої зав. бібліо-
текою с. Свидова ГУФРІЙ Марії Пав-
лівни та висловлюють щирі співчуття 

рідним покійної. Царство Небесне, мир і 
спокій, вічна пам`ять її безсмертній душі.

Цим Указом установлено, що закони Укра-
їни, інші акти Верховної Ради України, акти 
Президента України, Кабінету Міністрів Укра-
їни не пізніш як у 15-денний строк після їх при-
йняття у встановленому порядку і підписання 
підлягають оприлюдненню державною мовою 
в офіційних друкованих виданнях, якими є 
«Офіційний вісник України», газета «Урядовий 
кур’єр».

Офіційними друкованими виданнями, в яких 
здійснюється офіційне оприлюднення законів 
та інших актів Верховної Ради України, є також 
газета «Голос України», «Відомості Верховної 
Ради України», а законів, актів Президента 
України – інформаційний бюлетень «Офіцій-
ний вісник Президента України».

Нормативно-правові акти Верховної Ради 
України і Президента України набирають чин-
ності через 10 днів з дня їх офіційного опри-
люднення, якщо інше не передбачено самими 
актами, але не раніше дня їх опублікування в 
офіційному друкованому виданні, а Кабінету 
Міністрів України – з моменту їх прийняття, 
якщо більш пізній строк набрання ними чин-
ності не передбачено в цих актах.

Важливою є норма, яка встановлює, що 
акти Кабінету Міністрів України, які визнача-
ють права і обов’язки громадян, набирають 
чинності не раніше дня їх опублікування в офі-
ційних друкованих виданнях.

Слід зазначити, що акти Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету Міні-
стрів України, які не мають загального зна-
чення чи нормативного характеру, можуть не 
публікуватися за рішенням відповідного орга-
ну. Ці акти та акти з обмежувальними грифами 
офіційно оприлюднюються шляхом надіслан-
ня відповідним державним органам та орга-
нам місцевого самоврядування і доведенню 
ними до відома підприємств, установ, органі-
зацій та осіб, на яких поширюється їх чинність, 
а набирають чинності з моменту одержання їх 
державними органами або органами місцево-
го самоврядування, якщо органом, що їх ви-
дав, не встановлено інший строк набрання 
ними  чинності.

Ірина ЖИГУНова, 
начальник  районного управління юстиції                                                          

Юстиція роз`яснює
Порядок набрання чинності 
нормативно-правових актів

останнім часом значно збільшився суспільний інтерес до законотворчого процесу,  
зокрема порядку набрання чинності нормативно-правових актів, які приймають 

верховна Рада України, Президент України, кабінет Міністрів України. 
Дане питання чітко врегульоване Указом Президента України 

«Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 
ними чинності» від 10 червня 1997 р. за № 503/97 (зі змінами).

Минає рік, 
як поруч з нами немає 

КРИЦЬКОГО Анатолія 
Івановича.

Відійшла за межу ві-
чності людина сильної 
волі, наділена неабия-
ким розумом і працелюб-
ством. Усі, хто знав Анато-
лія Івановича, пам`ятають 
його як відданого справі, 
якій служив, висококва-
ліфікованого спеціаліста, 
вимогливого керівника й 

водночас доброзичливого товариша. Такі 
ж риси цінував у людях, які його оточува-
ли. Вмів поспівчувати й допомогти, коли 
треба – підставити плече. Все своє свідо-
ме життя він присвятив землі, вкладав у 
неї свою душу й навчав цьому інших.

Усі, хто знав покійного, близькі, знайо-
мі, з ким він працював і приятелював, зга-
дайте його добрим словом і помоліться 
за його світлу душу. 

Друзі та колеги по роботі.

Пом`янімо
Цими днями минає 40 днів 

відтоді, як відійшов у вічність 
ветеран сільськогосподарського 

виробництва району, депутат обласної 
і районної рад багатьох скликань 
МАЙНОШ Степан Петрович.

Усе своє свідоме життя він присвятив 
аграрній галузі – плекав землю і втішався 
її віддачею, щедрими врожаями, добірни-
ми приростами й високими надоями. Вті-
шався натхненням хліборобським. Умів 
і любив працювати, був надзвичайно до-
брим господарем і здібним керівником, 
уважною до людських запитів та про-
блем людиною. Він залишив по собі ба-
гато теплих спогадів, а ще – цілу плеяду 
послідовників. Людяний, чуйний, щирий, 
мудрий і порядний – таким він назавжди 
залишиться в нашій пам`яті.

