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Виходить з 1939 року

Дата Від свята до свята

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

Свято Стрітення Господнього в народі знаменує собою зустріч 
зими з весною, мовляв, у кого більше сили, така й пора року. Зу-
стрічаючись на дорозі, стара баба Зима та молода дівчина Весна 
жартують і бажають одне одному здоров’я. Весна жартома й до-
рікає Зимі: «Я оце робила й працювала, а ти поїла й попила!». Вони 
сперечаються, кому слід піти далі, а кому – повернутися. Якщо цьо-
го дня до вечора потеплішає, значить, літо перемогло в суперечці, 
а якщо стане холодніше, значить, поки що більше пощастило зимі.

Ісус Христос у віці сорока днів від народження був принесений 
до Єрусалимського храму. Коли Богородиця прийшла до храму ра-
зом з Йосипом та маленьким Ісусом, туди ж навідався праведний 
старець Симеон. Йому було откровення, що не помре до тих пір, аж 
поки не побачить Спасителя. Симеон узяв Дитину на руки й благо-
словив Її. Там же, в храмі, перебувала того дня й Анна Пророчиця. 
Вона також дарувала своє благословення Сину Божому.

Цього дня в українських церквах освячують воду і свічки, що 

мають цілющу чудодійну силу. Відбувається урочисте прощання з 
різдвяними святами – адже закінчується сорокаденний період від 
народження Ісуса Христа і розпочинаються приготування до Вели-
кого посту. Зі святом Стрітення в Україні здавна пов’язано багато 
звичаїв, обрядів та народних прикмет, що в основному стосуються 
визначення погодних умов та врожайності на рік. Незважаючи на 
існуючу погоду, цей день уже суттєво наближає календарну весну.

Цікава прикмета, пов’язана із поведінкою птахів: якщо гуска 
(півень, голуб чи горобець) нап’ється з калюжі води – буде рання 
весна. Ймовірно, що йдеться не так про спраглих пташок, як про 
погоду, адже в морозний день калюж немає. Тож відлига на Стрі-
тення знаменує швидкий прихід весни. Якщо холодна і морозна 
погода, то вона протримається ще тривалий час. Виходить, що 
у сутичці з весною зима таки отримала першість. Дочекаємось, 
подивимось?

Фотоетюд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Лютий зиму видуває, а весну стрічає

На порі половинка останнього місяця зими – лютого. 
Він же – бокогрей, снежень, стежень, лютий, сечень, межень. Латинська назва «февруарій» 

прийшла на Русь з Візантії. Про лютий складено чимало приказок: «У лютого двоє друзів: заметіль та хуртовина», 
«Віхоли та хуртовини під лютий полетіли». І в той же час стверджується, що «лютий зиму видуває». 

Десятилітня війна в Афганістані, в яку були втягнуті 
наші хлопці, відбилася в багатьох душах. 

Застигла в обелісках та зірочках із бляхи на сільських 
та міських цвинтарях. Зазвучала в багатьох піснях 

і віршах. Зосталася вона і в пам`яті тих, на чиїй землі 
гриміла. Зосталася кращим: шматком хліба безпомічному 

старцеві з рук солдата, одягом замерзлому хлопчакові, 
ліками хворій жінці, проявами милосердя та самопожертви 

солдатів, офіцерів, спеціалістів. Зосталася гіршим: 
розбитими кишлаками, підірваними мечетями, безплідною 

землею, сповненою залізом та вибухівкою. Зосталася 
ревом ракет, артилерійським громом, «вертушками», що 

вросли в афганське небо…
Тією війною було обпалене ціле покоління. Зрозуміти 

та осмислити її історичні, політичні та моральні уроки 
необхідно для нашого оновлення. І тепер, по перебігу 

двадцяти п`яти літ. 
У іншому випадку, мабуть, не уникнути можливих нових 

трагічних високих поразок…

Спогади солдатів тієї війни читайте на 5-й стор.

Правда війни

Хрещені Афганом

Завтра, 15 лютого, о 13-й год., 
біля пам’ятника воїнам-«афганцям» у м. 
Чорткові, що по вул. Копичинецькій, від-
будеться мітинг-реквієм з наго-
ди 25-ї річниці виведення радян-
ських військ з Афганістану. 

Прийдіть і помоліться за душі убієнних, 
віддайте шану тим, хто вижив у цій без-
глуздій війні.

Ще довго пам`яттю болітиме війна
Щороку в цей день, 15 лютого, схилятимуть знамена 

над полеглими, подаватимуть на Службу Божу за тих, що 
загинули, лунатимуть скупі тости тих, хто вижив. Вони 
згадуватимуть військову дружбу, людську честь, муж-
ність побратимів. Попри смерть, втрату друзів, пролиту 
кров, вони по-доброму пам’ятатимуть Афган, який багато 
чого навчив їх. І навчив усіх нас..

Скорботний День пам`яті воїнів-«афганців». За довгих 
десять років цієї війни на цвинтарях з’явилося багато сві-
жих могил з фотографіями юних облич. Останки загиблих 
воїнів привозили в оцинкованих гробах. І не було у бать-
ків упевненості в тому, ховають вони свого сина чи когось 
іншого… І ще довго ятритимуть душу запитання без від-
повіді. Навіть на могильних плитах довго забороняли пи-
сати справжню причину загибелі. Не забудеться це горе, 
не відболить іще кілька поколінь.

За кожним воїном-«афганцем» – свій життєвий подвиг, 
своя доля. Хтось повернувся цілий і неушкоджений, а хтось 
– скалічений. Посивілі завчасно хлопці-«афганці» в тривож-
них снах ще й донині йдуть у бій, затуляючи від куль один 
одного. Їм досі важко повертатися до цих чорних сторінок в 
їхньому житті, та ще важче вирвати їх, знищити і забути.

Афганістан. Він став синонімом людського лиха, 
справжнього пекла. І в цій суворості народжувалися ві-
рші, які згодом ставали піснями.

Пам’ять про мертвих вшановують хвилиною мовчання. 
Ніхто не лічив, скільки років довелось би нам мовчати, 
коли б так пом’янули кожного вбитого. Помовчимо хоча б 
хвилину. За всіх. Встаньмо, постіймо хвилину, нехай за-
щемлять серця за тих, кого немає серед нас, хто лежить у 
землі, хто світить нам із небес, а може, із підбитим крилом 
ніяк не перелетить через афганські гори до свого дому…

Ми не повинні забувати жертв Афганістану, як і всіх ін-
ших жертв, які поніс наш народ тільки через те, що не сам 
керував долею своїх громадян, а ними розпоряджався 
хтось інший. Це потрібно для того, щоб нові Афганістани 
не виникли більше на нашій землі. Давайте будемо за-
вжди пам’ятати ветеранів, виявлятимемо розуміння до 
тих, хто пройшов через війну і для кого вона триває й 
досі: у спогадах, у снах, в думках.
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Відповідальна за випуск Анна БЛАжЕНКО

У райдержадміністрації Документ
Президенту України В.Ф.Януковичу

В. о. Прем’єр-міністра України С.Г.Арбузову
Голові Верховної Ради України В.М.Рибаку

Керівникам депутатських фракцій
у Верховній Раді України

 Звернення депутатів Чортківської районної ради 
щодо Державного бюджету на 2014 рік

 Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопільської об-
ласті, висловлюємо свою стурбованість і занепокоєння та  незго-
ду з приводу численних порушень вимог чинного законодавства 
під час складання, розгляду та затвердження Державного бю-
джету на 2014 рік.  Адже від змісту, якості та реалізації головного 
фінансового документа країни залежить рівень життя мільйонів 
українців.

При підготовці даного документа уряд проігнорував ряд вимог 
Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових ак-
тів держави.

Верховна Рада 16 січня 2014 року грубо порушила Закон 
України «Про Регламент Верховної Ради України», ганебно про-
голосувавши  без обговорення  Закон України «Про Державний 
бюджет на 2014 рік». Ми усвідомлюємо, що цей  бюджет було 
сформовано в умовах гострого політичного протистояння та  
складної соціально-економічної ситуації в країні. Проте народові 
України важко зрозуміти, що в період гострої бюджетної кризи 
суттєво збільшено  фінансування силових  структур. У той же час 
уповільнено зростання заробітної плати бюджетників, згорнуто 
фінансування соціальних програм, доведено до критичної межі 
обсяг бюджетного дефіциту та державного боргу.

Зрозуміло, що виконати дохідну частину державного та місце-

вих бюджетів можна буде лише за рахунок інфляційних процесів, 
які останнім часом вже мають стійкі негативні тенденції в нашій 
державі. Відтік іноземних інвестицій найбільший з часу отриман-
ня  Україною  незалежності. В державі відсутні будь-які переду-
мови для економічного зростання.

У той же час ми, депутати Чортківської районної ради, врахо-
вуючи інтереси територіальних громад району, працівників бю-
джетної галузі, отримувачів соціальних допомог  для  недопу-
щення виникнення соціальної напруги  в регіоні, проголосували 
за ухвалення районного бюджету на 2014 рік, розуміючи, що це 
не той бюджет, на який сподівались наші виборці. Це не бюджет 
розвитку, який нам обіцяли, а бюджет бідного існування на межі 
виживання.

Так, лише  для виплати заробітної плати в передбачених  роз-
мірах  навіть із врахуванням заходів з економії в районі додатко-
ва потреба коштів  на  2014 рік  складає 12090,4 тис. грн., у тому 
числі на охорону здоров’я – 4478,9 тис. грн.,  соціальний захист 
– 1872,5 тис. грн.,  культуру – 1633,1 тис. грн.,  освіту – 915,0 тис. 
грн.,  управління – 2910,8 тис. грн., фізичну культуру та спорт – 
388,1 тис. грн. Не краща ситуація по інших захищених статтях 
видатків. На підтримання життєдіяльності бюджетних установ 
передбачено мізерні кошти.

Враховуючи вищенаведене, просимо в найкоротший термін вне-
сти зміни до Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік», 
передбачивши необхідні кошти для повної виплати заробітної пла-
ти та фінансування всіх захищених статей видатків бюджету.

 (Звернення прийнято на двадцять восьмій сесії Чортківської 
районної ради шостого скликання 30 січня 2014 року)

Минулого понеділка, 10 лютого, у малій залі засідань ра-
йонної ради відбулася нарада при голові райдержадміні-
страції, яку проводив перший заступник голови РДА Р.Філяк, 
за участю голови районної ради В.Заліщука, заступників го-
лови райдержадміністрації і райради, керівників управлінь 
та відділів РДА, районних установ. 

Про реалізацію на території Чортківщини завдань Прези-
дента України щодо забезпечення соціального захисту учас-
ників бойових дій на території інших держав, інвалідів війни, 
сімей загиблих та померлих учасників бойових дій у контек-
сті проголошення 2014 р. – Роком учасників бойових дій на 
території інших держав інформував присутніх начальник 
управління соціального захисту населення райдержадміні-
страції В.Цвєтков. (Як відомо, 15 лютого ц. р. виповнюється 
25-а річниця виводу радянських військ з Афганістану). Про 
виконання програми соціально-економічного та культурного 
розвитку району в галузі промисловості за січень поточного 
року доповіла начальник управління економічного розвитку 
і торгівлі РДА Г.Мостовик, котра зазначила, що хоча прогно-
зоване завдання виконано у 2,2 раза, проте у порівнянні з 
аналогічним періодом виконання програми складає всього 
79 відсотків. Не працював комбінат хлібопродуктів, півміся-
ця простоювали ЗАТ «Агропродукт» і спиртозавод, а з ним 
і «Органіка», припинила свою діяльність «Глобал космед», 
переходить у Хмельницьку область «Чортківмолоко».

Про стан виконання районного бюджету та бюджету району 
за перший місяць нового року доповіла начальник фінансо-
вого управління РДА Г.Ізвєкова. Тут також картина невтішна, 
оскільки районний бюджет виконано на 624,6 тис. грн., що на 
802 тис. грн. менше до відповідного періоду минулого року. 

Заступник начальника Чортківської ОДПІ І.Гавор з цього 
приводу зазначив, що управління економічного розвитку та 
торгівлі і фінансове управління аналізують різні показники, 
тому і цифри не співпадають, однак загалом є проблеми із 
виконанням плану надходжень.

Заступник голови районної ради Л.Хруставка наголосив, що 
однією із негативних тенденцій у нашому районі є зменшення 
кількості легально працюючих громадян, зокрема порівняно з 
аналогічним періодом минулого року більш як на тисячу осіб, 
відтак зменшуються надходження до місцевого бюджету за 
рахунок зменшення прибуткового податку з громадян.

Голова районної ради В.Заліщук відзначив, що коло звіту-
ючих підприємств звужується з кожним роком, кошти плат-
ників податків з центру не повертаються в район. Не оминув 
колишній аграрій і негативних тенденцій у сільському госпо-
дарстві. Приміром, ціна однієї тонни кукурудзи нині на ринку 
складає 850 грн., коли рік тому вона була 1700. Однак це аж 
ніяк не позначається на вартості спиртової продукції. І ці про-
блемні питання на рівні району вирішити неможливо.

Коротко проаналізував ситуацію зі сплатою податку на до-
ходи фізичних осіб головуючий на нараді Р.Філяк, зазначив-
ши, що по великій кількості звітуючих підприємств цей показ-
ник суттєво зменшився. Також перший заступник голови РДА 
повідомив присутніх про проект будівництва сміттєперероб-
ного заводу у Бучачі, потужності якого будуть охоплювати і 
сусідні райони, запропонувавши зібрати сільських голів для 
обговорення можливої участі у цьому проекті.

Відзвітувати про власну нерухомість треба до 20 лютого
Юридичні особи-платники податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року й до лютого цього ж 
року подають до органів Міндоходів за місцезнаходженням 
об’єкта оподаткування відповідну декларацію з розбивкою 
річної суми рівними частками поквартально.

Сплачувати податок таким особам слід авансовими вне-
сками (які відображаються в річній податковій декларації) 
щокварталу до 30 числа, що наступає за звітним кварталом.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

ОДПІ інформує

Із зали суду

Штаб національного спротиву Чортківського ра-
йону повідомляє, що з понеділка, 17 лютого ц. р., 
штаб буде перенесено в приміщення Чортківської 
районної ради – І поверх, ліве крило, кабінет № 6.

 Контактний телефон – 096-564-18-06.

Оголошення

28 січня у зв`язку із подіями, що відбуваються зараз у всій 
Україні, було скликано позачергову сесію райради. На поза-
черговій двадцять сьомій сесії районної ради депутатами 
було ухвалено рішення «Про визнання Народної ради Укра-
їни як колегіального органу, уповноваженого представляти 
інтереси народу України», «Про утворення загону народної 
самооборони Чортківської районної ради», а також «Про 
недовіру голові Чортківської районної державної адміні-
страції Кобісу Степану Володимировичу». Два перших були 
прийняті одногоголосно, а третє – шістдесятьма шістьма 
голосами «за». На черговій двадцять восьмій сесії, що від-
булася буквально через два дні – 30 січня, голова районної 
ради Володимир Заліщук повідомив присутнім, що ухвалою 
Тернопільського окружного адміністративного суду заборо-
нено голові райради підписувати та оприлюднювати вказані 
вище рішення до винесення постанови суду у даній справі. 
До суду подала на розгляд позов про визнання дій Чортків-
ської райради як протиправних прокуратура Чортківського 
району Тернопільської області. 

7 лютого відбувся суд, на якому суддя заслухала обидві 
сторони судового процесу і прийняла відповідне рішення. 
Чортківську районну раду представляли начальник юри-
дичного відділу виконавчого апарату районної ради Світ-
лана Попіль, заступник керуючого справами – начальник 
відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату, депу-
тат районної ради Тетяна Яблонь, депутат районної ради 
Віктор Шепета. Також було заявлено декілька свідків у цій 
справі та заслухано їхні покази. 

Відстоюючи рішення, прийняті сесією райради 28 січня, 
виступаючими було наголошено, що зібрання сесії та вине-
сення у порядок денний саме таких питань було зініційова-
но мешканцями Чортківщини (згодом обговорено та сфор-
мовано на засіданні президії райради), а оскільки районна 
рада є найвищим представницьким органом краю, то вона 

повинна приймати рішення в інтересах своїх виборців.  
Щодо питання про висловлення недовіри, то відповідно 

до ст. 118 Конституції України місцеві державні адміністра-
ції підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, 
делегованих їм відповідними районними чи обласними ра-
дами, а ч. 9 і ч. 10 ст. 118 Конституції України гласить, що 
обласна чи районна рада може висловити недовіру голові 
відповідної місцевої державної адміністрації, і якщо її ви-
словили дві третини депутатів від складу відповідної ради, 
то на підставі цього Президент України приймає рішення 
про відставку голови місцевої державної адміністрації. Та-
ким чином законодавець на найвищому рівні закріпив право 
ради безпосередньо на висловлення недовіри. Підставою 
для скасування рішення сесії може бути порушення вста-
новленої процедури ухвалення рішення, якщо воно впли-
нуло або могло вплинути на його правильність. На ХХVІІ 
позачерговій сесії райради було дотримано встановлену 
законодавством процедуру ухвалення рішень – шляхом 
таємного голосування більш ніж третиною депутатів від за-
гального складу ради.

У результаті розгляду позову Тернопільський окружний 
адміністративний суд задовольнив позовні вимоги частко-
во, прийнявши рішення на користь Чортківської районної 
ради щодо висунення недовіри голові Чортківської РДА 
С.Кобісу та визнавши законним рішення депутатського кор-
пусу «Про недовіру голові Чортківської районної державної 
адміністрації Кобісу С.В.».

За рішенням суду скасовано рішення ХХVІІ позачергової 
сесії Чортківської районної ради «Про утворення загону на-
родної самооборони Чортківської районної ради» та «Про 
визнання Народної ради України як колегіального органу, 
уповноваженого представляти інтереси народу України». 

Оксана СВИСТУН

Депутати відстоювали рішення 
райради у суді

Минулої п`ятниці представники та деякі з депутатів Чортківської райради змушені були відстоювати рішення, 
прийняті у стінах сесійної зали, в Тернопільському окружному адміністративному суді. Та про все за порядком.

НП

Пригадується, як перед Новим роком ми ніде не могли зна-
йти прапорець Євросоюзу, аби почепити на верхівку редак-
ційної євроялинки. У чортківських крамницях лиш розводили 
руками: «Немає. Дефіцит!». Тож придбали нам той прапорець 
аж у Львові.

Проте, як виявилось, ми не одні такі у своїй біді. Схоже на те, 
що у нашому містечку з`явився якийсь горе-колекціонер, що під 
покровом ночі спокусився навіть на культові споруди і адміні-
стративні будівлі. Так, у ніч з минулого понеділка на вівторок 
біля Хреста, встановленого на честь 1020-ліття Хрещення Руси-
України, зловмисник (чи зловмисники?) поцупив недавно вста-
новлений прапор Євросоюзу разом із металевим флагштоком. 
Ще можна було б припустити, що то – справа рук мисливців за 
кольоровим металом. Тоді питається: чому синьо-жовте знаме-
но по інший бік Хреста не вчепили? (Проте довелося і його зняти, 
аби за сприятливих погодних умов надійно закріпити). Більше 
того, попередньої ночі, з 12 на 13 лютого, поцупили аналогічний 
прапор, що був вивішений перед входом до міської ради. 

