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Виходить з 1939 року

Пам`ять

Подія

Трагедія

Минулого тижня до Чортківського відділу поліції від лікарів 
Чортківської ЦКРЛ надійшло повідомлення про раптову смерть 
двомісячного немовляти.

Правоохоронці встановили, що дитина виховувалася у моло-
дій сім’ї (батькові – 20 років, матері – 18). Увечері, погодувавши 
донечку, батьки вклали її спати. Через деякий час дівчинка по-
чала схлипувати та задихатися. Подружжя викликало швидку 
допомогу. Медики одразу ж вирішили госпіталізувати дитину, та  
дорогою до лікарні немовля померло.

Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дівчинки наста-
ла внаслідок асфіксії рвотними масами.

(За інф. веб-сайту ГУ НП в Тернопільській області)

Не пройшло й місяця часу, відколи на теренах нашого району, в Джурині, відкрився чи не перший за останнє 
десятиріччя атлетичний зал, як надійшла приємна звістка з іншого географічного краю Чортківщини – 

Свидови, де минулої неділі в одному з відремонтованих за кошти місцевого приватного агропромислового 
підприємства «Фортуна» приміщень будинку культури з`явилася спортивна зала. Та особливість останньої 

події полягає в тому, що усі придбані спортивні тренажери, більярдні столи подаровані громаді «Фортуною», 
тож і заняття будуть абсолютно безкоштовні…

(Закінчення на 3-й стор.)

Свидівчанам усміхається «Фортуна»

Раптова смерть немовляти

Шевченківські дні у Чорткові
9 березня – мистецький захід, присвячений 

202-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, 
«Вогненне слово Кобзаря».

Районний комунальний будинок культури іме-
ні К.Рубчакової. Поч. о 16-й год.

10 березня – літературні читання, приуро-
чені 155-й річниці з дня смерті Т.Г.Шевченка, 
«Свіча, запалена від серця».

Площа Героїв Євромайдану. Поч. о 12-й год.
Оргкомітет

6 березня ц. р. у с. За-
болотівка біля погруддя 
Головнокомандувачу УПА 
Р.Шухевичу відбудеться па-
нахида-реквієм, приурочена 
66-й річниці з дня загибелі 
Героя. Поч. о 12-й год.

З Чорткова від райвійськкомату об 11-й год. 
буде організовано відправлення автобуса.

Оргкомітет

Другі роковини найжорстокіших подій на Майдані 18-20 лютого 2014-го. 
Здавалося б, відбувалось оте лише вчора, але спливло уже два роки. 

Вистражданих війною, озлоблених економічною нестабільністю, довгих – ніби вічність, 
бо постійно – в очікуванні на позитивні зміни в суспільстві, сповнених сподіванням 

на краще і надією на торжество справедливості та жалем, збентеженням від незмінної 
(чи ледь-ледь розхитаної) реальності. Україна вкотре виливає свій біль, 

низько схиляючи голови перед місцями загибелі невинно убієнних на Майдані, могилами Небесної Сотні, 
символічними пам’ятниками, встановленими в їхню честь. 

Цей біль – впереміж із соромом й відчаєм, 
бо, як сказав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт: «Найкращий пам’ятник Небесній Сотні – 

це Україна, вільна від корупції, кумівства та клептократії», 
а цього, як розуміємо, не досягнуто й досі. 

(Закінчення на 6-й стор.)

Оправдати долі їхніх літ – 
обов`язок народної еліти!

Майдан

Помолимось стослізно, 
Запалим пам’яті свічу…

О Господи! На нашій Україні 
Постала з барикад Стіна плачу

Читайте на 2-й стор.



26 лютого. Тривалість дня – 10.45. Схід – 6.49. Захід – 17.34. Іменини святкують Василій, Володимир, Євгеній, Світлана

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2550 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

№ 8 (8556), 26 лютого 2016 року

На часі2
Трибуна депутата

Євроінтеграція

Майдан

У райдержадміністрації

19 лютого ц. р. завідувач Чортків-
ського районного сектора Управління 
Державної міграційної служби Укра-
їни в Тернопільській області Ілір’ян 
Cваричевський спільно з головою ра-

йонної ради Віктором Шепетою та місь-
ким головою Володимиром Шматьком 
вручили перші ID-паспорти трьом шко-
лярам Чортківської школи-інтернату.

Паспорт нового зразка у вигляді ID-

картки отримали Ірина Ворох, Андрій 
Маньовський та Владислав Зозуляк.