Нехай земля буде йому пухом, а душа 
вічно перебуватиме у Царстві Божому.

Працівники агропромислового 
комплексу.

Подяка
Висловлюємо щиру подяку добродіям Пе-

трові Терентійовичу та Володимирові Петро-
вичу Діденкам, власникам бару «Лемківська 
світлиця», а також працівникам закладу Олі, 
Світлані, Ірині, Галі, котрі допомогли нам ма-
теріально, організаційно із влаштуванням 
поминального обіду після похорону. Хай Гос-
подь віддячить їм за їхню доброту.

З вдячністю – сім`я хмеликів. 

будинки

ПРОДАюТЬСЯ
квартири

Колектив районної державної ад-
міністрації висловлює щирі співчуття 
головному спеціалісту відділу веден-
ня ДРВ Василю Юліановичу Воціхов-

ському з приводу раптової передчасної 
смерті його батька.

Колективи працівників і пайови-
ків ТзОВ «Нива-Біла», Білівської 
сільської ради висловлюють щирі 
співчуття директору Товариства 
П.І.Батрину з приводу непоправної 

втрати – смерті матері.



21 січня о 9 год. – хлопчик (3 кг 900 г, 57 см) 
у Іванни ПеТУхової зі с. Ридодуби;

22 січня о 5 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 395, 
53 см) у лесі СавИ із м. Чортків,

о 16 год. – дівчинка (3 кг 400 г, 54 см) у Рози 
лакоТаШ зі с. Барбово Мукачевського райо-
ну Закарпатської області,

о 16 год. 17 хв. – хлопчик (1 кг 450 г, 40 см) в 
ольги кРИвак зі с. Білобожниця,

о 18 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 700 г, 59 см) в 
оксани ФеДУНЬ зі с. Великі Чорнокінці,

о 20 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 550 г, 54 см) в 
оксани коНСТаНТИНІв зі с. Шманьківці,

о 23 год. 30 хв. – дівчинка (2 кг 960 г, 50 см) 
в ольги коЗак зі с. Білобожниця;

23 січня о 3 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 700 г, 
54 см) у Світлани ДУДкИ зі с. Свидова,

о 4 год. 10 хв. – хлопчик (2 кг 840 г, 50 см)  у 
Ганни ГаГавЧУк зі с. Капустинці,

о 10 год. 18 хв. – дівчинка (3 кг 585 г, 53 см) 
в оксани СИСак зі с. Скородинці,

23 січня о 12 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 780 
г, 57 см) у Наталії СеМЧИШИН зі с. Великі 
Чорнокінці;

24 січня о 6 год. 20 хв. – хлопчик (3 кг 570 г, 
54 см) у ольги СТавНИЧої зі с. Калинівщина;

о 12 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 840 г, 55 см) у 
Наталії ЖИРкової зі с. Скомороше;

25 січня о 14 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 150 
г, 52 см) у Наталії УкРаїНеЦЬ-вІТИШИН зі с. 
Улашківці;

26 січня о 15 год. 30 хв. – дівчинка (2 кг 895 
г, 53 см) у Галини СавЧИН із м. Хоростків Гу-
сятинського району;

27 січня о 22 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 700 
г, 55 см) в аліни ГалаШевСЬкої зі с. Пере-
ходи;

28 січня о 15 год. – хлопчик (3 кг 350 г, 54 
см) в ольги БаГРІЙ зі м. Чортків,

о 20 год. 07 хв. – дівчинка (2 кг 500 г, 49 см) 
у людмили каМаШ із м. Чортків,

о 21 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 500 г, 55 см) у 

Наталії БоГДаН зі с. Джуринська Слобідка;
29 січня о 00 год. 45 хв. – хлопчик (2  кг 950 

г, 49 см) у лілії МаРУЩак із м. Чортків,
о 23 год. 35 хв. – дівчинка (3 кг 320 г, 53 см) 

у вікторії СлоТИ зі с. Колиндяни;
30 січня о 1 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 870 г, 