А може, то ніякі не колекціонери, а справа рук провокаторів-
«тітушок», приїздом яких нас останнім часом лякають? 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Полювання на європейську символіку
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Політика

Написано серцем

“Тільки наші життя, очевидно, нічого не варті. 
ЇХ охороняють від НАС, а хто НАС охоронить від НИХ?”. 
    (Ліна Костенко. “Записки українського самашедшого” (2010)

Quod  licet  Iovi  non  licet  bovi (лат. – Що дозволено Юпітеру, 
не дозволено бику).

Пригадав часів «розквітаючої» Совдепії «бородатий» анекдот. 
Компартійний вождь закінчує свій виступ перед працівниками ме-
талургійного заводу: «В наступній п’ятирічці МИ будемо жити ще 
краще. Чи є в присутніх запитання?» – «Є! А  МИ?!».

Очевидно, МИ живемо в одній країні, а ВОНИ, схоже, – в іншій. 
Шляхи перетинаються лише тоді, коли ВОНИ дуже хочуть бути об-
раними НАМИ. 

Трагедія на Сумщині четвертого лютого, коли на залізничному пе-
реїзді в маршрутному автобусі загинули школярі та вчителі, змушує 
вже вкотре (!) задуматись: на які потреби ПАРТІЙНИЙ (не НАРОД-
НИЙ) уряд витрачає ДЕРЖАВНІ – НАРОДНІ – гроші? Адже пробле-
ма не лише у недбалості водія маршрутки, як здається більшості 
громадян, а й у тому, ЯК виконуються рішення уряду, який публічно 
НАМ обіцяв вжити заходів для посилення безпеки на залізничних 
переїздах, обладнати їх шлагбаумами і світлофорами ще три року 
тому, коли сталась схожа трагедія на залізничному переїзді поблизу 
м. Марганець на Дніпропетровщині 15 жовтня 2010 р. і загинули 45 
осіб. «Сколько правды в глазах государственных шлюх!». 

Минуло більше трьох років від дня тієї страшної трагедії. І най-
жахливіше – МИ навіть не починаємо звикати, а вже звикли (!) до 
таких трагедій; а люди як гинули, так і гинуть. ВОНИ ж збираються 
будувати платні автобани як у Європі, а МИ – їздимо по розбитих 
дорогах через нерегульовані переїзди. Та гинемо, і не лише на необла-
штованих, а тому й небезпечних для життя людини залізничних пе-
реїздах, оскільки ЖИТТЯ ЛЮДИНИ для НИХ не вартує НІ-ЧО-ГО. 
Золоті унітази (статус!) для НИХ, очевидно, важливіші. Й гроші для 
цього в бюджеті ВОНИ знаходять. Наприклад, щоби придбати на-
шому дорогому (в грошовому вимірі) президентові дорогу недитячу 
«іграшку» і збудувати для неї вертолітні майданчики з під’їзними 
шляхами європейського (!) взірця, гроші виділяються ОДРАЗУ. Та-

кож ОДРАЗУ наш дорогий уряд знаходить гроші і для пАкращення 
інтер’єру Кабінету Міністрів, на депутатські квартири в столиці та 
інші депутатські захцянки…, а для того, щоб облаштувати залізнич-
ні переїзди шлагбаумами, відремонтувати всюди дороги, на яких, 
як кажуть мешканці с. Білани, в якому вчились і працювали загиблі 
та постраждалі школярі й вчителі, «яма на ямі, а в тій ямі ще три 
ями», гроші шукатимуть ще три… тридцять років, якщо народ буде 
лише просити і скиглити. Виникає цілком банальне логічне запи-
тання, в першу чергу, до тих, хто обрав і все ще, перепрошую, тупо 
захищає та підтримує ЦЕЙ (вже «в. о.») уряд : «Кому потрібен ТА-
КИЙ аморальний уряд, для якого життя людини – щось другоряд-
не? Невже він потрібен «східнякам», які також гинуть на таких доро-
гах і переїздах, як і «західняки»? Чи довго МИ будемо обирати уряд 
за рефлексами «свій – чужий» або «дасть гроші – не дасть», а не 
розумом і серцем? Скільки трагедій (і не лише на переїздах) пови-
нно статись, щоби народ зрозумів, що ТАКА влада неефективна, а 
й нерідко – просто злочинна? Але декому навіть сказати це вголос 
все ще страшно, тому що СТРАХ перед НАЧАЛЬНИКОМ, який пере-
важно живе і діє за принципом Б.Муссоліні «друзям – ВСЕ, ворогам 
– ЗАКОН», все ще сидить у головах колишніх гомо «совєтікусів». Ті, 
хто не боїться сказати вголос, що ВОНИ (влада) не лише втратили 
зв’язок із народом, але й цинічно зневажають його, сказали про це 
вголос на всю країну і вийшли на Майдан. І не лише тому, що НАМ 
відмовили хоча би на крок наблизитись до Європи, тобто, до ци-
вілізаційних цінностей, яких хочемо МИ, але й тому, що ВОНИ ви-
рішили послухатись Хазяїна в «білокам’яній», а не голос здорового 
глузду і свого (та чи й свого?) народу, і ще пожити в «сересері» під 
«гордою» назвою «Корумповано незалежна Україна».

Слід визнати, якщо і прийдуть нові люди в урядові структури 
влади, то це аж ніяк ще не означатиме, що вони відмовляться від 
спокуси приймати не зовсім законні, тобто, НЕЗАКОННІ рішення та 
запускати руку в народну «кишеню». Адже МИ знаємо, що й під час 
так званого демократичного урядування Ющенка та його команди і 
в Києві, і в провінції приймали такі рішення, які аж ніяк справедли-
вими, законними назвати язик не повертається. Головне – догодити 
собі та «своїм» і накапостити «чужим».

Влада (ВОНИ) контролює НАС зараз майже всюди, хоче контро-

лювати ЗАВЖДИ і ВСЮДИ. А хто ж буде контролювати владу? Не-
вже вона – «священна корова»? Адже вже скільки років існування 
і «сересеру», і незалежної України в цьому напрямку НІ-ЧО-ГО не 
змінилось – адекватного діалогу ВЛАДИ (ЇХ) і ГРОМАДИ (НАС) не-
має! Можливо, тому, що все ще немає отієї ГРОМАДИ?.. Натомість 
є ще наївна віра та надія населення на те, що КОЛИСЬ (!) таки при-
йде моральна й справедлива влада (ВОНИ) і поділить все порівну 
між НАМИ по-справедливому? Але МИ зараз так і не знаємо і, во-
чевидь, ще довго не будемо знати, ЩО, ЗВІДКИ і СКІЛЬКИ в бюджет 
«заходить», а СКІЛЬКИ і КУДИ з нього «виходить». Найдивніше 
те, що навіть бандитські «общаки» (спільні кошти) контролюються 
більш прозоро, ніж наші місцеві та державні бюджети-«общаки» в 
нашій ДЕМОКРАТИЧНІЙ (тобто, нібито народовладній) державі. 

МИ гинемо на розбитих дорогах і вулицях під колесами крутих 
«тачок» «ясновельможних» та їх недоторканих «мажорів». ВОНИ 
обіцяють облаштувати і покарати винних. «Сколько правды в гла-
зах государственных шлюх!». МИ гинемо на переїздах без шлагба-
умів і світлофорів. ВОНИ обіцяють облаштувати і покарати винних. 
«Сколько правды в глазах государственных шлюх!». МИ гинемо 
через відсутність відповідного обладнання та від рук недбалих чи 
непрофесійних лікарів. ВОНИ обіцяють облаштувати і покарати ви-
нних. «Сколько правды в глазах государственных шлюх!». МИ шу-
каємо і не можемо знайти правди в наших «найсправедливіших» у 
світі судах. ВОНИ обіцяють облаштувати і покарати винних. «Сколь-
ко правды в глазах государственных шлюх!». МИ гинемо на нео-
світлених вулицях від рук «відморожених» головорізів. ВОНИ обі-
цяють облаштувати і покарати винних. «Сколько правды в глазах 
государственных шлюх!». МИ – гинемо… ВОНИ – обіцяють…

Якщо хтось все ще вірить, що в найближчі десять-двадцять років 
у нашій країні зникне найбільше гальмо Поступу – КОРУПЦІЯ – то 
я, як реалістичний оптиміст (чи оптимістичний реаліст), на жаль, не 
вірю. Оскільки, вона багатьох із тих, що з нею пафосно і патріотич-
но бореться з високих і низьких трибун, і навіть тих, хто «засвітив-
ся» на ЄвроМайдані, цілком влаштовує, і, як та пісня, «строить и 
жить помогает». Хіба заради цього стояли і все ще стоять на морозі 
ЛЮДИ на Майдані Гідності, щоб ВСЕ було так, як і було: щоби Дра-
кон убив Дракона, щоби самому стати Драконом, як у тій відомій 
(та чи хтось пам’ятає?) філософській п’єсі-казці Є.Шварца. Але ж 
Дракон, яким би демократичним він сам себе не називав, – так і 
залишиться Драконом. 

«Сколько правды в глазах государственных шлюх?».

Олександр  КАЗЬВА

«Кобзар» і біблія
«Кобзар» на столі, свята Біблія теж, 
Їх можна читати постійно, без меж… 
Тут кожна сторінка – це правда життя: 
Наука і сповідь, і біль каяття...

Усіх нас «Кобзар» навчає, як край свій любити, 
Свята Біблія навчає гріхів не робити. 
Якщо стануть настільними ці книги священні – 
Доброта людей й безгрішність будуть незнищенні.

Світе ясний, світе тихий, наша Україно, 
Твої діти й тепер люблять тебе до загину, 
Коли треба на майданах тебе захищати, 
То готові патріоти і життя віддати.

Загинули юні хлопці – білорус, вірмен, 
Як загинув на Кавказі Яків де Бальмен. 
Царське військо в Черкесії тоді воювало... 
В нас юнаки загинули, щоб Правда не спала.

Барикади у Києві «кровію политі», 
Замерзають в лісі хлопці – змордовані, збиті. 
Схаменіться, будьте люди, в сльозах мати просить, 
І батькових сліз кривавих, люди-кати, досить!

Ювілейних 200 років Тарасу минає, 
Його «Кобзар» усе більше людей в світі знає. 
Ми віримо: «...забудеться срамотна година, 
І оживе добра слава, слава України!».

Галина ГРИЦЬКІВ 

Гострим слівцем

ВОНИ  і  МИ, 
або  Якої  Європи  ми  хочемо? 

Безсумнівно, кожне добродіяння набирає вельми вагомої 
сили зі святою молитвою, тому, як і завше, велелюдне зібрання 
розпочалося з молебня, який провів Преосвященний владика 
Димитрій (Григорак), єпарх Бучацький, у співслужінні з іншими 
душпастирями під супроводом спудеїв Чортківської дяківсько-
катехитичної академії ім. свмч. Григорія Хомишина. 

Знову і знову владика Димитрій (Григорак) стверджував, що 
лише миролюбністю, добропорядністю та вірою в поміч Божу 
ми, український народ, зможемо домогтися справедливості та 
незахмареної долі для Батьківщини. 

– Всевишній, забравши страх, – мовив єпископ, – примножив 
відвагу та мужність нашому народові, який піднявся на захист 
своєї гідності. На жаль, на часі – хитке перемир`я, та просімо 
в Бога витривалості, Божої мудрості для всіх-всіх, як для про-
столюду, так і для владарів, бо від виваженості кожного з нас 
залежить доля України. 

– Розуміємо, що доля України вирішується не тут, а в Києві, 
– сконцентрував увагу учасників віче Іван Віват. – Та ми є отою 
другою силою, яка підтримує незламність духу, налаштовує на 
переможний лад усіх, хто зараз відстоює справедливість у сер-
ці революції – на Євромайдані. Процитую Тараса Стецьківа, на-
родного депутата України багатьох скликань, який вважає: «…
Якщо три опозиційні лідери не оберуть когось одного, котрий 
мав би взяти на себе політичну й інші відповідальності, то ладу 
не буде, …тоді народ – Майдан – обере четвертого, і він – нео-
дмінно знайдеться…». Безперечно, повинні бути тверезий ро-
зум, здоровий глузд і виважені вчинки. До гостроти обурення 
простежується й активність платних провокаторів, які розпо-
всюджують ганебні плітки про те, що усі зібрані нами продук-
ти не доходять до Києва, а розпродаються десь у магазинах…  
Ганьба провокаторам! Наші люди – справжні українці – вирізня-
ються шляхетністю. Тож давайте належну жорстку відсіч такого 
роду провокаціям. Ми повинні не допустити анархію. 

Далі виступ перейняв співголова штабу національного су-
противу нашого району, голова РО ВО «Батьківщина» Віктор 
Шепета, який повідомив приємну й не зовсім звістку про поста-
новлення рішень Тернопільським окружним адміністративним 
судом, який відбувся 7 лютого ц. р., щодо рішень, прийнятих на 
двадцять сьомій сесії Чортківської районної ради від 28 січня ц. 
р. Та про це більш детально – окремою публікацією на шпальтах 
нашої газети. Також запевнив щодо зібраних коштів і продуктів: 
«Все надходить за призначенням, а саме – на Євромайдан тим, 
хто в Києві відстоює честь і гідність українського народу, Украї-
ни». А відтак виступаючий акцентував: 

– Наші віча – це кров Євромайдану, яка живить його діяль-
ність. Щодо лідера, то найголовніший лідер – народ, саме ми з 
вами, ті, хто відчув сьогодні, що ми – повноправні господарі на 
своїй землі, ставши на супротив корупції та бандитизму. 

Голова РО Народного Руху України Василь Яблонь закликав 
до нарощування повсюдних виступів проти жорстокості й не-
справедливості; торкнувся й висновків соцопитувань в Україні 

щодо набрання кількості голосів декотрими опозиційними ліде-
рами на передбачуваних виборах Президента України. Кинув, 
так би мовити, кольку в бік окремих депутатів райради з огляду 
на їхні дії під час голосування на двадцять сьомій сесії Чортків-
ської районної ради у питанні «Про недовіру голові Чортківської 
районної державної адміністрації Кобісу Степану Володимиро-
вичу». А також взивав до пробудження совісті тих, хто ще й досі 
є представником Партії регіонів, мовляв, «…майте сміливість 
зізнатися, що ваша партія – залита кров’ю народною…». 

Лінію скріплення та підтримки всенародного духу продовжив 
у своєму виступі депутат міськради, «свободівець» Андрій За-
зуляк: 

– Не зважаючи на погрози учасникам революції та репресії, 
викрадення активістів, спалення автомобілів – Майдан стоїть і 
стоятиме до народної перемоги. Ніякими силовими методами 
Майдан не розігнати, саме це показала мирна акція загонів Са-
мооборони, яка відбулася побіля адмінбудівлі президента, зі-
бравши близько 12 тисяч, вже відповідно екіпірованих, «самоо-
боронівців». Проте хочеться вірити, що не дійде до знову ж таки 
кровопролиття, а вирішиться вже до болю визрілий конфлікт 
мирним шляхом; надіємося й на те, що все-таки покарання не-
минуче для тих, хто знущався, убивав миротворців. Ми повинні 
зміцнювати нашу єдність, неодмінно їхати на Майдан на зміну 
тим, які, направду, доволі втомлені недугами від перемерзання; 
твердо пам’ятати: за нами – Україна! 

Гостротою оголеного нерва був пронизаний виступ голови 
РО партії «За Україну!» Олега Барни:

– Український народ, який стоїть на Майдані, невігласи на-
зивають по-різному: революціонерами, бунтівниками, терорис-
тами. Та вони ніяк не можуть зрозуміти, що нарід повстав проти 
кримінальної бандитської влади, бо далі так жити не можна. 
Нинішня влада злодіяннями працює лише на себе, її людська 
цінність визначається лише золотими унітазами та купленими 
дипломами про освіту. А представникам силових структур пора 
би нарешті зрозуміти, що не український народ є загрозою на-
шій цілісності та державності, а влада, яка втікає за кордон, ро-
зікравши бюджет України… 

Промови помережилися й віршованими рядками члена РО 
ВО «Свобода» Ярослави Мацієвської, які виринули зі самого 
серця авторки опісля поїздки на Майдан у Київ.  

На правах керманича зібрання Іван Віват, цитуючи Кобзаря, 
резюмував усі виступи недільного віче: 

– «За святую правду, волю розбійник не стане…». Власне це 
й стверджує: на Майдані – чесні, віддані українці, об’єднані єди-
ною метою – мати право на право!

P. S. Зібрання чортківської громади відбуватимуться щочет-
верга і щонеділі о 12 год. 30 хв. на площі Героїв Євромайдану.

Тетяна ЛЯКУШ

Мати право на право…
Така мета, яка злинула з уст керівника РО Конгресу Українських Націоналістів Івана Вівата, 

виокремилася на недільному віче 9 лютого, що відбулося на, відрадно повідомити, вже перейменованій 
центральній площі Чорткова –  імені Героїв Євромайдану 

(рішення про перейменування прийняте 31 січня ц. р. на сесії Чортківської міської ради). 

Слухай, Україно 
Слухай, Україно, зневолений краю, 
Виграває Кобза, чуєш, славний Канів?..

Співай, Верховино, матінко моя,
Щоб текли ріками пісні Кобзаря.

Земле рідна, колосись хлібами,
Тут падали роси з кров’ю і сльозами…

Тут кули в кайдани Синів України,
Дивились тополі, від болю німіли…

Мов чорнії ворони, вороги злітались,
Зорі в небі за хмари ховались…

Ярослава ГАЦ,
с. Бичківці 
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Написано серцем

У столиці на Майдані
Зійшовся на Майдан люд із усіх куточків
Святої української землі.
Стоять Вкраїни там сини і дочки,
І літні, й юні, і малі.
Прийшли і стали захистити правду й волю,
Щоб не дати Україну у неволю.
Ти нам любий, Києве, і твої каштани.
Та заковані в кайдани козаки й гетьмани.
Усі твої президенти
Нищили тебе і розкрадали.
Хто захищав Україну,
То їх убивали.
О земленько наша свята,
Здавна кров̀ ю ти полита
І нема тому кінця.
Що ж то нам робити?
Ой засвіти, мати, свічку,
Постав на віконце,
Щоб воскресла Україна,
Як на небі сонце.
Отче наш небесний!
Дай нам нову владу
І нового президента,
І сильну громаду.