Новий паспорт виготовляється у 
формі картки та містить електронний 
безконтактний чіп, завдяки якому укра-
їнці невдовзі отримають доступ до 
електронних сервісів. Завдяки вбудо-
ваному електронному безконтактному 
чіпу на картку записано персональні та 
біометричні дані власника документа, у 
тому числі місце проживання та сімей-
ний стан. 

Наразі нові документи оформлюють-
ся лише для осіб, які досягли 16-річного 
віку та отримують паспорт вперше. Для 
інших категорій громадян оформлення 
документа стане можливим після ухва-
лення Верховною Радою України зако-
нопроекта за № 3224, який вже прийня-
то у першому читанні. 

(За інф. веб-сайту Чортківської 
районної ради)

Про це повідомив минулого тижня ряд інтернет-видань. А 
ось як цю новину прокоментував у соцмережах сам народ-
ний обранець від Чортківського 167-го виборчого округу. 

«17 лютого депутати на засіданні фракції «Блок Петра По-
рошенка» подали вимогу до керівництва, щоб мене поверну-
ли. Радили написати заяву про повернення у фракцію. На що 
відповів, що не писав 11 грудня заяву про вихід з фракції, то і 
тепер не буду писати, щоб ввійти, бо вважав тоді і вважаю за-
раз, що перебування Яценюка на посаді Прем`єр-міністра є 
небезпечним для народу і України, і якщо не можете його зня-
ти з посади політично, то потрібно діяти іншими методами, бо 
на чекання у нас немає часу. За поданням друзів-депутатів 
фракція абсолютною більшістю (тільки 1 проти) проголосува-
ла, щоб скасувати рішення від 11 грудня, котрим мене виклю-
чили із фракції. Ще тоді, 11 грудня, сказав, що «ви приймайте 
рішення, яке вважаєте правильним і піде на користь держа-
ви, а час покаже, хто був правий». Таким чином, час розстав-
ляє все на свої місця. А Яценюк, як той хряк без совісті, честі 
і гідності, не маючи довіри, сам не вступиться. Тож потрібно 
буде його виносити таки громадою. Нарешті всі це зрозуміли 
аж ... через 3 місяці. Я радий…». 

З усіх-усюд сходилися-з’їжджалися люди в Київ на Майдан 
Незалежності, де проходила акція пам’яті, в якій взяли участь 
і наші активісти Чортківщини: представники ВО «Свобода» та 
ГО «Антикорупційний Комітет Майдану».    

Андрій Талац, Володимир Микитин, Олексій Омельчук, 
Юрій Абаїмов, завітавши до редакції «Голосу народу», поді-
лилися своїми враженнями, почуваннями. 

«На Майдані – кілька тисяч активістів, – навперебій роз-
повідають чоловіки. – Там встановили невеликий намет 
в пам’ять про події Революції Гідності. Знайшлось місце і 
бочці з вогнем та шині, а під портретами Героїв Небесної 
сотні – поминальні лампадки та море квітів. Рідні й близь-
кі загиблих, учасники російсько-української війни, ветерани 
АТО, волонтери, «майданівці» зібралися на Інститутській; 
священнослужителі різних конфесій відправили панахиду 
за загиблими. Вразило до болю те, що не було чіткої органі-
зації акції пам’яті. Люди згуртовувалися самі: «кучкувалися» 
то тут, то там бійці-«айдарівці», учасники АТО, «майданів-
ці»… Та кожен, з огляду на таку «організацію», висловлював  
одне – наболіле: зашвидко забуло нинішнє «верховенство», 
що саме на людській крові воно прийшло до влади; зашвид-
ко вспокоїлося, вмостившись у чиновницькі крісла; дарма 
думає, що всі корупційні діяння та обкрадання народу зі-
йдуть йому з рук; бояться можновладці вийти до простолю-
дів, бо знають, що народ мовчати не буде, не втерпить…». 

«18-20 лютого 2014 року, – пригадує Андрій Талац, – це 
болісні дні і ночі. Саме тоді я був на барикадах. Серце стис-
кається від одного лише спомину про ту криваву бійню, що 
влаштували силовики. А той будинок, сходами якого наздо-
ганяли нас – «майданівців» – «беркутівці», де жорстоко по-
били мене ті нелюди, з нецензурною лайкою впихаючи мені 
до рота кляп із жовто-блакитного знамена, що було на моїх 
плечах, навічно вкарбується в моїй пам’яті як фантом крива-
вості. Забракне слів, щоби передати всі почування…». 

 «Мені також випало бути у ті дні на Майдані, – продовжує 
Володимир Микитин. – Злочинний режим вів прицільний во-
гонь на ураження по «майданівцях». Кілька годин немисли-
мо жорстокої розправи над беззбройними та беззахисними 
людьми. Від вибуху гранати я отримав поранення, контузію. 
Та тоді не було страху. Він прийшов лише тепер, коли ступив 
на місце тієї жорстокої бійні». 