54 см) у Наталії ПІЗНЮк зі с. Білобожниця,
о 8 год. 11 хв. – дівчинка (4 кг 265 г, 55 см) у 

Євгенії кРавЧУк із м. Київ,
о 12 год. 18 хв. – дівчинка (3 кг 350 г, 52 см) 

у людмили БУРак зі с. Свидова,
о 18 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 900 г, 53 см) 

в оксани хаНДов із м. Чортків,
о 22 год. – дівчинка (2 кг 900 г, 50 см) в 

оксани СТРаТІЙ зі с. Шманьківці;
31 січня о 4 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг, 50 см) 

у людмили ГРИНЬкІв зі с. Малі Чорнокінці,
о 5 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 250 г, 54 см) у 

Наталії П`яНТковСЬкої зі с. Кривеньке,
о 17 год. 10 хв. – дівчинка (2 кг 470 г, 49 см) 

в Іванни яБЧаНкИ зі м. Чортків,
о 18 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 770 г, 56 см) 

у Тетяни ПеТРИЧкИ з смт Товсте;
1 лютого об 11 год. 10 хв. – хлопчик (2 кг 

850 г, 49 см) у Марії хРИП із м. Чортків;
4 лютого о 4 год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 900 

г, 50 см) у Тетяни МеРеНИ із м. Чортків.
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Вважати недійсним:

З народженням Тебе, малятко!
Родовід

«…Нічого кращого немає, як тая мати 
молодая. З своїм дитяточком малим», 
– описував Т.Шевченко материнське 
щастя жінки у своїй поезії. 

оті непередані жодними словами 
почуття, які переживає мати, радіючи 
за своє дитя, не мають часового 
обмеження: не важливо, чи дитина 
щойно народилася, чи у неї вже також є 
діти. Матері зберігають чи не усі радісні 
моменти духовного єднання зі своїм 
сином чи донькою у серці. а у наш час 
миттєвості материнської благодаті 
можна зафіксувати фотокамерою і через 
знімок поділитися жіночим щастям з 
іншими. Ми, голосонародівці, впевнені, 
що у фотоальбомах кожної родини 
наших краян знайдуться фотографії, на 
яких закарбовано матір з немовлям чи 
старшими дітьми, чи зовсім дорослими, 
разом з внуками. от і пропонуємо вам, 
шановні наші читачі, розділити з нами 
ваші сімейні радощі. Присилайте чи 
приносьте до нас в редакцію фотографії 
на задану тематику для участі в конкурсі, 
присвяченому до Дня Матері, який цього 
року святкуватимемо 11 травня.

Щиро вітаємо 
дорогого синочка, внучка

остапчика БоДНаРа
зі с. Біла.

Ніжне, миле, дороге 
сонечко-малятко, 
З першим рочком 
       Тебе, 
   наше янголятко. 
Сьогодні свято 
    в нашій родині,
Сповнився рочок 
     нашій дитині.

Радість велика, сміх лунає, 
Наш любий синочок вже підростає.
В цей день щасливий для мами і тата 
Хочемо синочку щастя бажати. 
Хай на потіху він підростає, 
Гарний, здоровий, цвітом розмаю.
Хай Тобі сонечко щиро сміється,
Тільки до щастя стежечка в’ється. 
У хороводі хай казка кружляє, 
І усмішка на устах сяє. 
Ми обнімаєм, щічки цілуєм, 
З цілого світу ласку даруєм. 
Маленький Ісусик хай сон оберігає, 
Остапчикові нашому всіх благ посилає. 
Матінка Божа хай візьме в опіку 

І дарує довгого віку.
З любов̀ ю – мама Ірина, 

тато олег, бабця Марта, 
бабця Марія, дідусь Іван.

Щиро вітаю з 55-річчям 
дорогу хресну маму

ольгу Романівну ЦІлІНСЬкУ 
зі с. Великі Чорнокінці.

Бажаю Вам добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.
Хай обминає горе і біда,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров`я посилає
На многії і благії літа.

З повагою – похресниця 
оксана.