Марія ТОРКІТ, м. Чортків

«Немає бо більшої любові, 
як віддати життя за друзів своїх»

Вставай, Україно кохана моя,
Моя ти коштовна перлино!
Великих славетних мужів ти щедра земля
В усі часи, віки, покоління. Хресного батька Володимира,
Козацька, повстанська, святих героїв земля –
Великого Сильного Бога одвічна Дитина.
Тернистим шляхом до зірок ти йдеш,
Виборюєш кров̀ ю єдність і свободу,
Ти світло крізь темінь несеш,
Вірою і молитвою зцілюєш рани народу.
Ти – Матір Земля і я мати, ти і я – Божий задум і Боже творіння,
Як тяжко втрачати рідних, дітей – ти знаєш. 
Любов материнська – понад усе:
Не плачеш над героями – їх у віках прославляєш.
Ті, що сіють у сльозах, у радості пожинають.
Криваві наслідки боротьби добра зі злом, 
                                     свободи із неволею – 
Ще вчора це була історія, а нині стало українською долею.
Постав Сам Бог в своїм народі,
Він вірним є для всіх своїх дітей.
Це Божий Дух – любити правду і свободу
Незалежно від наслідків і смертей.
Наша дорога світла і проста, 
                                      нам сонце світить на висотах.
Вони розпинають Христа в сучасних українських патріотах.
Кожна жива душа, пробудись, гуртуйся!
Здійснись у пророчих словах Кобзаря,
В любові до Бога і рідного краю на подвиг готуйся.
Серцем молімось, єднаймося, друзі, усі.
А ті, що незрячі, – прозрійте!
Одна Україна у нас – як мати одна і воля, і доля, і правда.
Багато святих місць є на землі.
У ХХІ столітті український Майдан,
Що підняв мільйони людей, киян,
Де святі Борис і Гліб постраждали,
Скроплений кров̀ ю новітніх мучеників,
Святим став, на весь світ знаним. 
Майдан – це не місце, Майдан – це нескорений дух українця.
За вбитих, закатованих хто відповість?
За нищене владою-«беркутом» вільне завтра?
Господь прорік: «Малим прощають з милосердя,
Могутніх чекає суворе слідство».
Герої високо ідуть в небеса, щоб там молитись за Вкраїну,
Велика їхніх душ краса, а їх життя – як пісня солов̀ їна.
Хай вічна пам`ять як свіча горить
Для миролюбного вкраїнського народу.
І світ нехай побачить, і незрячий хай уздрить,
Якою ціною на рідній землі здобуваються єдність, 
                                                 мир і свобода.
Пречиста Маріє! Мати всіх вірних, почуй голос наш:
Просимо за живих і убієнних.
О Мати Оранто! Молись за дітей, Богом благословенних,
Щоб більше ніхто не загинув!
Благаєм: прийди у ці дні на Майдан,
Покрий Омофором і мужа, і доньку, і сина,
Як Ти у Влахернах покрила.
Серцем Непорочним зігрій усіх,
Хто бореться, хто постраждав і хто загинув.
Нехай підніметься з руїни
Наша соборна, вільна, героїчна Україна!
І покаються магнати, і обніметься брат з братом, 
                             і сестра візьме сестру за руку.
І зішле Господь з Небес усім Свого Духа.
І зрадіє Серце Боже у Пресвятій Трійці,
І подасть дні благодатні для нас, українців!

Лідія ПОНОМАРЕНКО

Чомусь саме парафраз назви прочитаної із захопленням в 
юнацькі роки книги Е.-М.Ремарка навіяло подати у заголовок 
цієї публікації. Нічого кращого не знайшлося, аби коротко оха-
рактеризувати ситуацію на «лінії фронту» між протестувальни-
ками і владою, яка проходить тепер по найзнаменитішій вулиці 
не тільки на всю Україну, а й світ, що носить назву славетного 
вченого історика, голови Центральної Ради Української На-
родної Республіки Михайла Грушевського. І схоже на те, що до 
спливу п’ятнадцятиденного терміну дії закону про амністію чи 
принаймні до закінчення зимової олімпіади в Сочі «бойові дії» 
не розпочнуться. Але, правду кажучи, хочеться, аби вони біль-
ше ніколи не розпочиналися. На жаль, не все залежить від нас, 
а від волі лише однієї людини, що сидить на Банковій…

П`ятниця, 7 лютого. Звичайний зимовий день. Владнавши до 
полудня усі свої справи в столиці, виходжу на станції метро Хре-
щатик. Сьогодні це місце не оминає жоден наш брат-провінціал 
чи то навіть поважний гість з-за кордону. Спочатку бере ціка-
вість, а потім, коли вдихнеш на повні груди свіжий ковток пові-
тря Свободи, хочеться ще раз і ще раз сюди повернутись.

Чи змінився Майдан за неповних два місяці від останніх моїх  
відвідин? Чи стоїть він ще так – гордо, непохитно, як і тоді?

Майдан стоїть, проте вже немає пам’ятника Леніну. Кажуть, 
днями активісти замість нього виставили на постамент «зо-
лотий унітаз»? Поспішаю туди. Вже немає. Під покровом ночі 
зняли.

До Київської міськадміністрації заходжу, пред’являючи пас-
порт. «Тернопільська область. Чортківський район…». Читаючи 
вголос, ледь посміхаючись, повертає вартовий мою «синьоко-
жу паспортину» (пригадуєте, як у Маяковського?).

Сходами КМДА, що ведуть до актової зали, в`ється єгоза 
(колючий дріт, завитий спіраллю), що ще більше нагадує на-
ближення фронту. Людей тут небагато: хтось мирно дрімає, а 
хтось спостерігає, як військовий капелан на підвищенні освячує 
синьо-жовте і червоно-чорне знамена. 

Навпроти входу на вулиці поруч по сусідству розбиті два на-
мети з написом «Борщівська криївка» і «Заліщики». Підходжу до 
них, запитую, чи не знають, де тут квартирують наші – чортків-
ські хлопці. Не знають, але позвали з намета молодого хлопця-
чортківчанина, що затесався поміж борщів`ян. Звати його Ва-
силь Куц. Саме приїхав цієї ночі разом з мамою Антоніною. Уже 
втретє на Майдані. Цього разу планує перебувати п’ять днів.

Прямую на Майдан Незалежності. Вздовж Хрещатика тяг-
неться наметове містечко. «Дніпропетровськ», «Кременчук», 
«АР Крим»… – великими літерами красується на них. Друга лі-
нія барикад, де на вежі стоїть муляж у протигазі. А ось і «йолка». 
Як там найбільший наш прапор на ній – «Чортків – за ЄС»? Весь 
обдертий від вітру, вилинялий від погодних умов. («Агов! Де ви, 
студенти ВПУ?!»). На розі біля поштамту помічаю гурт людей. 
Підходжу ближче. У центрі – Тарас Чорновіл (знімок справа). 

– …нікуди він не збирається утікати¸ раз розбудовує такими 
швидкими темпами Межигір`я, інакше б гроші виводив в офшо-
ри, – дохідливо пояснює літній жіночці Тарас В`ячеславович.

– А чи правда, що колись Федорович добряче приклався до 
Кирпи? – цікавиться якийсь чолов’яга у відомого політика. 

– Ні, то все вигадки. Я добре знав покійного Кирпу, той би сам 
кому завгодно хребет переламав. Але у цю казку всі якось щиро 
повірили. І тепер кожен навіть в стані регіоналів боїться, аби він 
перший не потрапив під гарячу руку гаранта. (Сміється).

Проходжу повз сцену, де саме правлять священики моле-
бень. Під Сбербанком Росії бачу – йде тренування загону са-
мооборони у повному обмундируванні. Умови максимально 
наближені до реальних. Після нетривалої сутички один з бійців 
через пошкодження «вибуває з гри».

Заходжу в Український дім – одну з останніх цитаделей, від-
битих у спецпризначенців. Тут набагато більше люду, ніж в 
КМДА. Хтось відпочиває після нічного чергування, кілька чоло-
віків склять кількаметрові віконні рами, розбиті під час штурму. 
Сподівався, що зустріну тут коменданта – нашого депутата Іва-

на Стойка, але де його знайти, так в нікого і не допитався: нових 
клопотів у нього нині не злічити. 

На другому поверсі розмістилася бібліотека і читальна зала, 
ще поверхом вище – спальні місця. У гардеробній нині їдальня, 
де на видному місці читаю «Хлопці з барикад обслуговуються 
позачергово». Фотографувати тут не дозволили, а ось канап-
кою з сальцем і огірочком охоче пригостили.

Зі сходів Українського відкривається чудова панорама за-
димлених барикад, тож через Європейську поспішаю туди.  
Насамперед на моєму шляху трапляється великий намет з на-
писом «2-а сотня». Невеликий гурт рішучих хлопців в уніформі 
спілкується виключно російською. (І кому тут ввижається якась 
там «бендеровщина» з «фашизмом» (?). На джипі з київськими 
номерами саме підвезли дрова, які ті дружно взялися розван-
тажувати. 

Ось і перша лінія барикад. Від танення мішків зі снігом й сажі 
спалених коліс під ногами утворилося чорне місиво, яке обійти 
неможливо. Тим не менше на підвищення вибрався не один де-
сяток таких самих «зівак», яка я. 

Перед зором відкрилася жахлива картина, яку до цього до-
водилося бачити хіба що по телевізору. Але то бутафорне – не-

справжнє. Гори коліс, бруківки, спаленої вщент техніки, завмер-
лі катапульти… Показую редакційне посвідчення і мене без 
зайвих запитань пропускають через вузькі ворота на передову, 
з різних кінців якої з попелища піднімається дим. Тут, на ней-
тральній смузі між бійцями внутрішніх військ і барикадою група 
телевізійників знімає черговий репортаж. Недремне пильне око 
відеокамери стежить за тим, що відбувається, й з-за металевих 
щитів. Нині тут не стріляють, гранати не рвуться. Тим не менше, 
все одно якось лячно на душі… Десь тут обірвалося не одне 
молоде людське життя, скалічено сотні людей. Невже це ми – 
українці – здатні стріляти один в одного?!

Повертаюсь на Майдан. Якось непомітно спливло кілька го-
дин. Ще є трохи часу до потяга. Проходжу знову поміж наме-
тами на Майдані Незалежності, пильно вдивляюсь в людські 
обличчя. Хто ці – зовсім ще юні хлопці і дівчата, вже немолоді 
чоловіки, літні жіночки, що пригощають тебе кашею з польової 
кухні, просять вибачення, коли ненароком тебе зачепили пле-
чем, неодмінно посміхнуться, коли зустрінешся з ними погля-
дом? Мабуть, це і є цвіт нашої української нації, здатний по-
класти своє життя на вівтар боротьби за Українську Україну.

Спускаюсь в метро. В потязі довго не можу заснути далеко за 
північ. Знову в голові прокручуються картини з Майдану…

Хтось з відомих колись сказав: «Революції задумують роман-
тики, реалізують – фанатики, а її плодами користуються негід-
ники». Так хочеться щиро сподіватись, аби ця історія знову не 
повторилася…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Майдан

На вулиці Грушевського без перемін
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Ракурс 5
Правда війни

Їх спогади – то біль і кров, смерть і рани, 
страх і втрати, втрати, втрати… Їх спога-
ди – то дороги Афгану. Його небо. Його жарке 
сонце і прикрий солоний піт робочих війни. Війни 
незрозумілої, важкої, страшної й непотрібної. 
Вони були військовими строкової та надстроко-
вої служби – солдатами, прапорщиками, офіце-
рами, служили й воювали в різних родах військ. 
Та афганський біль оселився в їх душах і серцях 
назавше, випікши там гарячу, невигойну рану.

Анатолій Михальчук: «Автомобіль 
був для нас рідним домом…»

– До Афганістану нас перекидали вантажними 
літаками 15 травня 1987 року, де після місячної 
акліматизації я потрапив у роту матеріального 
забезпечення мотострілкового полку. Перших 
півроку їздив автомобілем марки Урал-43202, а 
потім рік КамАЗом-43105. Наша рота доставля-
ла різні матеріали, розвозячи їх по точках в різ-
них кутках Афганістану. Мені випало побувати 
в багатьох провінціях тієї чужої країни: Баглан, 
Газлі, Кабул, Тахар, а також в містах Пулі-Хумрі, 
Толікан, Джелалабад.

Наш полк дислокувався у провінції Кундуз. До-
водилось їздити цілими днями, практично не ви-
ходячи з кабін автомобіля. Під час бойових дій, 
коли знімалися з блоків у нічний час, задля мас-
кування їхали без освітлення, всліпу, що вима-
гало величезного напруження сил. Декотрі одно-
полчани не витримували такого навантаження, 
від перевтоми засинали за кермом і розбива-
лися… Автомобіль був для нас рідним домом, в 
якому випадало спати частіше, ніж у модулях.

Тарас Сушко: «Військові накази не 
обговорювались»

– Дуже болісні спогади про Афган – адже усі 
ми гостро реагували на ту неправду. Тяжко було. 
Всяка війна – то страшний труд, я вже не кажу 
за кров. Труд непосильний – не кажу вже про 
смерть. Така була схема, що в Афганістан ніхто 
не хотів, не просився. Сама військова влада умі-
ло й хитро підтасовувала неможливість вибору. 
Добре пам’ятаю жарку афганську землю. Жа-
ровня – спека до +60 за Цельсієм, повна антиса-
нітарія – звісно, війна. А як болісно дочікувалися 
хлопці заміни! Були варіанти, що місяць чекали, 
два, три… А дні такі важкі, такі раховані, не зна-
єш, де підстерігає смерть… Ми були заручника-
ми чужої, незрозумілої нам волі. Потрапили на 
війну до чужого краю, де чужа не тільки земля, а 
й віра інша. І ми, зрозуміло, сприймалися там як 
іновірці, крім того, що ще і як окупанти. До того ж, 
нас, як іновірців, ще й перекинули в точку Мазарі-
Шеріф. Це щось таке, як у нас, скажімо, Києво-
Печерська або Почаївська лавра. Одне слово, 
місце поклоніння паломників, святе місце. За за-
конами ісламу не можна там носити зброю. А ми 
ж – військові. Ким, скажіть, навіть через це були 
ми в очах тамтешнього населення?

Ми розуміли їх правоту. Нас повела на афган-
ську землю недалекоглядність тодішніх політи-
ків. І надарма гинули наші хлопці. 

     
Микола боднарчук: «Відколи сходить 

сонце й доки заходить»
– У лютому 1980 року до Афганістану було дис-

локовано з нашого краю ескадрилью тактичної 
розвідки. У Туркестанському військовому окрузі 
формувався такий бойовий підрозділ, та, за ін-
формацією замполіта з Чорткова, полковника, 
переведеного туди на службу, військове команду-
вання вирішило скористатися наявною, діючою, з 
Прикарпатського військового округу. Надійшов 
наказ, щоб кожна з машин – військово-транспортні 
літаки – мала не менше 80 годин польоту.                                                               

У такий спосіб нас, особовий склад цього 
військового підрозділу, було відкомандирова-
но до Туркестанського ВО. Спочатку було місто 
Карші в Узбекистані, під афганським кордоном. 
Тамтешній аеродром, де нас вишколювали від 
лютого по квітень. А відтак перебазували на ае-
родром Ханабад – найбільший в Афганістані. То 
– найвища точка, 450 м над рівнем моря. Згодом 
нашу ескадрилью перекинули в Кабул, де ми ба-

зувалися в міжнародному аеропорту.
Служба була важкою. Тривала не за часови-

ми вимірами, а в межах, відколи сходить сонце 
і доки заходить. Ми, техніки, літаки клепаємо, 
розбираємо. За мого перебування загинув один 
з наших льотчиків – був збитий в горах. Вдень 
ми, так би мовити, на роботі, а вночі несемо 
караул. Спека страшенна, зашкалювало тер-
мометри. У Кабулі повітря розріджене, дихати 
важко. Наша ескадрилья (тактичної або бойової 
розвідки) здійснювала радіо-, теле- та фотороз-
відку, де яка концентрація військ противника і т. 
д. Наші льотчики літали і все зафотографовува-
ли, доставляючи назад фотоконтейнери. Мали, 
звичайно, з собою боєприпаси, однак основним 
було завдання – повернутися із розвідданими. 
Душмани авіації не мали, однак американці по-
ставляли вже їм ракети «земля-повітря», якими 
й підбивали наші літаки…

бойові вильоти Підручного
Районний військовий комісар Леонід Під-

ручний – один з небагатьох військкомів з роз-
ряду бойових офіцерів. Згадує:

– Мій вертоліт МІ-8МТ був останнім, який по-
лишив Кундус – наше військове формування 
було виведено в Білорусію. Йшов 1988 рік...

До Афганістану лейтенант Підручний потрапив 
із Забайкалля. Служив у місті Нерчинськ. Закінчив 
Ломоносовське авіаційне училище під Ленінгра-

дом, де, каже, готували кадри виключно для служ-
би в Афганістані – 80 відсотків його випускників 
перейшло через ту війну. Потім – перенавчання 
у Ташкенті терміном в один місяць і – афганська 
земля, військова база у Кундусі, де знаходився 
медсанбат. На рахунку офіцера Підручного – 60 
бойових вильотів, в загальному, каже, налітав 
100-120 годин.

– Польоти в основному були вночі, – згадує. 
– Тоді вже запустили в хід американські ракети 
«стінгер». Вивозив поранених – мій вертоліт був 
транспортним, ще два служили бойовим при-
криттям. Доводилося возити і «вантаж-200» –  
труни із загиблими...

Леонід Рішардович пригадує, що відсотків 40-
50 поміж їх військового підрозділу так званого 
обмеженого контингенту радянських військ в 
Афгані були українці. 

Жодного героїзму у афганській сторінці своєї 
біографії не вбачає, та афганський біль зостав-
ся в душі, вочевидь, на все. Пізнав втрату двох 
бойових друзів. Один з них, родом із Прибал-
тики, дуже хотів вчитися у військовій академії, 
сам напросився в Афган, аби згодом полегшити 
вступ, – і загинув…

Народився в сорочці 
Михайлові Заблоцькому теж «пощастило» 

втрапити до Афгану, на війну, на самих почат-
ках. Пригадує, що у 1979-му вони ще міняли пар-
тизанів.

– Нас вводили вже як армію, – розповідає. – 

Я потрапив зі Словач-
чини, відслуживши рік 
строкової. Тоді не бра-
ли, хто менше відслу-
жив, бо солдат мав хоч 
щось знати і вміти.

Їх військовий підроз-
діл охороняв трасу, за-
вод, сім’ї радянських 
інженерів, що трудили-
ся на тому заводі, ходив 
на операції. Умови були 
справді екстремаль-
ними: сухий пайок (бо 
армії ще практично не 
було як такої), привізна 
вода. Копали окопи. 

Загалом п. Михайло служив в Афгані трохи 
більше року. Йому пощастило. Недарма друзі, 
бойові побратими ще й тепер мовлять тепло: «Ти 
таки народився в сорочці». Бо повернувся додо-
му, до отчого порогу, цілим та неушкодженим.

Можливо, тому, щоби хоч якось загладити 
таку «провину», Михайло Заблоцький віддано 
(коли б не сказати самовіддано) служить бойо-
вому братству колишніх воїнів-«афганців», вже 
понад півтора десятка літ очолюючи Чортків-
ську районну спілку. Вона об`єднує десь до 180 
осіб. Усі ці люди як не з підірваним здоров`ям, 
то із враженою психікою, зранені душею. Бага-
тьох відлуння афганської війни відправило у ві-
чність.