«Вразило те, – зауважує Олексій Омельчук, – що нацгвар-
дійці (а їх там була сила-силенна та ще й поліції, добряче (!) 
подбали про свою безпеку мужі державні) повністю екіпірова-
ні, як-то кажуть, з нуля. І це в той час, коли наші військовики 
на передовій не забезпечені всім необхідним. До слова, кину 
докір нашій місцевій владі (і це не лише моя думка, а й усіх 
небайдужих чортківців): чому в Чорткові немає ніде пам’ятної 
дошки з фотографіями Небесної сотні й загиблих краян на-
ших?!».

«Та про що говорити, – продовжує Юрій Абаїмов, – якщо 
київська міська влада не подбала навіть про те, щоби пе-
рекрити автомобільний шалений рух на Хрещатику. Це вже 
згодом зробили самі учасники акції, серед яких були й ми – 
чортківці. Боляче було вловлювати в очах людей якусь при-
кру розгубленість, розчарування, зневіру та навіть приховану 
злість на те, що влада, яка прийшла на крові народу, відсто-
ронилася від людей, заганяє українців у ще більшу кабалу. 
Та дух Майдану ще більше зміцнів, нескореність народу не 
приглушити…».  

Наші краяни, які взяли участь в акції пам’яті в м. Київ, за-
вдячують в організації, сприянні та клопотанні щодо умож-
ливлення даної поїздки директорові ДП «Чортківський комбі-
нат хлібопродуктів» Петрові Стефаняку, Михайлові Пилипику 
та всім громадським активістам Чортківщини. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з архіву Юрія АБАЇМОВА

Олег Барна повернувся 
у фракцію БПП

Юні перші власники 
електронних паспортів

У Чорткові школярам уперше вручили ID-картки 
замість паперових паспортів

Помолимось стослізно, 
Запалим пам’яті свічу…

О Господи! На нашій Україні 
Постала з барикад Стіна плачу

20 лютого увійшло в історію нашої держави як день неприхованої жорстокості й світлої жертви. 
Зло оголилося… Два роки тому, під час Революції Гідності, протистояння між народом і тодішнім режимом 

сягнуло свого піку. Саме в цей день силовики вбили найбільше учасників Революції Гідності. 
Золотими літерами вписані в історію нової України імена – Героїв Небесної сотні.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами 
господарювання, – це документально підтверджена сума 
(вартість) витрат платника податку-резидента у зв’язку з при-
дбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або 
юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється 
зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, 
одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді за-
робітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом 
України. 

До податкової знижки включаються фактично здійснені 
протягом звітного податкового року платником податку ви-
трати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунко-
вими документами, зокрема: квитанціями; платіжними дору-
ченнями; фіскальними або товарними чеками; прибутковими 
касовими ордерами; меморіальними ордерами тощо. 

Також понесені витрати підтверджуються копіями догово-
рів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх по-
купця (отримувача). 

У зазначених документах обов’язково повинно бути відо-
бражено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх про-
дажу (виконання, надання). 

Слід зазначити, що фізичні особи, які мають право на по-
даткову знижку, можуть скористатися нею протягом всього 
календарного року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 
ц. р. необхідно заповнити та подати декларацію.

Сектор комунікацій
Чортківської ОДПІ

Фіскальна служба інформує
Особливості застосування 

податкової знижки

Учора, 25 лютого, коли цей номер газети готувався до дру-
ку, відбулося чергове засідання колегії райдержадміністра-
ції, на якому було розглянуто ряд питань порядку денного: 
про підсумки виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку району за 2015 р.; про проект програ-
ми соціально-економічного та культурного розвитку Чортків-
ського району на 2016 рік; про виконання прогнозних завдань 
по акцизному податку за 2015 рік, контроль за ліцензіями на 
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
та тютюновими виробами; про підсумки розгляду звернень 
громадян, що надійшли до районної державної адміністрації 
упродовж 2015 року. Детальніше про це читайте у наступно-
му числі нашої газети.



“Своє серце віддаю 
вам...”

Ось ця фігура нашого Спаси-
теля височіє  на будівлі церков-
ного проборства у с. Пробіжна. 
Сільчани кажуть, “родом” вона 
зі старовинної каплиці на там-
тешньому цвинтарі й “приман-
друвала” на фронтон дому, де 
й юні пробіжнянці збираються 
на недільну науку, де й спіль-
нота “Матерів в молитві” уповає 
до Всевишнього, аби вберіг си-
нів в часі війни... Є в тім зрима 
символіка: в такий ось спосіб 
сконцентрована аж до видимої 
густини віра прародичів немов 
зорить-звертається до нас, нині 
сущих, й “озброює” благодаттю 
та милосердям на майбутність.