3 лютого відсвяткувала 35-річний 
ювілей найдорожча донечка і сестричка

любов володимирівна ваРоДа.
Хай щастя завжди 
     зіркою світить!
Твій ювілей – 
це найкраща пора.
Тобі ми сьогодні 
          усі засилаєм
Ласкаві, ніжні 
        та добрі слова.
Хай роки Твої у добрі 
    процвітають,
А доля безцінний 
        хай успіх несе,
Теплом і любов`ю 

                                    завжди очі сяють,
Хай задумане здійсниться усе.
Нехай Тобі завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров`я не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання й думки.

Хай сили небесні 
                   Тебе бережуть,
Ангели щастя 
                 на крилах несуть.
Матінка Божа – 
                 Цариця Свята –
Дарує щасливі 

                                       та многії літа.
З повагою і любов̀ ю – мама, тато, 

брат вітя з сім`єю, бабуся Женя.

У Чортківському пологовому будинку за період з 21 січня по 4 лютого ц. р. 
народилося 15 дівчаток і  17 хлопчиків.

КУПОН
я голосую за

 _________________

Щиро вітаємо з 70-річчям 
дорогу маму, бабусю, прабабусю
Йосипу Сафронівну НІСевИЧ.

Матусю рідненька, 
       бабусенько мила,
Вас щиро вітає 
        вся наша родина.
Спасибі Вам, мамо, 
        за ласку й тепло,
За Вашу безмежну 
          любов і добро.
Низенько 
 вклоняємось, 
            просимо долі,

Щоб щастя послала й здоров`я доволі.
Спасибі Вам, що живете на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Вам силу Господь посилає,
Вас і Ваш шлях благодать осяває.
Живіть ще нам довго, рідненька, на світі,
І будемо всі ми любов`ю зігріті.
Хай Матінка Божа візьме Вас в опіку
І дарує довгого віку.

З любов̀ ю – донька оксана, син олег, 
зять Павло, внуки Наталя, Іринка, 

Настя, аня, антон, 
правнуки вікторія, вадим.

Сердечно вітаємо з Днем Ангела 
всечеснішого отця 

Григорія каНака,
настоятеля Церкви Непорочного 
Зачаття Пречистої Діви Марії 

м. Чортків.
Дякуємо за Ваші не-

устанні молитви за наш 
багатостраждальний укра-
їнський народ, за єдину 
Соборну Україну. Нехай ке-
руюча сила ласки Святого 
Духа освітлює Вашу земну 
дорогу і веде Вас до вічної 
радості в небі.

Хай ясним промінням 
сяє Вам доля на Вашім 
родючім душпастир-

ськім полі. Ваше серце, добром наповнене, 
благодаттю молитви, на висоти підно-
сить, леліє, материнським серцем зігріє, 
упованіє наше – Марія, всіх Апостолів Сла-
ва Пресвітлая і священиків риза спасенная, 
українського краю Мати Благословенная, 

на многії і благії літа.
З любов̀ ю 

та вдячністю – вірні 
вам греко-католики.

Стартує зимовий 
турнір з міні-футболу

Цієї суботи, 8 лютого, о 10-й год. 
на центральному міському стадіоні 
стартує традиційний зимовий турнір з 
міні-футболу на призи РЦФЗН «Спорт 
для всіх». Запрошуються команди для 
участі у змаганнях та уболівальники. 
Заявки приймаються на місці перед 
початком змагань.    

Щиро вітаємо із 30-річним ювілеєм 
люблячого чоловіка і дорогого татуся

володимира Йосафатовича 
ПелІвеЦЬкоГо

зі с. Сосулівка.
Наш славний і рідний, 
   найкращий у світі,
З Тобою нам завжди 
    затишно й світло.
Ти гарний господар 
    і батько чудовий,
Даруєш турботу 
    та море любові.
Спасибі за ласку, 
          за руки умілі,
Що вмієш підтримати 
        словом і ділом,
Що в рідному домі 

                                         надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний 
                                     з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята  –

Дарує щасливі 
                та довгі літа.
З повагою та любов̀ ю – 

дружина лариса, синочки 
олежик та віталик.

військовий квиток серії СО за № 646297, ви-
даний 18 квітня 2012 р. Чортківським РВК на 
ім`я: СЕНЬ Тарас Дмитрович.

Лебеді материнства

Уляна і Єва РУДИкИ 
(м. Чортків)

Фотоконкурс до Дня Матері