Він повсякчас у тих добровільних трудах, у тих 
благодійних клопотах. Йому мов власні болять 
чужі болі. Проте чому чужі? Він вважає, що вони 
є і його клопотами. Ревно дбає про соціальний 
захист та більш-менш (стосовно умов) пристой-
не благополуччя своїх побратимів. У чому воно 
полягає? Працевлаштування їх, членів їх сімей – 
раз. Лікування, оздоровлення – два. Вступ до на-
вчальних закладів вже їх дітей – три. Хоча таких 
пунктів, звісно ж, чимало. Комусь потрібна ділянка 
під гараж, комусь владнати сімейні справи. Якось 
мати загиблого в Афгані нашого земляка – два-
дцятилітнього свидівчанина Олександра Дмітріє-
ва (нині йому б поминуло піввіку) зізналася: «До-
бре, що Міша Заблоцький, голова «афганської» 
спілки, клопочеться, повсюди разом зі мною сту-
кає. Добра дитина…». Бо й справді, колишні воїни-
«афганці» перебрали її мов би за свою матір.

Михайло Заблоцький, як кажуть, вхожий до 
багатьох високих кабінетів. І на місці, й вище. 
Його знають, з його авторитетом рахуються. 
Йому (а значить, його «підопічним») допомага-
ють. За його головування, каже, семеро колиш-
ніх «афганців» отримали житло, останній в часі – 
кавалер ордена Червоної Зірки Олег Ковальчук. 
Та потребуючих є ще чимало. 

Традиційними стали щорічні зустрічі членів 
бойового братства у день 15 лютого. Той день 
помітний не лише для них, а й для численних 
спонсорів. Традиційно із розумінням ставлять-
ся до потреб Спілки знані й шановані в районі, 
місті керівники закладів, відділів, служб і просто 
людяні люди Любомир Білик, Михайло Кільчиць-
кий, Василь Вислоцький, Іван Стечишин, Михай-
ло Вербіцький, Василь Градовий, Іван Веретик, 
Ярослав Ратушняк.     

Запитую у п. Михайла, котрий, вочевидь, го-
стріше, виразніше за своїх побратимів, за всіх 
нас відчуває це, чи змінилися тепер, по перебігу 
двадцяти та ще й п`яти літ, пріоритети ставлення 
до воїнів-«афганців»?

– На жаль, – не без суму констатує мій спів-
розмовник. – У нас, на місці, я б сказав, це не так 
відчутно – «спрацьовують» відлагоджені зв’язки. 
А в цілому в державі… Справді, нікому не була 
потрібна та війна. Та хіба ми туди просилися, 
щоб гинути, калічіти, божеволіти? Хіба рвалися 
ми туди, підставляючи молоді тіла під смерто-
носний вогонь?

Він вважає, що держава мала би подбати 
про них, нинішніх – уражених хворобами від 
давніх ран, з понівеченими тілами й душами, 
належним чином. Наводить сумну статистику: 
за оці ось літа, поминулі від часу виведення 
радянських військ з Афгану, померло колишніх 
воїнів-інтернаціоналістів на 4 відсотки більше, 
ніж тоді загинуло. Чимало з них так і не дочека-
лися обіцяних, передбачених різного роду зако-
нами й статутами пільг та покращень буття. Та 
«афганці» – народ такий, що звик висловлювати 
свою позицію на загал, відкрито. Тому одразу й 
підтримали настрої Майдану, активно долучив-
шись до лав протестувальників і в столиці Укра-
їни, й на місцях. 

– Ми – люди обов`язку, і честь Вітчизни – це й 
особиста честь кожного з нас, – мовить Михай-
ло Заблоцький, – а  ідеали народу, його правда і 
його справедливість – наша мета.

За право жити під сонцем
Коли ще років шість тому назад ми вперше 

зустрілися з о. Ігорем Федоришиним і він пере-
повів свою життєву історію, то слухалося те все 
направду як страшна казка. Тому й у книзі про 
Афган «Обпалені війною» публікація про нашого 
героя вийшла під назвою «Тривожні «казки» про 
війну. «Казка» перша. Страшна. Та добре кінча-
ється, хоча і не забувається». 

– Мене записували шофером, а я через мо-
лодечий максималізм захотів бути розвідником. 
Майбутніх «миротворців» вчили бігати по горах, 
підніматися на їх вершини, лазячи по скелях, 
величезних каменях з багатокілограмовим ван-
тажем за плечима та не менш важким обмун-
дируванням: бронежилет – 19 кг, рюкзак – 30 кг, 
гранатомет (довгий, аж по колінах бив) – 7 кг, і 
так 15 км по пустелі бігли. Обдерті, запороше-
ні, спітнілі, змучені, голодні – ось як виглядала 
славнозвісна радянська армія...

Я служив у Кабулі, в розвідвзводі 171-го пол-
ку, другий батальйон. Наша специфіка – засідки 
і супровід колон. Ми водили колони на Гардез, 
Газні, Кандагар, Джелалабад, були два рази в 
Шарджоу. Знаєте, що цікаво? Чим менше воюєш, 
тим більше гинеш. Коли ти не привчений до ві-
йни, то просто завмираєш від страху, а це ж була 
війна засідок...

Та із закінченням армійської служби не закін-
чився бойовий запал, бо тепер треба було вже 
у мирному суспільстві відстоювати своє право 
ходити під сонцем. Ось як описує той період о. 
Ігор: 

– Прийшов додому. І що? Треба кудись йти вчи-
тися. Сказали, що можна у Вінницький педінсти-
тут на фізкультурний факультет поступити. Йду 
поступати. А мені у відповідь: вибачте, некомсо-
мольців не беремо. Йду поступати в комсомол. 
І там свої умови: вибачте, приймемо, якщо пів-
року відробите. Є робота в міліції. Треба пройти 
медкомісію – хірург не підписує, спина крива. А 
я ж тільки з Афгану! Переніс жовтуху, тиф, через 
півроку – струс мозку і паратит. Напівінвалід. Ва-
жив 56 кг при 180 см зросту. Та якось підписав. 
Приходжу у відділ кадрів: вибачте, ми комуністів 
беремо, а ви навіть некомсомолець. Пішов би 
й шофером – ніхто не бере. У результаті по ве-
ликому блату влаштувався шофером в місцеве 
АТП, де відробив півроку. Поступив у комсомол. 
Потім – педінститут. Провчився 3 роки і пішов 
у семінарію, Львівську духовну. Зараз маю за-
кінчений Люблінський католицький університет, 
отримав ступінь магістра.

Ігор Федоришин – наш земляк, уродженець 
Чортківщини. Та на даний час служить у с. Висо-
ке Монастириського району. Хоча непосидючий 
характер, а також смиренність у служінні Господу 
протоптують життєві стежини священика й у ін-
ших країнах, навіть за тисячі кілометрів від дому. 
Так, у 2009-2010 рр. разом із десантниками з Жи-
томира побував із миротворчою місією у Косово, 
Югославія – як військовий священик. Протягом 
трьох місяців зими 2011-2012-го підтримував ді-
єво – особистою присутністю та Божим словом, 
Святою Літургією українську греко-католицьку 
громаду в далекому Казахстані. 

Отець Ігор – добрий пастир для своїх пара-
фіян. Він сповідує їм вічні істини – християнські 
цінності й щоденно заносить молитви до Господа 
нашого та Його Матері, мовлячи: «Господи Боже 
наш! Царе неба і землі, твердиня мого життя! 
Зміцни в мені любов до моєї нації, щоби міг я в її 
інтересах рятувати її від Твоїх ворогів… Пресвя-
та Богородице, Опікунко вірних, учини так, щоб 
моя родина, парафія і вся Батьківщина-Україна 
була правдивим Царством Твого Сина і Твоїм 
Царством». Духовний наставник завжди разом 
із вірними, особливо у ті найважчі моменти, як 
от сьогодні, у час відстоювання українцями сво-
єї свободи, коли люди найбільше потребують 
Божої підтримки, опіки. Він –  в епіцентрі подій, 
неодноразово засвідчував свою громадянську 
позицію перебуванням разом на Майдані Не-
залежності (на знімку вгорі другий зліва). Як 
капелан обласного осередку всеукраїнської 
організації «Тризуб» щоразу, перебуваючи у ці 
доленосні для України дні в столиці на майдані 
чи вул. Грушевського, складав спільні молитви 
із вірними, благословляв мирних протестантів, 
посвячував прапор сотні Народної самооборо-
ни, служив панахиду за полеглими. Бо переко-
наний: з вірою в Того, Хто воскрес і саму смерть 
подолав, – ми приречені на перемогу.

Анна БЛАЖЕНКО,
Оксана СВИСТУН

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ (на 1-й стор.) та 
з домашніх архівів Миколи БОДНАРЧУКА, 

Леоніда ПІДРУЧНОГО,
 Ігоря ФЕДОРИШИНА

Хрещені Афганом
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Шевченкіана

Цінності

По всій Україні у даний час проходить всеукраїнська акція, 
започаткована до 200-річного ювілею Тараса Григоровича 
Шевченка, «Рушник Великому Тарасу». Тернопільщина теж 
взяла активну участь в цьому мистецькому заході. У вистав-
ковому залі обласного краєзнавчого музею тісно від бажаю-
чих доторкнутися до дарунка українців своєму Пророкові. 

Кращі народні майстрині області зібралися у приміщенні, 
щоб продовжити вишивати візерунок, який розпочали викла-
дати на полотні вишивальниці із с. Шевченкове Звенигород-
ського району Черкаської області. Серед них – чортківчанки 
Марія Свістіль, Надія Поповська, Людмила Гургач. Як перепо-
відає пані Людмила, вишивали вони гладдю червоними нит-
ками на домотканому полотні завдовжки 7 м. Узор копіює ста-
ровинні рушники з шевченківських країв. На ньому – дерево 

життя, а також пророчі слова із «Кобзаря», дати, пов`язані 
із постаттю Тараса. До Тернополя рушник прибув із Луцька. 
Після вишивання на ньому тернопільських майстринь попря-
мував у Вільнюс, тому що організаторами акції заплановано, 
що унікальне полотно повинно побувати в усіх місцях світу, 
де перебував Т.Шевченко: в Україні, Росії, Казахстані, Есто-
нії. Акція «Рушник Великому Тарасу» ще має назву: рушник 
національної єдності, тому завершити її планують до Дня 
Незалежності, найвеличнішого свята українців.

Оксана СВИСТУН
Фото Людмили ГУРГАЧ

Код Чортківщини 
на шевченківському рушникові
Минулої п`ятниці, 7 лютого, народні майстрині області вишивали рушник Великому Тарасу. 
Закодували вітання Пророку нації червоними нитками на полотні й чортківські майстрині. 

Викладач образотворчого мистецтва Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського Сергій 
Бондар, котрий водночас є й «хрещеним батьком» образотвор-
чої студії «Соняшник», що лучить закоханих в мистецтво полот-
на і пензля, звісно ж, просто-напросто не міг не влаштувати цю 
зустріч. Зазнайомившись із нинішнім візаві студентства – за-
служеним художником України й неперевершено заслуженим 
Майстром власне Тернопільщини Євгеном Удіним – лауреатом 
Всеукраїнських літературно-мистецьких премій ім. Іванни Блаж-
кевич та ім. Братів Богдана та Левка Лепких, головою Тернопіль-
ської організації Національної спілки художників України – ще 
в етномайстерні «Куферок», влітку, він і плекав-виколисував у 

мріях та діях майбутній візит гостя до коледжу. Так і сталося ми-
нулого понеділка.

Зрештою, виставка удінських робіт-ілюстрацій до казок («ро-
дзинка» творінь Майстра – власне книжкова графіка) у вести-
бюлі коледжу стала плановою. Адже вона, на думку п. Сергія, 
крізь призму мистецького сприйняття сприяє розширенню сві-
тоглядного бачення майбутніх педагогів, котрі дедалі впев-

неніше зазирають в дитячий 
дивосвіт. Проте сама зустріч з 
Художником з великої літери 
сплановувалась з інших бачень: 
аби нинішні студенти, а вже за-
втра навчителі юних дарувань, 
відчули Мистецтво на дотик, а 
ще – на смак і на колір. Аби по-
бачили й почули відомого мит-
ця, особистість – насамперед 
як людину земну й доступну, ту, 
що поруч, до котрої можна й по-
трібно дотягнутись, дорости й 
собі, запозичивши суму знань, 
зусиль та прагнень. 

Вони (а учасниками творчої 
зустрічі стало понад шестиде-
сятиосібне студентство трьох 
груп – ПО 12, ПО 14 та СП 1 ра-
зом із кураторами Іриною Клим 
та Ніною Шуригайло) вдячно 
зазирали в світ дитинства, де 
перемагає винятково добро; 
торкалися матеріалів художе-

ства – гелевої ручки, акварельних фарб, туші й пізнавали, що 
можна вдіяти ними, коли вмієш та знаєш як; слухали й заселю-
вали в душі окапини творчої сповіді Майстра. А він взяв та й 
розчахнув перед ними ще один світ – своїх подорожніх зама-
льовок. Хоча замальовками назвати їх, вочевидь, було б грі-
хом: то – справді художні нариси. У такий спосіб й оповідав про 
власний творчий шлях: не через призму дат та подій, а власне 

бачень і вражень. Загалом та мандрівка в часовому та просто-
ровому вимірі умістилася в дві години тривання. Й куди лиш 
не повела: на космодром Байконур та до Криму, де творив Ми-
хайло Лермонтов, на столичний Хрещатик – яким був колись, 
до княжого й гордого Львова. До селища Тернопільське, котре 
споруджувалося народною толокою для евакуйованих з Чор-
нобиля. До Тернополя, де Євген Удін живе і творить упродовж 
понад півсотні літ. Творить і милується замком та Надставною 
церквою (їх проілюстрував до останнього видання творів на-
шого земляка, лауреата Шевченківської премії, наймолодшого 
з патріотичної росохацької групи харків`янина Степана Сапе-
ляка – те видання із логотипом автора, котре символізує непо-
кору, свободу, життя, гість і вдарував студентам для майбут-
нього музею коледжу). І, звісно ж, до Чорткова, названого ним 
«раєм для художників», де Майстер защораз відкриває для 
себе нові, милі серцю куточки.

А вдячні слухачі (водночас і захоплені глядачі) взяли та й 
подарували шанованому гостеві, котрий виявився не дале-
кою зіркою, а щирим другом, котрий не втомлювався напрочуд 
щиро подивовуватися особливим шармом і творчою енергети-
кою у стінах коледжу, книгу-енциклопедію «Історія мистецтв». 
На згадку й тривання подальших творчих зв`язків. Те, що так 
воно й буде, вдоволено потверджує тепер їх викладач Сергій 
Бондар. Бо вже планує візити свого студентства до обласного 
краєзнавчого музею. Та й, звісно ж, зв`язки з інститутом мис-
тецтв ТНПУ ім. В.Гнатюка, де їх візаві Євген Удін є доцентом 
кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, не обривати-
муться.  Задля спадкоємності майбутніх творців.

Анна БЛАЖЕНКО 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Подіум

Кольоровий світ на долоні Майстра
Цю зустріч можна без всілякого метафоризму 

означити влучно й правильно – творчим 
рукостисканням. То нічого, що з одного боку 

перебував по вінця збагачений життєвим 
та творчим досвідом Митець, а з другого – 

студенти-першокурсники, котрі лиш торують 
свій шлях в самостійність та творчість. 

Він тому й простягнув їм долоню, аби доростали, 
прагнули торкнутись крильми його висот...
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19 лютого. Тривалість дня – 10.20. Схід – 7.02. Захід – 17.22. Іменини святкують Марфа, Христина

Дозвілля

Романтики
Досить миті, щоби стати героєм, але необхідно ціле життя, щоби стати гідною людиною

Для наших читачів подарунок до Дня Валентина – сторінка «Романтики», 
яку разом із голосонародівцями люб`язно погодилися підготувати 
видавці щомісячного вісника ДНЗ «Чортківське ВПУ» «Alma Mater». 

Як святкують вихованці цього навчального закладу День закоханих та привітання 
усім читачам у цей день – від Світлани Візнюк, голови первинної профспілкової 

організації учнів Державного навчального закладу 
«Чортківське вище професійне училище».

Позаду залишився тиждень, протягом яко-
го всі члени учнівського самоврядування Дер-
жавного навчального закладу «Чортківське 
вище професійне училище» невтомно працю-
вали над створенням романтичної, можливо, 
навіть казкової атмосфери, яка сьогодні огор-
тає не тільки учнів, а й усіх працівників нашого 
навчального закладу. Уже на порозі училища 
вас з усмішкою зустрічають представники сек-
тора творчого розвитку, культури і дозвілля та 
вручають символи Дня закоханих – валентин-
ки.

Крок за кроком, долаючи коридор, ви потра-
пляєте у царство «Музичної Вітальні». Тут, у 
калейдоскопі різноманітних пісень, ви маєте 
чудову можливість хоч на декілька хвилин за-
бути про усі негаразди та поринути у світ ро-
мантики.

Здавалося б, усе побачено й усе почуто. 

Потрібно повертатись у сіру буденність. При-
ступати до роботи або ж до навчання. 

Впевненим  кроком долаєте сходову части-
ну першого поверху та замираєте від неспо-
діванки: «Нас познайомило рідне училище!». 
Під таким гаслом у коридорі другого поверху 
розмістилася творча майстерня, яка впро-
довж дня формує фотогалерею із учнівських 
пар, чиї серця об’єднав в єдине ціле наш 
рідний навчальний заклад. Поряд своє міс-
це зайняли почесні атрибути Дня закоханих 
– Скриньки Валентина. Тут у розпалі процес 
збирання валентинок, які в подальшому бу-
дуть донесені до їхніх адресатів. 

Поєднання усіх цих елементів так чи інакше 
змушує навіть найчерствіші душі відкритися 
назустріч стрілам Купідона!

Тож з Днем Кохання та Любові, дорогі читачі 
«Голосу народу»!

Ось і настав довгоочікуваний 
День Святого Валентина 

Кохана, кохаю… 
Світанок. 
           Вже зіроньки гаснуть. 
Сьогодні до тебе я знову прийду, 
Бо хочеться дещо 
                         тобі розказати, 
Як вірно, як вірно тебе я люблю. 
І промені гаснуть… 
                    Та тільки надвечір 
Ховається небо кудись голубе. 
А моє кохання 
                  так ніжно тріпоче… 
Тобою лиш жить 
                        воно вічно буде.
Джерельце дзюркоче, 
                       ще й річка тече. 
Десь ти у садочку 
                           чекаєш мене. 
І твоє волосся, як промені сонця, 
Влилися у душу мені назавжди. 
Про тебе я мріяв і мрію ще й досі: 
Так ніжно, так ніжно з’являєшся в сни. 