Освітлення: не вибаганка, а норма
Упродовж грудня-січня 

в Чорткові додалося 150 
ліхтарів, в лютому – ще 
25. Лиш останнім ча-
сом “засвітилися” вулиці 
Пігута, Монастирська, 
частково Незалежності 
й Галицька (перед тим – 
наша рідна Зелена й су-
сідня Сонячна). На площі 
Героїв Євромайдану до-
далося 12 декоративних 

ліхтарних стовпів, 
передбачається ще 5. 
Міський голова Воло-
димир Шматько одер-
жимий перспективою 
2016 року: вийти на 
1 тисячу (!) ліхтарів. 
І на те, що місто має 
світитися стовідсот-
ково! Неодмінно ма-
ють освітлюватися 
в`їзди до Чорткова з 
усіх сторін, під`їзні дороги. Наразі ж освітлюється майже полови-
на чортківських вулиць. Однак найбільш проблемні – мікрорайони 
Кадуб, Синякове, Бердо. Та вже мається проектна документація 
на ті болючі точки, приміром, на вул. Січинського, Ягільницьку (аж 
до кільця) тощо. У разі “спрацювання” проекту щодо освітлення за 
кошти Кіотського протоколу потужними сучасними світлодіодними 
led-лампами оснастяться вулиці Копичинецька, Шевченка, Неза-
лежності, а тамтешні “переселяться” на бічні, досі не освітлювані. 
Бо, за словами мера, центр має світитися дешево й багато. І все 
місто – цілу ніч, в рамках діючого нічного тарифа (щоправда, його 
графік доволі рухливий – в залежності від світлової пори року).

Хочеш в молодіжний Євроклуб?
Втішна вість: Чортків-

ська центральна бібліоте-
ка ввійшла до числа пере-
можців конкурсу на проект 
Української бібліотечної 
асоціації “Все про Європу: 
читай, слухай, дізнавайся 
в пунктах європейської 
інформації в бібліотеках”. 
Проект реалізується за 
підтримки програми Єв-
росоюзу “Еразмус+ (Жан 

Моне)”. Програма спрямована на підвищення кваліфікації та пра-
цевлаштування, на модернізацію освіти, професійної підготовки та 
роботи з молоддю. У конкурсі взяло участь 163 бібліотеки з усіх 
областей України. Конкурсне журі відібрало 83 книгозбірні, в яких 
у 2016 році буде створено Пункт європейської інформації (Пункт 
ЄІ). У Тернопільській області разом з Чортківською перемогу отри-
мали Тернопільська бібліотека для молоді, Бучацька та Козівська 
центральні районні книгозбірні. Їх користувачі зможуть долучитися 
до молодіжного Євроклубу “Європа – наш дім”, віртуальних ман-
дрівок, зустрічей, квестів, присвячених ЄС.

Настоянка позитиву
Ось такі “валентинки” красуються на брамі одного з обійсть у  

с. Криволука. І додають оптимізму: село хоча й за битим-пере-
битим вітрами часу гостинцем, хоча й не близьке від райцентру, 
а має свій шик та власний ґонор!

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

27 лютого. Тривалість дня – 10.49. Схід – 6.47. Захід – 17.36. Іменини святкують Кирило, Михаїл, Феодор
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Подія

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
На свято відкриття спортивної спо-

руди та оновленого будинку культури, 
попри дрібний надокучливий дощик, зі-
йшлося чи не все село, особливо бага-
то молоді та дітей. Серед запрошених 
гостей були і заступник голови район-
ної ради П.Пушкар, начальник відділу 
культури, туризму, національностей та 
релігій РДА Г.Чайківська, сільські голо-
ви Мухавки і Нагірянки М.Хвалибога та 
П.Головацький.  

А все, як зазначила у своєму вітально-
му слові односельчанам виконавчий ди-
ректор ПАП «Фортуна» Ольга Фрич, по-
чалося з бажання людей щось змінити у 
своєму житті. Насамперед воно виникло 
у художнього керівника місцевого СБК 
Олега Вархоли і депутата районної ради 
Василя Бичка, котрі звернулися до керів-
ництва агропідприємства з проханням 
допомоги в ремонті дороги. Запевнення у 
цьому відношенні ініціативна група отри-
мала, але за умови, що й сільчани долу-
чаться до ремонтних робіт. Тому молодій 
жінці приємно було бачити, як свидівчани 
з кожним днем долучалися все більше і 
більше до відновлення гостинця. А коли 
дійшли ним до будинку культури, у вище-
зазначених осіб з`явилася ідея споруди-
ти спортивний комплекс. Кілька місяців 
наполегливої праці із заміни вікон, две-
рей, ремонту фасаду, оздоблювальних 
внутрішніх робіт – і ось мрія здійснилася. 
Тож наостанок побажала своїм односель-

чанам набиратися 
у новоствореному 
спортивному комп-
лексі здорового 
духу, користуватися 
і мати радість від 
того, висловивши 
сподівання, що та-
ких відкриттів за-
вдяки спільній праці 
буде безліч.