***
Я листя з дерев назбираю, 
Складу їх в букетик собі. 
Я знову з тобою 
                  на зустріч чекаю 
І хочу, 
        щоб ти посміхнувся мені. 
Тим листям простелю 
                         дорогу додому, 
Щоб ти відшукав 
                            так мої сліди. 
Я знаю – ти просто блукаєш 
І зовсім не знаєш, 
Що доля докупи 
                    нас хоче звести… 
Я листя в букет назбираю, 
Щоб міг ти впізнати мене 
Із тисяч дівчат, що гуляють, 

Обрав би мене, лиш мене!
Олександра КОРДУПЕЛЬ, 

учениця групи № 46 ДНЗ 
«Чортківське ВПУ».

Про почуття – віршами

Освідчення діями

Зима…  Сніг… Мороз… Сон… Так, саме сон. 
Адже ця пора року у кожного в душі асоціюється 
із зимовою сплячкою не тільки природи, а й люд-
ської душі. Щодня можна спостерігати, як сірими 
вулицями нашого невеличкого містечка снують 
люди, немов виконуючи якийсь дивний план: дім 
– робота – дім; дім – навчання – дім. А що далі? 
Ви коли-небудь задумувались над цим? Телеві-
зор, комп’ютер, короткі та незмістовні телефонні 

розмови про день, що минає, та 
сон...  І все знову по колу… 

А чи задумувались ви, 
ЛЮДИ, що ось так, година за 
годиною,  втрачається безцін-
ний час, який міг би стати для 
вас неповторним моментом 
щастя... Огляньтеся навкру-
ги: зимова пора – не час для 
сплячки. Це щедре поле, за-
сіяне дивовижними можливос-
тями зробити життя яскравим, 
довести усьому світу та насам-
перед собі, що життя – безцін-
ний дар, незалежно від пори 
року. І 14 лютого – це чудова 
можливість розпочати зміни на 
краще. Розпочати турбуватись 

не тільки про матеріальні блага, а й приділити 
увагу вже таким забутим, душевним потребам 
своїм та своєї коханої людини. 

День усіх закоханих – прекрасна можливість 
пожвавити почуття, що відходять на другий 
план під жорстким натиском важких буднів. 

Тільки уявіть – вечір, за вікном лютий моро-
зець, уже всі справи начебто зроблені, тепла і 

затишна кухня, поруч кохана людина…
Поєднання усіх цих компонентів – прекрас-

ний  поштовх для рішучих дій: організуйте ко-
ханій людині романтичну вечерю. Здивувати 
свою другу половинку зовсім не важко, достат-
ньо включити трохи фантазії.

Романтична вечеря передбачає спокійну 
обстановку, тиху повільну музику, приглушене 
світло, легкі ароматні страви. А красиво при-
крашений стіл – один з найголовніших еле-
ментів бажаного заходу, тож підійдіть до його 
оформлення уважно і відповідально.

Постеліть на столі скатертину кольору ко-
хання. Розкладіть атрибути, що відповідають 
тематиці вечора: листівки-валентинки, сер-
дечка, намистинки, пелюстки троянд і т. п. Вони 
підкреслять бажану романтичну атмосферу.

Сервірування столу повинно бути оформ-
лено таким чином, щоб вам було добре видно 
один одного. 

Головним із елементів буде страва, що ві-
дображатиме увесь спектр ваших почуттів. 
Хорошим рішенням стане салат, який носить 
не менш романтичну назву, як і сам привід 
святкування, – «Гранатове серце».

А ось і рецепт та спосіб його приготування.
Інгредієнти:
1 буряк;
2-3 картоплини;
2 морквини;
3-4 яйця;
2 яблука;
100-150 г голландського сиру;

1 гранат;
150-200 г курячого 

філе; 
1 цибулина;
волоські горіхи 

(декілька штук);
майонез (ним буде-

мо змащувати кож-
ний шар).

Куряче філе відварюємо і нарізаємо куби-
ками. Цибулю нарізаємо півкільцями і обсма-
жуємо на олії.

Яйця відварюємо і тремо на тертці. Так 
само тремо на тертці і сир та буряк.

Відділяємо зерна граната.
Розміщуємо інгредієнти у такому порядку:
1-й шар – куряче філе;
2-й шар – обсмажена цибуля;
3-й шар – яйця;
4-й шар – сир;
5-й шар – волоські горіхи;
6-й шар – буряк;
7-й шар – зерна граната (покриваємо все 

серце).
Будьте уважними один до одного і тоді ваші 

відносини наповнюватимуться змістом та різ-
номанітністю прекрасних моментів життя.

Подаруйте краплину щастя собі та коханій 
людині, і нехай весь світ почекає!

 Руслан ПАхОЛКІВ та Іванна ЧОРПІТА, 
учні групи № 24 ДНЗ «Чортківське ВПУ»

У середу пройшла перша така зустріч на тему 
«Справжня любов чекає» як альтернатива Дню 
закоханих. У програму вечора входило: помолі-
мося за любов, поговорімо про любов, навчімо-
ся любити. А гаслом зустрічі стали слова Папи 
Франциска: «Або любов є безкорисливою і турбо-
тливою, або вона взагалі не є християнською».

Ось основні тези, які доводили до відома ді-
вчат та хлопців священики Бучацької єпархії та 
молодь «Обнови».

Любов є терпіння, бо як Бог показав нам Свою 
любов? Віддав нам Свого Сина. Чи от жінка, яка 
народжує дитину, теж багато терпить – біль з лю-
бові.

А закоханість? То є щось тимчасове.
Насправді любов є даром, даром себе іншим. 
Ось багато хто чув вираз: любов з першого по-

гляду. Чи це правдива любов? Ні, бо любов – це 
досвід, шлях до пізнання людини людиною. 
Можна відчувати потяг до людини, яку зустріли, 
але, незважаючи на його силу, це все поверхнево, 
лише закоханість, а не кохання. Для того, щоб лю-
дину по-справжньому покохати, потрібно пройти 

шлях пізнання. Любов враховує недоліки, а зако-
ханість ігнорує їх. Бо що означає любити? Це зна-
чить знати ту людину, бачити, що в ній є поганого і 
все одно любити її, бо ми ж ніхто не ідеальні. 

Любов є безкорисливою. І прикладом у цьо-
му є Бог. Він полюбив людину не за те, що вона 
йому щось зробить, а знаючи усі наші прогрішен-
ня наперед.

Лише закоханість вимагає чогось взамін. Але 
і вона має бути, бо це є перший етап. Вже потім 
настає любов. Бо їй потрібний якийсь термін, щоб 
пізнати людину, а пізнання душі для цього почут-
тя є дуже важливо.

Любов – це віра. Щоб зустрічатися, потрібно 
пройти такі етапи: вірити, що людина може мати 
до тебе якісь почуття; надіятися на ту людину, 
але потім це має бути виражено в ділах. Ча-
сом при цьому треба перейти навіть так званий 
темний етап: сварки, непорозуміння, але потім 
обов`язково – перепрошення, прощення. Це так, 
як у наших стосунках з Богом. Ми Йому сповідає-
мося, розказуємо наші гріхи, а Він прощає, бо лю-
бить нас такими, якими ми є. Але може бути й так, 
що стосунки «не клеяться», як у випадку із клейо-
вою стрічкою, заліпленою брудом. Так і у нашому 
житті буває. Тоді людина дуже переживає, бо ми 
найбільше страждаємо від браку любові. 

До десяти заповідей, записаних в Старому За-
віті, Господь записав ще дві – про любов до Бога 
і ближнього. А апостол Іван згодом прокоменту-
вав: якщо ти не любиш ближнього свого, того, 
кого бачиш, то як зможеш полюбити Господа? Лю-
бов до хлопця – це теж любов до Бога, якщо вона 
чиста, та любов.

І ще: ніколи не обманюйте самі себе, бо одур-
манена людина дурить інших, її душа страждає 
при цьому. Тому, відзначаючи День Валентина, 
не забувайте про Господа. Даруйте валентинки, 
обмінюйтеся ними, святкуйте, але тільки з Богом! 
І пам`ятайте слова Св. Павла, що любов – неоці-
ненний дар від Господа, який можемо випросити 
щирою і постійною молитвою. Вона надає зміст 
нашим вчинкам, життю. Той, хто навчився люби-
ти, досягне всього.

Тематичні вечори проводитимуться у кафе-
дральному соборі Верховних Апостолів Петра і 
Павла щовівторка о 18-й год. Приходьте погомо-
ніти про життя.

Фото Лесі СИНИШИН

Краплинка щастя для себе та коханої людини

Висловлювати свої почуття не лише словами, а насамперед – діями пропонують 
учні ВПУ  Руслан Пахолків та Іванна Чорпіта. Руслан продумав сервірування 
святкового столу, а Іванна постаралася приготувати смачні страви для 
романтичної вечері сьогодні. Фотографії та рецепти – у даній публікації.

Ведуча сторінки Оксана СВИСТУН
Матеріал підготувала Світлана ВІЗНюК

Джерела мудрості
Справжня любов чекає

Молодь спільноти ТУСК «Обнова» разом із священиками Бучацької єпархії  УГКЦ 
організовують для юнаків та юнок Чортківщини вечори зустрічей, 

на яких молодь мала б змогу обговорювати питання, що їх хвилюють, 
цікавлять, і зі своїми однолітками, і зі старшими наставниками, духівниками.



№ 8 (8450), 14 лютого 2014 року

Програма телепередач8

20 лютого. Тривалість дня – 10.23. Схід – 7.00. Захід – 17.24. Іменини святкує Парфеній

18 лютого, вівторок 19 лютого, середа 20 лютого, 17 лютого, понеділок
УТ-1

06.05, 07.00, 08.00, 15.00 
Новини 
06.20 Мультфiльм 
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 
студiї 
07.20 Тема дня 
07.25 Країна on line 
07.30 Ера бiзнесу 
07.50 Швидкий снiданок 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.10, 13.10 Олiмпiйськi 
iгри. Гiрськолижний спорт. 
Гiгантський слалом (чол.) 
11.10 Олiмпiйськi 
iгри. Сноубординг. 
Паралельний гiгантський 
слалом (чол., жiн.) 
14.15 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. Командний 
спринт (чол., жiн.) 
15.25 Українська пiсня 
16.25 Олiмпiйськi iгри. 
Бiатлон. Змiшана 
естафета 
18.00, 20.40 Олiмпiйськi 
iгри. Фiгурне катання. 
Жiнки, коротка програма 
19.20 Олiмпiйськi iгри. 
Бобслей (жiн.) 
21.35 Пiдсумки дня 
21.55 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
22.40 Фiнансова 
перспектива 
22.50 Мегалот 
22.55 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Пiдсумки 
23.20 На слуху 
23.40 Вiд першої особи 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.55 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.50, 11.50, 20.15, 21.20 
Т/с “Вiр менi” 
12.50, 13.45 Т/с “Громови” (1) 
14.45 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.40 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.25 “Чотири весiлля - 3” 

ІНТЕР
05.25, 09.20 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.25 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.00 “Зрозумiти. 
Пробачити” 
17.05 “Давай одружимося!” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.35 Т/с “Син батька 
народiв” 
23.35 Т/с “Крутi береги” 

ТТб
07.00, 12.45, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 15.00 “Удосвiта” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15, 22.45 “Гра долi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.15 “Час реформ” 
13.00 “Мистецька 
спадщина Великого 
Кобзаря” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Школа незвичайних 
наук” 
17.00 “Новини України “ 
17.15 “Бiржа працi” 
17.45 “Галерея образiв” 
18.00 “Думки вголос” 
18.30 “Надiя є” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Тема дня” 
19.45 “Свiт професiй” 
20.00 “Економiчний 
iнтерес” 
20.15 “Степовики” 
20.30 Муз. програма 
“Горицвiт” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Почерк долi” 
21.30 “Енергоманiя” 
23.00 “Тетерiв” 

ICTV
05.30 Факти 
05.55 Свiтанок 
07.00 Т/с “Лiтєйний, 4” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Зниклi” 
14.15, 20.05 Т/с “Чужий 
район-2” 
16.50 Т/с “Опери” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.35 Х/ф “Зоряний десант-2. 
Герой Федерацiї” (2) 

СТб
06.15, 16.00 “Все буде 
добре!” 
07.55, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.20 “Зiркове життя. Не 
отрекаются, любя” 
10.20 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
12.05, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.00 “МастерШеф” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мама-
детектив”(1) 
22.25 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 13.05 М/с 
“Черепашки-нiндзя” 
06.35, 13.25 М/с “Губка 
Боб” 
07.00, 07.35 Пiдйом 
08.00 Т/с “Метод Лаврової” 
08.55, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45 Т/с “Щасливi разом” 
15.15 Т/с “Друзi” 
16.10 Т/с “Татусевi дочки” 
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни” 
19.00, 00.20 Репортер 
19.20 Абзац! 
22.40 Х/ф “Кiнопобачення” (2) 
00.30 Х/ф “Американський 
пирiг” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “Горюнов” (1) 
11.50 Т/с “Катя. 
Продовження” (1) 
15.00 Т/с “ОСА” (1) 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 

2+2
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-
15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Золота рiчка” (1) 
11.25 Х/ф “За даними 
карного розшуку” (1) 
13.00 “Бiйцi Всесвiту” 
14.00 “Телепатiя” 
15.00 “Таємницi загибелi 
Титанiка” 
15.45 “Воїни свiту” 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Солдати 
фортуни” (2) 
23.25 Х/ф “Павучий удар” (2) 
01.10 Х/ф “Немезис” (3) 

ТЕТ
06.00 Приколи 
на перервi 
06.30, 08.20 М/с 
“Черепашки мутанти 
нiндзя” (1) 
07.20 М/с “Лалалупси” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
09.20 Єралаш 
09.55, 00.00 Одна за всiх 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
14.05 Т/с “Дєтка” (1) 
15.00, 19.00 Панянка-
селянка 
16.00 Дайош молодьож! 
17.00, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
18.00 Розсмiши комiка 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 
00.55 У ТЕТа пара 
01.40 Т/с “Закрита школа” 
(2) 
02.25 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
03.55 З ночi до ранку 

УТ-1
06.05, 07.00, 08.00, 15.00 
Новини 
06.30 Доброго ранку, 
Україно! 
06.35, 07.35 Огляд преси 
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 
студiї 
07.20 Ера будiвництва 
07.25 Країна on line 
07.30 Ера бiзнесу 
07.50 Швидкий снiданок 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.40 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Скi-крос (чол.) 
10.35, 13.15 Олiмпiйськi 
iгри. Лижне двоборство 
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Скi-крос. Фiнал 
(чол.) 
14.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
15.30 Олiмпiйськi iгри. Керлiнг. 
Матч за “золото” (жiн.) 
17.00 Олiмпiйськi iгри. 
Фiгурне катання. Жiнки, 
довiльна програма 
21.00 Пiдсумки дня 
21.20 Дiловий свiт 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
22.45 Фiнансова 
перспектива 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Пiдсумки 
23.20 На слуху 
23.40 Вiд першої особи 
 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.50, 11.50, 22.00, 23.05 
Т/с “Вiр менi” 
12.50, 13.45 Т/с “Громови” (1) 
14.40 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.40 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.00 Футбол. Лiга 
Європи. “Динамо” (Київ) - 
“Валенсiя” (Iспанiя) 
00.25 Т/с “Касл - 2” (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.25 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.00 “Зрозумiти. 
Пробачити” 
17.05 “Давай одружимося!” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.35 Т/с “Син батька 
народiв” 
23.35 Т/с “Крутi береги” 

ТТб
06.45, 10.00, 18.15 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00, 12.45, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Пiсля школи” 
12.15 “Почерк долi” 
13.00 “Cтеповики” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
14.30 “Як це було” 
15.00 “А у нас кiно знiмали” 
15.45 “Бiржа працi” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Iноземна для дiтей” 
16.50 “Наш Кобзар” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “Легенди Запорiжжя” 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.30 “Просто неба” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Тема дня” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
22.45 “Так було” 
23.00 “I слово було Бог” 

УТ-1
06.05, 07.00, 08.00, 12.45, 
15.00 Новини 
06.30 Доброго ранку, 
Україно! 
06.35, 07.35 Огляд преси 
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 
студiї 
07.30 Ера бiзнесу 
07.50 Швидкий снiданок 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.25 Рояль в кущах 
10.00 Олiмпiйськi iгри. 
Сноубординг. Сноуборд-
крос (чол.) 
13.00 Як це? 
13.20 Право на захист 
13.50 Крок до зiрок 
14.40 Вiкно в Америку 
15.10 Агро-News 
15.40, 03.30 Олiмпiйськi 
iгри. Фрiстайл. Акробатика. 
Квалiфiкацiя (чол.) 
16.55 Олiмпiйськi iгри. 
Бiатлон. Мас-старт (жiн., 
12,5 км) 
18.00 Олiмпiйськi iгри. 
Бобслей. Двiйки 
19.05 Олiмпiйськi iгри. 
Фiгурне катання. Танцi, 
довiльна програма 
20.30 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Акробатика. Фiнал 
(чол.) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
22.45 Фiнансова 
перспектива 
22.55 Трiйка, Кено, 
Секунда удачi 
23.00 Пiдсумки 
23.20 На слуху 
23.40 Вiд першої особи 

1+1
06.00 “ТСН-Тиждень” 
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40 ТСН
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
11.05 Х/ф “Афоня” (1) 
13.00 Х/ф “Другий шанс” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15, 21.20 Т/с “Вiр менi” 
22.25 “Грошi” 
23.55 Т/с “Касл” (2) 

ІНТЕР

05.25 Х/ф “Береги кохання” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20, 12.25 Т/с “Поки живу, 
люблю” 
13.30, 03.20 “Судовi 
справи” 
15.00 “Сiмейний суд” 
15.55 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.35 Т/с “Син батька 
народiв” 
23.35 Т/с “Крутi береги” 

ТТб
06.45, 14.00, 18.15 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30 “Подорож гурмана” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “Мiй Шевченко” 
12.45, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.00 “Запорiжжя 
туристичне” 
13.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
13.45 “Український музей 
декоративного мистецтва” 
14.15 “Вухатi та хвостатi” 
14.35 “Обереги” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 “Чернiгiвщина в життi 
славетних” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Тема дня” 
19.45 “Храми Подiлля” 
20.00 “Шукаю батькiв” 

20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Золота провiнцiя” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 “Тетерiв” 
23.30 “Крим-курорт” 

ICTV
06.45 Факти тижня 
07.50, 09.15, 13.00 Т/с 
“Апостол” 
08.45 Факти. Ранок 
12.45 Факти. 
День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини 
20.05 Т/с “Чужий 
район” 
22.30 Свобода слова 

СТб
06.25, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.45 Х/ф “Москва сльозам 
не вiрить”(1) 
12.25, 20.00, 23.45 
“Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
13.15 “МастерШеф” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мама-
детектив”(1) 
22.25 “Детектор брехнi - 5” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35 Пiдйом 
07.30, 19.55, 00.55 Погода 
08.00 Т/с “Метод 
Лаврової” 
08.50, 17.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45 Т/с “Щасливi разом” 
14.45 Х/ф “Прикинься 
моєю дружиною” 
18.00, 22.00 Т/с 
“Воронiни” 
19.00, 00.50 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Ревiзор-2 
23.05 Х/ф “Секс дружбi не 
перешкода” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10 Х/ф “Не вiдпускай 
мене” (1) 
13.00, 17.25 Т/с “Слiд” (1) 
15.00 Т/с “ОСА” (1) 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.20, 04.20 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
20.00 Т/с “Горюнов” (1) 
22.00, 03.50 Подiї дня 
22.30 Х/ф “На межi” (2) 
00.30 Т/с “Дев’ятий 
вiддiл” (2) 
02.20 Х/ф “Курортний 
роман” (2) 
05.00 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.30 Т/с “Оперативний 
псевдонiм” (1) 
18.30 Новини 2+2 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.20 Х/ф “Вiйна” (2) 
23.25 Х/ф “Книга Iлая” (2) 
01.35 Х/ф “З-пiд землi” (3) 
03.00 Х/ф “Троянський 
спас” (1) 

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi 
06.30, 08.20 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
07.20 М/с “Лалалупси” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
09.20 Єралаш 
09.55, 00.00 Одна за всiх 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
14.05 Т/с “Дєтка” (1) 
15.00, 19.00 Панянка-
селянка 
16.00 Дайош молодьож! 
17.00, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
18.00 Розсмiши комiка 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 
23.25 Дурнєв+1 
00.55 У ТЕТа пара 
01.40 Т/с “Закрита 
школа” (2) 
02.25 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
03.55 З ночi 
до ранку 

УТ-1
06.05, 07.00, 08.00, 15.00 
Новини 
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї 
07.30 Ера бiзнесу 
07.50 Швидкий снiданок 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.30, 13.35 Олiмпiйськi 
iгри. Гiрськолижний спорт. 
Гiгантський слалом (жiн.) 
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
Шорт-трек (чол., жiн.) 
14.10 Олiмпiйськi iгри. 
Лижне двоборство 
15.40 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Хаф-пайп. 
Квалiфiкацiя (чол.) 
17.30 Олiмпiйськi iгри. 
Бобслей (жiн.) 
19.25 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Хаф-пайп. Фiнал 
(чол.) 
20.40 Олiмпiйськi iгри. 
Ковзанярський спорт (чол., 
10000 м) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
22.45 Фiнансова 
перспектива 
22.55 Трiйка, Кено, Максима 
23.00 Пiдсумки 
23.20 На слуху 
23.40 Вiд першої особи 
 

1+1
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.50, 03.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.50, 11.50, 20.15, 21.20 
Т/с “Вiр менi” 
12.50, 13.45 Т/с “Громови” (1) 
14.40 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.35 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.25 Реалiтi-шоу “Сiм’я” 
00.05 Т/с “Касл” (2) 

ІНТЕР

05.25, 09.20 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.25 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.00 “Зрозумiти. 
Пробачити” 
17.05 “Давай одружимося!” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.35 Т/с “Син батька народiв” 
23.35 Т/с “Крутi береги” 

ТТб
06.15, 13.20 “Iсторичний 
календар” 
06.40 “Гуморинка на 
хвилинку” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
07.30 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “В об’єктивi ТТБ” 
12.15 “Випробуй на собi” 
12.45 “Вiстi ТТБ “ 
13.00 “100 шедеврiв” 
13.30 “Шукаю батькiв” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Цiна Перемоги” 
14.30 “Золота провiнцiя” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Диволяндiя” 
16.40 “Українськi 
забавлянки” 
17.15 “Мистецька 
спадщина Великого 
Кобзаря” 
17.30 “Фiлософiя життя” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.30 “ПрофStyle” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Тема дня” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Час реформ” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.50 Телезамальовка 
23.00 “Тетерiв” 
23.30 “Кiно, кiно...” 

ICTV
06.55, 17.00 Т/с “Лiтєйний, 4” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.30 Т/с “Зниклi” 
14.30 Т/с “Чужий район” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с “Чужий район-2” 
22.35 Х/ф “Зоряний 
десант” (2) 
 

СТб
06.35, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.15, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.50 “Зiркове життя. 
Маминi синочки” 
10.50 Х/ф “Це мiй собака”(1) 
12.35, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “МастерШеф” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мама-
детектив”(1) 
22.25 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35 Пiдйом 
08.00 Т/с “Метод Лаврової” 
08.55, 17.10 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45, 16.15 Т/с “Татусевi 
дочки” 
15.20 Т/с “Друзi” 
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни” 
19.00, 01.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
22.45 Х/ф “Удар по 
цнотливостi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “Горюнов” (1) 
11.50 Т/с “Катя. 
Продовження” (1) 
15.00 Т/с “ОСА” (1) 
16.00, 04.15 Критична 
точка 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “ОСА” (2) 
00.20 Т/с “Дев’ятий вiддiл” 
(2) 
02.10 Т/с “Камелот” (2) 
05.40 Срiбний апельсин 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.25 Х/ф “Дубля не буде” 
(1) 
08.00, 09.30 Т/с “Панове 
офiцери” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
16.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” 
(1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Манчестер Сiтi 
- Барселона. Пряма 
трансляцiя 
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
01.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Байєр Леверкузен - ПСЖ 
02.40 Х/ф “Хiппiнiада або 
материк кохання” (1) 

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi 
06.30, 08.20 М/с 
“Черепашки мутанти 
нiндзя” (1) 
07.20 М/с “Лалалупси” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
09.20 Єралаш 
09.55 Країна У 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
14.05 Т/с “Дєтка” (1) 
15.00, 19.00 Панянка-
селянка 
16.00 Дайош молодьож! 
17.00, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
18.00 Розсмiши комiка 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 
00.00 Одна за всiх 
00.55 У ТЕТа пара 
01.40 Т/с “Закрита школа” 
(2) 
02.25 Т/с “Кремлiвськi 
курсанти” (1) 
03.55 З ночi до ранку 



№ 8 (8450), 14 лютого 2014 року

Гороскоп 9
четвер 

ICTV
06.50, 16.50 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Зниклi” 
14.10, 20.05 Т/с “Чужий 
район-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.35 Х/ф “Дiм сонця, що 
сходить” (2) 

СТб
09.15 “Зiркове життя. 
Випробування бездiтнiстю” 
10.15 Х/ф “Лекцiї для 
домогосподарок”(1) 
12.15, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.10 “МастерШеф” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Х/ф “Мама-детектив”(1) 
22.25 “Зiркове життя. 
Оголенi та знедоленi” 
23.15 “Зiркове життя. Барбi 
з покалiченими душами” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35 Пiдйом 
08.00 Т/с “Метод Лаврової” 
08.55, 17.10 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45, 16.10 Т/с “Татусевi 
дочки” 
15.20 Т/с “Друзi” 
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни” 
19.00, 00.40 Репортер 
19.20 Абзац! 
22.45 Х/ф “Американський 
пирiг” (2) 
00.50 Х/ф “Тупий i ще 
тупiше тупого: Коли Гаррi 
зустрiв Ллойда” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 17.25 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “Горюнов” (1) 
11.50 Т/с “Катя. 
Продовження” (1) 
15.00 Т/с “ОСА” (1) 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. “Шахтар” (Донецьк) 
- “Вiкторiя” (Плзень) 
00.00 Т/с “ОСА” (2) 

2+2
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “Олександ 
маленький” (1) 
11.30 Х/ф “Хронiка 
пiкiруючого 
бомбардувальника” (1) 
13.00 “Галактичнi 
розвiдники” 
14.00 “Паралельнi свiти” 
15.00 “Тiбет: хронiки 
вершини свiту” 
15.45 “Воїни свiту” 
19.00 Огляд Групового 
етапу Лiги Європи 
19.55 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. “Днiпро” - 
“Тоттенхем”
22.00 Х/ф “Максимальне 
прискорення” (2) 

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком 
09.20 Єралаш 
09.55 Країна У 
12.20 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
14.05 Т/с “Дєтка” (1) 
15.00, 19.00 Панянка-
селянка 
16.00 Дайош молодьож! 
17.00, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
18.00 Розсмiши комiка 
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 
00.00 Одна за всiх 
00.55 У ТЕТа пара 

22 лютого, субота 23 лютого, неділя21 лютого, п`ятниця
УТ-1

06.05, 07.00, 08.00, 14.15 
Новини 
06.30 Доброго ранку, Україно! 
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 
студiї 
07.50 Швидкий снiданок 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.30 Свiтло 
09.55 Книга.ua 
10.35 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Скi-крос (жiн.) 
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Скi-крос. Фiнал 
(жiн.) 
13.25 Вiра. Надiя. Любов 
14.40, 18.15 Олiмпiйськi 
iгри. Гiрськолижний спорт. 
Слалом (жiн.) 
16.20 Олiмпiйськi iгри. 
Бiатлон. Естафета (жiн.) 
19.35 Олiмпiйськi iгри. 
Шорт-трек (чол., жiн.) 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
22.45 Фiнансова 
перспектива 
22.55 Трiйка, Кено, 
Секунда удачi 
23.00 Пiдсумки 
23.20 На слуху 
23.40 Вiд першої особи 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Асi” (1) 
10.50, 11.50 Т/с “Вiр менi” 
12.50, 13.45 Т/с “Громови” (1) 
14.40 “Красуня за 12 годин - 2” 
15.40 Т/с “Свати - 3” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 “Сказочная Русь” 
20.50 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
23.00 “Супергерої “ 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 18.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
11.15, 12.25, 02.15 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.25 “Судовi справи” 
15.05 “Сiмейний суд” 
16.00 “Зрозумiти. 
Пробачити” 
17.05 “Давай одружимося!” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.05 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.35 Т/с “Один на всiх” 
00.15 Х/ф “В останнiй 
момент” (2) 

ТТб
07.00, 12.45, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Легенди Запорiжжя” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.15 “Час реформ” 
13.00 “Так було” 
13.30 “Музейнi скарби” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Мова про мову” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Новини України “ 
17.15 “Мiкс” 
18.00 “Жива традицiя” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
20.00 “Зустрiч для вас” 
20.30 “Мiй Шевченко” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 “До народних 
джерел” 
23.00 “Обласнi центри 
України. Вiнниця” 
23.30 “Акценти” 

ICTV
06.50, 16.50 Т/с “Опери” 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.25 Т/с “Зниклi” 
14.20, 20.05 Т/с “Чужий 
район-2” 
18.45 Факти. Вечiр 
22.35 Х/ф “Убивцi на 
замiну” (2) 
00.05 Х/ф “Дiм сонця, що 
сходить” (2) 

СТб
06.40, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
08.10 Х/ф “Дихай зi мною”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.05, 22.25 Х/ф “Любов не 
дiлиться на два”(1) 
00.15 Х/ф “Лекцiї для 
домогосподарок”(1) 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35 Пiдйом 
07.30, 19.55, 01.02 Погода 
08.00 Т/с “Метод Лаврової” 
08.55, 17.10 Т/с “Не родись 
вродлива” 
09.45, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
15.25 Т/с “Друзi” 
16.10 Т/с “Татусевi дочки” 
19.00, 01.20 Репортер 
19.20 Абзац! 
22.40 Уральськi пельменi 
23.35 Х/ф “Тупий i ще 
тупiше тупого: Коли Гаррi 
зустрiв Ллойда” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 13.50, 17.20, 22.30 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “Горюнов” (1) 
11.50 Т/с “Катя. 
Продовження” (1) 
15.00 Т/с “ОСА” (1) 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Сашка” (1) 
19.20, 04.00 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Iсторiя 
кримiналiстики 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-
15” (1) 
09.00, 18.30 Новини 2+2 
09.30 Х/ф “День командира 
дивiзiї” (1) 
11.20 Х/ф “Йшов четвертий 
рiк вiйни” (1) 
13.05 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
14.55 “Облом UA. Новий 
сезон” 
19.00 Т/с “Чоловiчий сезон. 
Оксамитова революцiя” (1) 
23.40 Х/ф “Таємнi агенти” (2) 
01.45 Х/ф “Затемнення” (3) 
03.00 Х/ф “Лiсова пiсня” (1) 

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi 
06.30, 08.20 М/с 
“Черепашки мутанти 
нiндзя” (1) 
07.20 М/с “Лалалупси” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
09.20 Єралаш 
09.55 Вiталька 
12.05 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
13.50 Т/с “Дєтка” (1) 
14.45, 19.00 Панянка-
селянка 
15.45 Iкона стилю 
17.00 Пiвцарства за 
кохання 
18.00 Розсмiши комiка 
20.00 Х/ф “Викрутаси” (1) 
22.00 6 кадрiв 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 
00.00 Между нами 
00.55 У ТЕТа пара 

УТ-1
06.15, 23.40 Фiльм-концерт 
“О.Барикiн. Друзiв не 
забувають” 
07.50 Смiх з доставкою 
додому 
08.30 Панянка та кулiнар 
09.00 Армiя 
09.10 Православний вiсник 
09.45 Олiмпiйськi iгри. 
Бiатлон. Естафета (жiн.) 
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. Мас-старт 
(жiн., 30 км) 
13.30 Олiмпiйськi 
iгри. Сноубординг. 
Паралельний слалом 
(чол.,жiн.) 
14.40 Олiмпiйськi iгри. 
Гiрськолижний спорт. 
Слалом (чол.) 
16.20, 03.20 Олiмпiйськi 
iгри. Бiатлон. Естафета 
(чол.) 
18.20 Олiмпiйськi iгри. 
Фiгурне катання. Гала-
вистава 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Олiмпiйська студiя. 
Пiдсумки дня 
22.50 Мегалот 
22.55 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Завтра. PRO 

1+1
06.15, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
08.05, 08.30 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
08.50 М/ф “Енгрi бердс” (1) 
08.55 “Свiтське життя” 
09.50, 10.55, 12.00, 13.05 
Т/с “Свати - 4” (1) 
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2013” 
16.30, 20.00 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
22.10 Х/ф “9 рота” (2) 
 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.45 Х/ф “Марiя, 
Мiрабелла” 
10.00 Д/ф “Крилатов. 
Саудтрек епохи” 
11.00, 02.35 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
12.55 Концерт “23 лютого у 
Великому мiстi” 
14.35 Т/с “Не зрiкаються, 
кохаючи” 
18.10, 20.35 Т/с “Господарка 
великого мiста” 
20.00 “Подробицi” 
22.25 Х/ф “Наречений за 
оголошенням” (2) 

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 “Жива традицiя” 
13.30 “Зустрiч для вас” 
14.00 “Обласнi центри 
України.Вiнниця” 
14.30 “Мiкс” 
15.00 Концерт гурту “Рiка 
життя” 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
17.00 “Фiльм-дiтям” 
18.30 “Дiм.Сад.Город” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Панорама 
подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Шляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “Кулiнарiя 
вiд Андрiя” 
22.30 “Твої люди, 
Черкащино” 
23.00 “Вiд класики до 
джазу” 
23.30 “Тетерiв” 

ICTV
06.50 Т/с “Чужий район-2” 
09.25 Зiрка YouTube 
10.30 Дача 
11.00 Т/с “Ми з мабутнього” 
14.00 Х/ф “Ми з 
майбутнього-2” 
15.30, 19.50 Т/с “Чужi 
крила” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
21.35 Х/ф “Каратель” (2) 
23.40 Х/ф Оскар-1994: 
“Кримiнальне чтиво” (2) 

СТб
07.05 “Караоке на Майданi” 
07.55 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 “ВусоЛапоХвiст” 
11.00 “Хата на тата” 
12.40 Х/ф “Любов не 
дiлиться на два”(1) 
16.15 Х/ф “Джентльмени 
удачi”(1) 
18.00 Х/ф “Мамочка моя”(1) 
21.40 Х/ф “Сонцекруг”(1) 
23.30 “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 “Завжди говори 
“ТАК”” 
20.00 Х/ф “Маска” (2) 
22.00 Х/ф “Тупий i ще 
тупiше” (2) 
23.55 Вже котрий день 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00, 02.50 Подiї 
07.10, 08.10 Т/с “Iнтерни” (1) 
10.10 Один за сто годин 
11.10 Т/с “Дорожнiй патруль 
3” (1) 
13.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль 4” (1) 
14.00 Т/с “Друге повстання 
Спартака” (1) 
19.20 Т/с “Перелiтнi птахи” 
(1) 
23.20 Х/ф “Ми оголошуємо 
вам вiйну” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
07.10 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
07.30 Т/с “Солдати-15” (1) 
09.30 Т/с “Кордон. 
Тайговий роман” (1) 
18.00 Х/ф “Служу Вiтчизнi!” 
(2) 
20.00 Х/ф “Бiла стрiла” (2) 
22.00 “Королi рингу”. 
Всесвiтня серiя боксу 
(WSB). Dolce & Gabbana 
Italia Thunder - Українськi 
Отамани 
00.40 Х/ф “Однiєї кровi” (3) 
02.15 Х/ф “Пострiл в трунi” 
(1) 

ТЕТ
06.00 М/ф “Як козаки ....” (1) 
07.30 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 “Друзi назавжди” 
(1) 
11.55 М/ф “Пригоди 
Iмператора” (1) 
13.20 Обережно, дiти! 
14.20 Панянка-селянка 
16.00 Х/ф “Боги, мабуть, 
з’їхали з глузду” (1) 
18.05 Х/ф “Викрутаси” (1) 
20.00 Вiталька 
21.00 Розсмiши комiка 
23.00 Т/с “Секс 
i мiсто” (2) 
00.55 Х/ф “Божевiльний 
День подяки” (1) 
02.20 Т/с “Реальна кров” 
(3) 
03.55 З ночi до ранку 

УТ-1
06.35, 23.40 Смiх з 
доставкою додому 
07.05 Панянка та кулiнар 
07.30, 00.00 Ток-шоу 
“Дружина” 
09.00 Шеф-кухар країни 
10.00 Околиця 
10.30 Олiмпiйськi iгри. 
Лижнi гонки. Мас-старт 
(чол., 50 км) 
12.10, 12.55 Олiмпiйськi 
iгри. Бобслей. Четвiрки 
14.15 Подорожуй свiтом з 
Ю.Акунiною 
14.35 Як Ваше здоров’я? 
15.35 Ближче до народу 
16.05 Дiловий свiт. 
Тиждень 
16.35 Ми хочем, щоб ви 
знали 
17.00 Олiмпiйська студiя 
18.00 Церемонiя закриття 
Олiмпiади 2014 
21.00 Пiдсумки тижня 
21.55 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 

1+1
07.40, 10.00 Мультфiльм (1) 
08.10, 08.35 М/с “Король 
Лев. Тiмон i Пумба” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-
забава “ 
10.15 Х/ф “Дiди-
розбiйники” (1) 
12.10 “Чотири весiлля - 3” 
13.30 “Зiркова хронiка” 
14.30 “Машинi казки. Маша 
i ведмiдь” 
15.25 Х/ф “Русалка” (1) 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
20.15 “Голос країни 4. 
Перезавантаження” 
22.20 “Свiтське життя” 
23.20 “Що? де? коли?” 

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” 
12.45 Т/с “Господарка 
великого мiста” 
16.40 Новини. Спецвипуск 
17.00 Д/ф “Мiж землею i 
небом. Секрети Церемонiї 
вiдкриття Олiмпiади” 
18.00 Церемонiя закриття 
Зимових Олiмпiйських iгор 
у Сочi 
21.00 “Подробицi тижня” 
21.55 Х/ф “Перевiрка на 
кохання” 
23.35 Х/ф “Ми з 
майбутнього” 

ТТб
06.45, 13.00, 18.25 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30 “Смак життя” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Крiзь призму часу” 
10.15 “Дiм.Сад.Город” 
10.30 “Шляхами Тараса” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Твої люди, 
Черкащино” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.30 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
14.00 “Поклик таланту” 
15.40 “Кулiнарiя вiд Андрiя” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Театральнi зустрiчi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 Ювiлейний концерт 
українського народного 
хору “Калина” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Бiля рiдних джерел” 
23.00 “Мамина доля” 
23.50 “Музична хвиля ТТБ” 

ICTV
06.05 Х/ф “Флiнстоуни” 
07.30 Дача 
08.00 Мульт особистостi 
08.30 Так$i 
08.55 Космонавти 
09.55 Зiрка YouTube 
11.05 Козирне життя 
11.35 Вам i не снилося! 
12.10 Т/с “Лiсник” 
18.45 Факти тижня 
19.40 Т/с “Ми з мабутнього” 
22.50 Х/ф “Ми з 
майбутнього-2” 
00.30 Х/ф “Каратель” (2) 

СТб
06.15 Х/ф “Офiцери”(1) 
07.55 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.15 “Караоке на Майданi” 
11.10 Х/ф “Мама-
детектив”(1) 
15.15 Х/ф “Мамочка моя”(1) 
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
19.55 “Один за всiх” 
21.05 Х/ф “Дозвольте тебе 
поцiлувати... на весiллi”(1) 
22.55 Х/ф “Мандрiвка у 
закоханiсть”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с “Том i Джеррi” 
09.40 Файна Юкрайна 
11.55 Х/ф “Пенелопа” 
13.55 Х/ф “Затура: 
Космiчна подорож” 
16.00 Х/ф “Завжди говори 
“ТАК”” 
18.00 Х/ф “Маска” (2) 
20.00 Х/ф “Жiнка-кiшка” 
22.00 Х/ф “Факультет” (2) 
00.00 Вже котрий день 

ТРК “УКРАїНА”
06.45 Подiї 
07.05 Х/ф “Ми оголошуємо 
вам вiйну” (1) 
09.00 Ласкаво просимо 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00 Т/с “Дорожнiй 
патруль 4” (1) 
14.00 Т/с “Друге повстання 
Спартака” (1) 
19.00, 02.45 Подiї тижня 
20.00 Пристрастi на 
паркетi 
22.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
23.30 Великий футбол 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
07.00 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2013-2014 
07.30 “Маски-шоу” 
10.00 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
13.00 Х/ф “Пiрати семи 
морiв: Чорна борода” (1) 
16.40 Х/ф “Капiтан Грiм” (1) 
19.00 Х/ф “Вулкан” (1) 
21.30 “Профутбол” 
23.00 Х/ф “Бiла стрiла” (2) 

ТЕТ
06.00 Х/ф “Золотi леза: 
вогонь i лiд” (1) 
07.30 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/с “Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка” (1) 
11.00 М/ф “Барбi: Чудове 
Рiздво” (1) 
12.20 Обережно, дiти! 
13.15 Х/ф “Боги, мабуть, 
з’їхали з глузду” (1) 
15.20, 00.55 Х/ф “Твої, мої 
i нашi” (1) 
17.05 Країна У 
19.00 Вiталька 
21.00 Розсмiши 
комiка 
23.00 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
02.15 Х/ф “Душевна кухня” 
(2) 
03.45 З ночi до ранку 

ОВЕН (21.03-20.04)
Доведеться багато чого 

змінити у своїй діяльності. У 
боротьбі за справедливість по-
старайтеся уникати конфліктів 
і побережіть сили, пізніше вона 
обов’язково візьме гору. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Усе добре продумайте, 

після чого можна присту-
пати до рішучих дій. Нама-
гайтеся бути більш терпля-

чими з колегами по роботі. 
Ви здатні перевернути гори 
і показати себе в усій красі. 
бЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ви повинні спокійно і чітко 
робити свою справу і тоді все 
задумане зможе здійснитися. 
Зосереджуйтесь на головно-
му, але намагайтеся не упус-
кати з поля зору і дрібниці. 

РАК (22.06-23.07) 
Спробуйте глянути на 

своє життя без ілюзій, мож-
ливо, для вас наступив мо-
мент конструктивних змін. 
У прагненні домогтися ба-
жаного розраховуйте свої 
сили більш реалістично. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Не дозволяйте собі розсла-

блюватися на роботі, інакше 
імовірні конфліктні ситуації. Ви 
зможете багато чого встигнути 
зробити, головне не упустити 

появу у вас припливу небува-
лої працездатності. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Новини вас порадують, 

але доведеться розбира-
тися з занедбаними побу-
товими проблемами. Варто 
пошукати швидкий спосіб 
відновити розтрачені сили. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)  
Ваша популярність сильно 

підвищується не тільки на ро-

боті, а й за її межами. Знена-
цька почнуть проявлятися на-
віть давно забуті ваші знайомі. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Необхідно створити собі 

міцний фундамент для ком-
фортних умов праці. Якщо 
не все вдається добре – не 
хвилюйтеся, всі труднощі та 
переживання закінчаться і 
ви зможете відпочити, насо-
лоджуючись задоволенням 

від добре виконаної роботи. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Залишилося прикласти зовсім 
небагато зусиль і ви обов’язково 
одержите очікуваний результат. 
Можна здійснювати найсміливіші 
задуми і швидко рухатися вперед. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)

На роботі можливе виник-
нення розбіжностей, і тільки 
ваше мудре рішення може 
виправити цю ситуацію. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Дотримуйтеся вичіку-

вальної стратегії, виклю-
чивши зайву метушливість і 
поспіх, і це приведе до при-
голомшливих результатів, 
терпіння не змінить вам.

РИбИ (20.02-20.03) 
Боротися з обставина-

ми буде не так просто, до-
звольте собі просто пливти 
за течією. 



№ 8 (8450), 14 лютого 2014 року

Різне10
ДАІ інформує Старти і перемоги

                                              Істина – на шляху до вершини.
                                              Можливо, не у вершині справа,
                                              а в пройденому і пережитому…
Нещодавно в Чортківському гуманітарно-педагогічному 

коледжі імені Олександра Барвінського відбулись щорічні 
урочистості з нагоди вручення почесних спортивних нагород 
студентській молоді за підсумками змагань обласного та ра-
йонного рівнів, а також 62-ї спартакіади навчального закла-
ду. Ця подія практично збіглась із відкриттям XXІІ зимових 
Олімпійських ігор у Сочі та є виявом підтримки збірної коман-
ди українських спортсменів і ознакою того, що й у нашому 
навчальному закладі є добрий потенціал спортсменів.

Все відбувалось, так би мовити, на одному диханні: уро-
чисте відкриття; під бурхливі оплески глядачів тріумфальна 
хода спортсменів коледжу разом із наставниками; запален-
ня Олімпійського вогню кращими спортсменами коледжу 
С.Атаманчук і Р.Чулеєм; емоційно піднесений виступ дирек-
тора коледжу Р.Пахолка; зачитання наказу про підсумки зма-
гань керівником фізичного виховання П.Михайляком; нагоро-
дження кращих спортсменів грамотами та медалями різного 
ґатунку, багато чудового настрою, спортивного запалу та  
світлин на згадку. 

За підсумками попереднього навчального року в за-
лік 62-ї спартакіади проведено змагання з восьми видів 
спорту в тридцяти академічних групах серед студентів І-ІV 
курсів. Чемпіонами спартакіади стала команда групи СП 3 
(фізорг – М.Турчин), другими – команда групи ПО 24 (фізорг – 

Т.Остап’юк), третіми – команда групи ПО 
46 (фізорг – І.Солтис).

За успішні виступи спортсменів на 
районних та обласних змаганнях серед 
студентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації 
директором коледжу нагороджено 34 
спортсмени, за участь у спартакіаді за-
кладу з різних видів спорту – 30 студен-
тів. Кращими викладачами-тренерами 
стали Л.Гаєвський (настільний теніс), 
А.Побуринний (волейбол), Р.Ісаюк (міні-
футбол). Цьогоріч фотографії десяти 
кращих спортсменів доповнять стенд 
спортивної слави  коледжу.

За постійне сприяння, підтримку та розвиток спорту в на-
вчальному закладі осередок спортклубу «Гарт» нагородив 
золотою медаллю очільника гуманітарно-педагогічного ко-
леджу ім. О.Барвінського Романа Пахолка. Адже без пере-
більшення варто згадати, що лише в грудні вручено премії 
кращим студентам за відмінні успіхи у навчанні та досягнен-
ня у спорті, закуплено спортивного інвентарю на суму 25 тис. 
грн.

 У своєму завершальному слові Роман Іванович зазначив, 
що важливим пріоритетом для нього є здоров’я студентів та 
їх спортивні успіхи, тому сьогодні – це достатній спортивний 
інвентар для всебічного розвитку кожного майбутнього пе-
дагога, а завтра – це заміна даху ігрового спортивного залу, 
ремонт гімнастичного залу, душових кабін, адже планів на 
майбутнє більше ніж достатньо.

Перегорнута ще одна сторінка історії коледжу, далі – нові 
спортивні баталії, нові перемоги та нові чемпіони, адже «ко-
жен фініш – це, по суті, старт». Добра підтримка дирекції 
навчального закладу, великий досвід керівника фізичного 
виховання, професійний підхід викладачів і хороший потен-
ціал обдарованої студентської молоді завжди дадуть вагомі 
плоди ще не одних спортивних звершень. 

Валентина ЯКОВЛЄВА,
викладач Чортківського

гуманітарно-педагогічного коледжу
ім. О.Барвінського 

Спортивні здобутки майбутніх педагогів

Подія мала місце минулої неділі, 
9 лютого, за 20 хв. до полудня. 

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече по-
близу села Сухостав Гусятинського району виникла пожежа 
рейсового автобуса ПАЗ, що здійснював перевезення па-
сажирів за маршрутом «Чортків – Тернопіль». В салоні на 
момент загоряння перебувало 11 осіб, однак усі встигли по-
кинути небезпечний транспорт, загиблих та травмованих не-
має. Внаслідок пожежі, як видно на знімку, автобус знищено 
вогнем майже вщент. Ймовірна причина виникнення поже-
жі – коротке замикання електромережі. Матеріальні збитки 
встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 
22-го державного пожежно-рятувального поста.

(За інф. веб-сайту ГУ ДСНС 
у Тернопільській області)  

З метою попередження аварійності 
на пасажирському автотранспорті, посилення 

роботи щодо зміцнення транспортної дисципліни 
водіїв та підвищення технічної готовності 
транспортних засобів під час експлуатації 
в Чортківському районі проводяться рейдові 

перевірки щодо контролю за безпекою дорожнього 
руху пасажироперевізниками.

Під час даних заходів проводяться цільові перевірки в 
автопідприємствах стосовно виконання перевізниками па-
сажирів договірних умов щодо зберігання автобусів, їх ре-
монту, належного проведення щозмінного передрейсового/
післярейсового огляду водіїв і перевірок технічного стану 
транспортних засобів, а також дотримання положення про 
робочий час і відпочинок водіїв.

Здійснюються перевірки перевізників пасажирів на авто-
мобілях і таксі, під час яких звертається увага на наявність 
відповідних документів, що дають право займатись таксомо-
торними перевезеннями, спеціальне додаткове обладнання, 
технічний стан автотранспорту та своєчасність проходжен-
ня обов`язкового технічного контролю ДТО, передрейсового/
післярейсового медичного і технічного контролю, дотриман-
ня положення про робочий час.

Згідно із законодавством проводяться заходи щодо за-
борони експлуатації транспортних засобів, технічний стан 
яких не відповідає правилам, нормам і стандартам безпеки 
дорожнього руху. Винні притягуватимуться до відповідаль-
ності, передбаченої Кодексом України про адміністративні 
правопорушення та Законом України «Про дорожній рух».

Хотілось би наголосити, що головна мета даних заходів – 
зробити перевезення пасажирів безпечними, не допустити 
аварій з транспортом, що здійснює перевезення людей.

Василь ПРИСУНЬКО, 
старший державтоінспектор Чортківського РВ УМВСУ 

в Тернопільській області

31 січня  ц. р. близько 19-ї год. невстановлений водій на 
автомобілі «Нива» по вул. С.Бандери у м. Чортків біля мага-
зину «Стрілець» вчинив наїзд на пішохода і з місця пригоди 
зник. 

Працівники міліції звертаються до всіх, хто володіє будь-
якою інформацією щодо цієї дорожньо-транспортної приго-
ди, допомогти встановити водія та автомобіль. 

Звертайтеся за телефоном 2-62-14 (ВДАІ м. Чортків, 
вул. Копичинецька, 128), 2-12-45 (РВ УМВСУ м. Чортків, вул. 
Горбачевського, 1). 

Щоб перевезення пасажирів 
були безпечними

Пожежа

Згорів автобус 
«Чортків – Тернопіль»

Державтоінспекція звертається
Допоможіть встановити 

винуватця ДТП!

Учотирнадцяте на Чортківщині минулих вихідних відбувся 
традиційний міні-футбольний турнір, організований РЦФЗН 
«Спорт для всіх». 26 команд, розбитих на чотири підгрупи, на 
засніжених полях міського стадіону «Харчовик» вступили в 
боротьбу за омріяний трофей. 

За результатами ігор у групах утворилася вісімка найсиль-
ніших, серед яких в перехресних іграх визначився квартет 
учасників півфіналів. У першому двобої команда Заводсько-
го лише у серії пенальті здолала чортківський «Фенікс» (3:2), 

а у другому півфіналі інша чортківська команда – «Калічівка» 
«каменя на камені» не залишила від Колиндян – 6:1. Справ-
жній трилер розіграли між собою учасники фіналу. По ходу 
зустрічі, поступаючись з рахунком 1:2, буквально вирвали 
перемогу (3:2) аматори зі селища цукроварів, ставши пере-
можцями турніру. А в матчі за третє місце перемогу здобув 
«Фенікс».

Переможець та призери були нагороджені кубками та гра-
мотами РЦФЗН «Спорт для всіх».

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора 

Спорт

Футбол на снігу
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Вважати недійсними:

інше

Ринок праці

будинкиПРОДАЮТЬСЯ
квартири

ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» ІНФОРМУЄ:

Із метою забезпечення якісного обслуго-
вування абонентів природного та скрапле-
ного газу з 1 червня 2013 року запровадже-
не «Єдине вікно» для прийому громадян із 
питань поєднання об’єктів замовників до га-
зових мереж за адресою: Чортківське газо-
ве господарство, вул. Гранична-бічна, 39 Б, 
кабінет № 12, телефон – (03552) 2-34-15 та 
відкрилася безкоштовна* телефонна «га-
ряча лінія» для отримання кваліфікованої 
консультації з питань:

– приєднання об’єктів замовників до газо-
вих мереж;

– проектування та будівництва газопро-
водів;

– сервісного обслуговування газового 
обладнання;

– вартості газу для всіх категорій спожи-
вачів;

– подання скарг для своєчасного врегу-
лювання конфліктних ситуацій.

Телефон «Гарячої лінії»: 0 800 500 904 
*(безкоштовно для дзвінків зі стаціонар-
них телефонів)

Адміністрація ПАТ «Тернопільгаз»

1-кімнатна квартира в центральній 
частині м. Чортків. 

Тел. 067-727-03-09.

2-кімнатна квартира по вул. Лепкого, 
9, на 3-му поверсі, 52 кв. м, кімнати роз-
дільні. Опалення, цілодобово вода. Ціна 
договірна. Тел. 066-681-73-45.

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.

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.

2-кімнатна квартира в новобудові у 
м. Чортків, по вул. Незалежності 119/2, на 
2-му поверсі. Є індивідуальне опалення, 
теплі підлоги, євроремонт. Загальна пло-
ща – 56 кв. м, житлова – 32 кв. м. Ціна – 44 
тис. у. о.

Тел.: 097-382-24-32,098-780-23-62.

будинок по вул. Кобилянської, 40. 
Площа  – 154 кв. м. Євроремонт, сарай, 
гараж, сад, город, два підвали, своя 
свердловина. Все приватизовано. Ста-
ціонарний телефон, інтернет. Можливі 
будь-які варіанти обміну на квартири. 

Тел.: 2-27-18, 097-144-60-82.

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.

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

Тел. 096-258-88-00.

терміново – будинок у с. Пробіжна. 
Загальна площа – 65 кв. м. Є літня кухня, 
господарські приміщення, криниця, біля 
хати – садочок, город – 30 сотих.

Тел. 097-933-64-13.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. 
Молодіжній. Два поверхи (2-й поверх, 
мансарда). Є сад, город, гараж,  Встанов-
лено металопластикові вікна, приватизо-
вана земля, будинок. Ціна договірна. 

Тел. 067-373-15-86.

будинок в с. Ягільниця, близько центру 
села, є город, сад, підвал, світло, газ, єв-
роремонт, парове опалення, добрий заїзд. 
Ціна 10 500 у. о. Тел. 098-711-52-25.

будинок у с. Білобожниця 10 х 12, 
загальною площею 209 кв. м, 5 кімнат, 
сутерини по всій площі, 2 гаражі (під одним – 
підвал), сарай, стайня, криниця, сад, земельна 
ділянка – 15 сотих, приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

студентський квиток, виданий Чортків-
ським державним медичним коледжем у 2009 
р. на ім`я: ПеЧерсьКа Ірина Миколаївна.

свідоцтво про право власності на житло 
жителя с. Косів Чортківського району, вида-
не Чортківським БТІ у 1999 р. на ім`я: ПаВ-
ЛІКоВсьКий Володимир Вікторович

Нині однією з болючих проблем є виплата за-
робітної плати «в конвертах». З одного боку – ро-
ботодавці часто дають винагороду за працю 
найманому працівнику «в конверті», тим са-
мим дбаючи тільки про свої інтереси, забува-
ючи про інтереси найманого працівника, чим 
порушують їх конституційні права на соці-
альний захист. З іншого боку – певна частина 
найманих працівників свідомо погоджується 
на пропозицію роботодавців отримувати за-
робітну плату в такий спосіб, яка значно вище 
мінімальної, у результаті чого стають повністю 
безправними перед роботодавцем, бо по від-
ношенню до них не діють передбачені трудо-
вим законодавством державні гарантії. 

Найбільш поширеними порушеннями вимог 
чинного трудового законодавства, що допус-
каються роботодавцями, є ненормований ро-
бочий день, відсутність вихідних днів, оплати 
«лікарняного» та відпустки, залежність розмі-
ру заробітної плати виключно від роботодав-
ця, відсутність записів у трудовій книжці та не-
сплата єдиного внеску. Найманий працівник, 
у свою чергу, незахищений від незаконного 
звільнення, не має гарантованого права на 
безпечні та здорові умови праці. Кожен при-
хований місяць роботи, кожна виплата «тіньо-
вої» заробітної плати залишає таких людей 
без надії на набрання необхідного страхового 
стажу, а значить – і на майбутню пенсію, а у 
разі звернення до центру зайнятості – й на 
отримання допомоги по безробіттю. Разом із 
тим особам, які перебувають на обліку в цен-
трі зайнятості як безробітні й одночасно неле-
гально працюють, в тому числі виконують ро-
боту, надають послуги за цивільно-правовими 
угодами, доведеться повернути незаконно 
отримані кошти (допомогу по безробіттю). При 
відмові відшкодувати кошти, а також у разі не-
повернення їх у встановлений строк, центр 
зайнятості здійснює стягнення цих коштів у 
судовому порядку та відповідно до чинного 
законодавства. 

Особам, які мають намір працевлаштува-
тися або вже працевлаштовані у приватних 
підприємців, установах, організаціях, підпри-
ємствах, необхідно вимагати від роботодавця 
укладення з вами офіційних трудових відно-
син, зайняти стійку позицію та наполягати на 
виплаті заробітної плати з дотриманням вимог 
чинного законодавства, а про факти виплати 
заробітної плати «в конвертах» рекомендуємо 
повідомляти у компетентні державні органи 
для захисту своїх конституційних прав.

У свою чергу закликаємо роботодавців 
району зробити крок назустріч суспільству 
– легалізувати зайнятість населення та від-
мовитися від виплати заробітної плати «в кон-
вертах», що дозволить зняти соціальну напру-
гу, а громадянам отримати реальну соціальну 
підтримку.

Крім того, зазначаємо, що з метою стиму-
лювання роботодавців до легалізації заробіт-
ної плати та створення нових робочих місць, 
спрощення переходу молоді від навчання до 
трудової діяльності, встановлення преферен-
цій для осіб старшого віку та інших категорій 
неконкурентоспроможних громадян Законом 
України «Про зайнятість населення» та По-
становою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2013 
р. за № 347 передбачена компенсація витрат у 
розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове 
державне соціальне страхування. Право на 
компенсацію має роботодавець, який пра-
цевлаштовує на нове робоче місце строком 
не менше ніж на два роки за направленням 
центру зайнятості зареєстрованих безробіт-

них із таких категорій громадян: діти-сироти 
та діти, позбавлені батьківського піклування; 
особи, звільнені після відбуття покарання або 
примусового лікування; молодь, яка закінчила 
або припинила навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних за-
кладах; особи, які звільнилися зі строкової вій-
ськової або альтернативної служби і вперше 
приймаються на роботу; особи, яким до надан-
ня права на пенсію за віком, відповідно до ст. 
26 Закону України «Про  загальнообов`язкове 
державне пенсійне страхування» залишилось 
10 і менше років; інваліди, які не досягли пен-
сійного віку, встановленого ст. 26 Закону Укра-
їни «Про  загальнообов`язкове державне пен-
сійне страхування»; один із батьків або особа, 
яка їх замінює і має на утриманні дітей віком 
до шести років, виховує без одного з подруж-
жя дитину віком до 14 років або дитину інвалі-
да, утримує без одного з подружжя інваліда 
дитинства та/або інваліда І групи.

Компенсація у вищезазначених випадках 
виплачується протягом одного року з дня 
працевлаштування зареєстрованого безро-
бітного. Враховуючи нинішні реалії, така ком-
пенсація надасть можливість роботодавцю 
працювати у правовому полі, cтворювати нові 
робочі місця та розвивати свій бізнес. У 2013 
році 13 працедавців скористалися даною соці-
альною послугою служби зайнятості та ство-
рили нові робочі місця для 13 безробітних із 
вищезазначеної пільгової категорії. 

З метою недопущення порушень трудо-
вого законодавства, зменшення тіньової за-
йнятості та підвищення рівня легальної праці 
спеціалістами районного центру зайнятості 
постійно проводяться семінари, круглі столи 
для роботодавців із залученням представни-
ків державних органів влади та державного 
інспектора праці. Загалом торік проведено 66 
семінарів, у яких взяли участь 485 роботодав-
ців. Для незайнятого населення та безробіт-
них у центрі зайнятості проводяться групові 
та масові заходи з питань роз`яснення зако-
нодавства про зайнятість, переваг легальної 
зайнятості. Протягом минулого року проведе-
но 47 таких заходів, у яких взяли участь 659 
осіб. Окрім групової форми інформаційно-
роз`яснювальної роботи фахівцями центру 
зайнятості використовується  індивідуальна 
робота з найманими працівниками, керівни-
ками господарюючих суб`єктів і приватними 
підприємцями по дотриманню законодавства 
про працю та зайнятість населення. Упродовж 
минулого року в центрі зайнятості зареєстро-
вано 420 трудових договорів між найманими 
працівниками та підприємцями-фізичними 
особами. В центр зайнятості роботодавцями 
подано інформацій про наявність 2440 віль-
них робочих місць, з яких укомплектовано за 
направленням центру зайнятості  2187  посад 
(вакансій). 

Одночасно повідомляємо, що у приміщенні 
районного центру зайнятості 20 лютого ц. р. о 
10-й год. відбудеться семінар із соціальними 
партнерами на тему «Легальна зайнятість – 
запорука гідного рівня життя та належного со-
ціального захисту».  

Запрошуємо роботодавців району та гро-
мадськість взяти участь у вирішенні питань 
детінізації відносин на ринку праці, так як 
лише спільними діями разом із вами зможемо 
розв`язати проблему зайнятості населення.

Ірина ГРИГОРУК, 
головний спеціаліст-юрисконсульт  

районного центру зайнятості

Питання зайнятості населення 
— вирішуємо разом!

Педагогічний та учнівський колек-
тиви Великочорнокінецької ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висловлюють щирі співчуття 
вчителю М.Я.Сенитовичу з приводу 
втрати – смерті матері СЕНИТО-

ВИЧ Марії Ільківни.
Нехай земля їй буде пухом.

Фінансове управління Чортківської райдер-
жадміністрації оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантних посад: головного економіста 
відділу доходів та економічного аналізу; 
головного економіста бюджетного відді-
лу (на час відпустки основного працівника для 
догляду за дитиною).

Умови конкурсу: громадянство України, воло-
діння державною мовою, освіта повна вища еко-
номічна, стаж роботи за фахом не менше 3-х ро-
ків, знання бюджетного законодавства, вміння 
та навики роботи на персональному комп`ютері.

Документи для участі в конкурсі прийма-
ються протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення за адресою: 

м. Чортків, вул. Шевченка, 23, 4 поверх, 
каб. № 405. Тел. для довідок – 2-13-90.

кінь віком 8 років разом із возом у с. Біла. 
Ціна договірна. Тел. 066-735-33-19.

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

Працівники Джуринської ЗОШ 
І – ІІІ ступенів висловлюють щире 
співчуття колезі Надії Михайлівні 
Іванишин з приводу тяжкої втрати 
– смерті батька СПРИНСЬКОГО 

Михайла. Нехай з Богом спочиває.

Подяка
Сталося так, що слизька дорога спричини-

ла до несподіваної біди: через отриману вна-
слідок падіння травму 16-літня Наталя Врона 
дістала струс мозку. Потрібне було негайне 
лікування. З особливою чуйністю та розумін-
ням поставились до цього директор Чортків-
ського державного медичного коледжу, канд. 
мед. наук, заслужений лікар України, почес-
ний професор Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Горбачевського 
Л.С.Білик, а також заступники директора 
– з навчальної роботи Д.Д.Юречко, з ви-
робничої роботи  Р.В.Верба, а також  лікар-
невропатолог Р.Я.Грабовецький. Щира вдяч-
ність усім, хто надав допомогу нашій донечці. 
Нехай Господь повсякчас винагороджує їх 
добродійні зусилля здоров`ям і довголіттям, 
засвідчує Своєю ласкою.

Сім`я Вронів.

На роботу ПотрІбеН 
монтажник металопластико-

вих конструкцій з досвідом роботи.
Тел.: 067-810-79-84, 099-740-81-24

Незважаючи на застороги, вони нехтують 
своєю безпекою, не дотримуючись її. Тому 
варто знову нагадати правила безпеки під 
час підлідного лову риби. Найперше – визна-
чаємо міцність льоду: на водоймах безпеч-
ним вважається лід (за температури повітря 
нижче 0 градусів за Цельсієм) для одного 
пішохода – завтовшки 5-7 см, для групи лю-
дей – 15 см, для масового катання – 25 см. Лід 
блакитного кольору найміцніший, міцність бі-
лого – удвічі менша, сірий – свідчить про при-
сутність води у товщі льоду. По-друге, кожен 

рибалка повинен мати зі собою рятувальний 
жилет на мотузку завдовжки 15-20 м із петлею 
на одному кінці та вантажем 500 г на іншому. Не 
рекомендується пробивати на невеликій площі 
багато ополонок, бігати та стрибати на льоду, 
скупчуватися у великі групи, ополонки повинні 
знаходитися одна від другої на відстані 5-6 м. 
Дотримання цих правил убезпечить вас від тра-
гедії.

Олександр КАЗЬМІН, 
начальник Чортківської 

рятувальної станції

засторога
Не випробовуйте долю на льоду!

Різке похолодання третьої декади січня змінилося у лютому відлигою. 
Це спричинило зміну товщини льодового покриву та його структури на водоймах, 

але навіть за такого стану екстремалів зимової риболовлі не меншає.

Чортківська районна державна ад-
міністрація оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу розвитку інфра-
структури районної державної адмі-
ністрації.

Умови конкурсу: громадянство Укра-
їни, володіння державною мовою, 
освіта вища, стаж роботи за фахом у 
державній службі не менше 1 року, або 
загальний стаж роботи за фахом не 
менше 3 років, досконале володіння 
комп’ютером.

Документи для участі в конкурсі при-
ймаються 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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Лебеді материнства
Фотоконкурс до Дня Матері

Вітаємо з Днем народження 
дорогих внуків: 

Дмитрика КУЧЕРА 
зі с. Чорнокінецька Воля, 

котрому 14 лютого виповнилось 10 рочків, 
і Миколку СОСНОВСЬКОГО 

зі с. Великі Чорнокінці, 
якому 15 лютого виповниться 1 рочок.

Милі наші внучата,
Гарні наші сонечка,
Хай тепло проміниться
У ваші віконечка,
Дощиком рясненьким
Пада з неба щастя,
Хай для вас, рідненькі,
Все на світі вдасться.
Хай промінчик сонця
У цей день вас розбудить 
                                 ніжним поцілунком,
Нехай любов наша для вас

Буде хорошим подарунком.

З повагою та любов̀ ю – 
дідусь і бабуся Сосновські.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання з нагоди 80-ліття шлемо 
найкращій матусі та люблячій бабусі

Вікторії Іванівні ЧАЙКОВСЬКІЙ.
Турботи, клопоти, 
             робота, діти –
Усе встигали 
              Ви зробити.
А ми, чого гріха таїти, –
Не вміли 
          все це оцінити.
І ось сьогодні, 
В день цей урочистий,
Ми просимо за це 
     всіх нас простити.
В цей день ми дяку 

                                         Вам складаємо,
Здоров`я і многая літ Вам бажаємо.
Хай Матір Божа Вас оберігає,
Ангел Господній 

    на крилах тримає
На многії та благії літа.

З любов̀ ю – донька Галина, 
зять Володимир, 

внучки Оленка і Наталя.

4 лютого о 20 год. 15 хв. – дівчинка (2 кг 
800 г, 50 см) у Наталії ПЕЛІКАН із м. Чортків,

о 21 год. 30 хв. – дівчинка (3 кг 630 г, 52 см) в 
Ірини БОРКУТИ з м. Чортків;

5 лютого о 16 год. 45  хв. – хлопчик (4 кг 100 г, 
54 см) у Романії ГЕРМАК зі с. Шманьківці,

о 17 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 400 г, 55 см) в 
Іванни МАЛЬОВАНОї з м. Чортків,

о 21 год. – хлопчик (3 кг 350 г, 52 см) в Іван-
ни КОНЦЕГРАДИ з м. Чортків;

6 лютого о 17 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 410 г, 
52 см) в Ольги КОЛІВОШКО з м. Чортків,

о 17 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 650 г, 56 см) в 
Ірини ГРАБОВСЬКОї з м. Чортків;

7 лютого о 15 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг, 
52 см) у Світлани ГЕВКО зі с. Біла,

о 18 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 150 г, 53 см) 
у Марії ЩУР зі с. Залісся,

о 18 год. 50 хв. – дівчинка (3 кг 635 г, 53 см) 
у юлії КОСТюК зі с. В.Чорнокінці;

8 лютого о 12 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 
670 г, 53 см) в Іванни ГЕРЕГИ зі с. Кривеньке,

о 15 год. 35 хв. – дівчинка (3 кг 645 г, 52 см) у 
Галини АНДРУхІВ зі с. Джуринська Слобідка,

о 18 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 150 г, 51 см) у 
Тетяни ПРИГАР із м. Чортків;

9 лютого о 20 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 640 
г, 57 см) в Ірини СКОРИЧ із м. Чортків.

Вітаємо з Днем народження 
Надію Романівну БОРОСюК.

Скільки років Тобі 
                не питаєм, 
Хай зозуля рахує 
                         в гаю. 
Ми із тими 
          літами вітаєм, 
Що постукали 
            в душу Твою. 
Те бажаєм, 
що щастям звуть люди,
Хай усмішка 

                                   не сходить з лиця, 
Хай життя Твоє піснею буде, 
А цій пісні не буде кінця.

Мама, чоловік Михайло, 
діти Євген, Назар, 

Неля, христина, 
онучки Наталя, Тетяна.

13 лютого виповнилося 10 років 
дорогій донечці, сестричці

Діанці БУРДЯК.
Десь у лісі серед трав
Зайчик квіточок 
                    нарвав.
Цілу ніч ішов 
                 він пішки,
Аж втомились 
          в нього ніжки.
В двері лапкою 
                    шкребе:
“З Днем народження 
                       Тебе!”.

З любов̀ ю – мама 
Ірина, тато Ігор, 

брат Василько.

Всечесному отцеві Григорію КАНАКУ 
з міста Чорткова до Дня іменин.  
Сьогодні, вже в день 

передпразденства Стрі-
тення Господнього, ми 
ще думками поверта-
ємося до дня Собору 
святих отців наших, все-
ленських великих трьох 
ієрархів і учителів, та з 
цієї нагоди засилаємо 
Вам, отче Григорію, най-
щиріші вітання.

Перечитуючи  житіє Вашого покровителя 
– святого отця нашого Григорія Богослова, 
ми впізнаємо, отче, Вас. «І запалало серце 
юнака великою любов’ю до Бога і спрагою 
до кожної чесноти, та наймиліша була йому 
чеснота чистоти».

І його перша проповідь теж як про Вас: «… 
Не гідний бути священиком, пастирем і про-
повідником духовним той, хто чеснотами сво-
їми не підноситься понад усіх. Священик має 
бути вільним від усяких блудів, бо те, що у 
звичайного чоловіка вважається дрібницею, 
у священика є дуже небезпечне. Народ-бо 
швидше наслідує його блуди як його чесно-
ти. Хто хоче бути посередником між Богом і 
людьми, яким є священик, той мусить упоко-
рити свої пристрасті. Його серце має горіти 
вогнем Божого слова, йому мають бути від-
криті найвищі тайни віри Христової».

Тож і надалі продовжуйте нести на многії 
літа величні риси покровителя свого: гли-
боке смирення, незмірну любов до Бога і 
ближнього, ангельську доброту, сяючу, 
мов зірка, любов, послух і пошану до бать-
ків, тяжкі покути за гріхи, яких не чинив, а 
насамперед – глибоку, як море, відданість 
Христовій церкві, крім того – запальну 
красномовну бесіду, глибоку мудрість, зна-
ння богослов’я і філософії, та найбільші 

тайни виявляючий і доступний 
спосіб писання, а при цьому 
любов і ще раз любов. 

З повагою і любов̀ ю – 
родина Градових,

с. Звиняч.

Р.S. Дякуємо за дарунок-книгу «У 
переддвер’ї Христа». Хто зі звинячан 
вже прочитав – зачаровані Вашим за-
думом як керівника проекту, описом ав-
тора А.Базалінського, оформленням, а 
найголовніше – багатим, цікавим, зміс-
товним, гідним прикладу і наслідування 
духовним життям живої парафії. Корис-
но прочитати і багато почерпнути.

З народженням Тебе, 
малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 4 по 9 лютого ц. р. 

народилося 8 дівчаток і  6 хлопчиків.

18 лютого святкуватиме 
своє 16-річчя 

любляча донечка, сестричка і внучка
Наталія Володимирівна ГОЛОВАТюК

зі с. Переходи.
Ми Тебе  вітаєм 
 в це прекрасне свято
І Тобі бажаєм благ 
         земних багато.
Дорога донечко, 
Хай для Тебе світить 
завжди ясне сонечко.
Хай Господь із неба 
          посилає щастя,
Хай для Тебе буде 
      гарна кожна днина.
Будь завжди кохана, 
                  будь в  житті щаслива.
Виростай здорова, мудра і слухняна,

Щоб Тобою гордились 
                 Твої мама й тато.

Мама Марійка, 
тато Володя, сестра 

Ірина і дві бабусі.

Директор, колектив спеціалістів 
і працівників ПАП «Дзвін» с. Звиняч 
засилають найщиріші привітання 

та побажання завідуючій складом 
Марії Іванівні ТАРНАВСЬКІЙ 

з нагоди ювілею.
Шановна Маріє Іванівно!
Ми сьогодні 
              усі привітати 
З ювілеєм 
     Вас хочем в житті. 
Й побажати 
 в прекрасне це свято 
Благ земних Вам 
             на довгі роки.
Хай панують 
          у Вашому домі 
Радість, злагода, 

                                                 мир і тепло. 
З неба Бог 
              благословить в усьому 
Й буде щедрим для Вас на добро.
Хай живеться 
                   Вам завжди в достатку, 
Обминають Вас лихо й печаль,
Зі здоров’ям все буде в порядку 
Й сотні справдяться 
                            мрій, сподівань.
Будьте завжди молода і красива, 
Як троянд оксамитових цвіт. 
Хай любов зігріває Вас щира 
Й щастям повниться весь білий світ.
Ну а ще ми Вам зичим в це свято 

В праці – сили 
              й наснаги щодня. 
Й дай Вам Бог цілей 
             завжди досягати 
І втішатись щомиті життям.

Марійка і Оксана ЩЕННІКОВИ

«…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 
– матір з немовлям чи старшими дітьми, чи зовсім дорослими, разом із внуками. От і 
пропонуємо вам, шановні наші читачі, розділити з нами ваші сімейні радощі. Присилайте 
чи приносьте до нас у редакцію фотографії на задану тематику для участі в конкурсі, 
присвяченому до Дня Матері, який цього року святкуватимемо 11 травня. Голосуйте, 
вписавши в купон прізвище лише одного учасника. Купони надсилайте до редакції.