Подячні слова 
генеральним спон-
сорам – директору 
агропідприємства 
І.Фричу і згаданій 
вище О.Фрич, котрі 
усіляко сприяють 

тому, аби село Свидова ставало кращим, 
мовив і сільський голова Богдан Сорока. 
Яскравий приклад тому – відкрите ми-
нулоріч місце вічного спочинку сільчан 
– цвинтар, мабуть, один з кращих в об-
ласті. (Про це уже переповідала наша 
газета).

Сума спонсорських коштів, що пішли 
на відновлення будинку культури і спор-

тивні тренажери,  дуже велика, зазначив 
війт, але і радість та вдячність громади 
також безмежна. 

Місцевий парох о. Дмитро Подоба 
окропив споруду свяченою водою, поба-
жавши, аби у здоровому тілі сільчан був 
здоровий дух. А право перерізати симво-
лічну стрічку пані Фрич люб’язно пере-
дала майбутньому рідного села – юним 
хлопчикам та дівчаткам, задля яких все 
це робилося (на знімку на 1-й стор.).

Але на цьому свято не закінчилося. 
Адже на сільчан ще очікував чудовий 
концерт, підготовлений аматорами сце-
ни РКБК ім. Катерини Рубчакової, За-
водської школи мистецтв, Білівського і 
Давидківського будинків культури, яким 
гаряче аплодував переповнений зал. 

Особливо тепло сприйняли сільчани пре-
красний спів запрошеного гостя з Терно-
поля – заслуженого артиста естрадного 
мистецтва України, першокласного ліка-
ря-хірурга за фахом (!) Юрія Футуйми. Та 
й без солодкого пригощання того святко-
вого дня не залишився ніхто (на знімку).

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора  

У «МРІЇ» триває інтенсивна підготов-
ка до сезону польових робіт та весняної 
посівної кампанії. Техніку Агрохолдингу 
готують до виходу в поля – закупову-
ються та доставляються запчастини і 
пальне, проводяться ремонтні роботи, 
оновлюються та покращуються бази, 
ферми. Окрім того, в Компанії підходять 
до стадії завершення тендерні закупівлі 
мінеральних добрив, засобів захисту 
рослин та насіння.

Операційний директор Агрохолдингу 
Віктор Кухарчук розповідає: «Ми пла-
нували зайти в поля по мерзло-талому 
ґрунті, щоб вносити азот. Та, на жаль, 

було тільки 4 дні, у які ми могли працю-
вати по 6 годин. Надалі розкидати мін-
добрива не дозволили погодні умови 
– температура піднялася, тому роботи 
наразі припинилися».

Інтенсивно заходити у поле «МРІЯ» 
планує наприкінці березня – це най-
більш ранні можливі терміни початку 
сільгоспоперацій. Найперше в Агро-
холдингу сіятимуть ярий ячмінь, потім 
садитимуть картоплю, а вже пізніше – 
кукурудзу та інші культури.

Показником ретельної підготовки до 
весняної посівної є також відновлення 
робіт із розліснення площ Компанії на 

кластерах* Львів, Карпати, Полісся, Га-
личина. «Ми оброблятимемо не тільки 
ті площі, які традиційно були в обробіт-
ку рік у рік, – говорить Віктор Кухарчук, 
– а й ті землі, які були закинуті та не 
доглядалися попередніми власника-
ми. Це поля Агрохолдингу, які заросли 
чагарниками і деревами – таких у нас 
близько 3 тис. га. Почали розліснення 
ми ще перед Новим роком і відновили 
ці операції, як тільки дозволила погода. 
Таким чином, всі землі, що орендує 
«МРІЯ», ми зараз доводимо до посів-
них кондицій».

Прес-служба 
агрохолдингу «МРІЯ»

*кластер – це територіально-галузеве 
об’єднання взаємозалежних підприємств та 
організацій, які взаємодоповнюють і посилю-
ють конкурентні переваги одне одного, тісно 
співпрацюють з органами місцевої влади з ме-

тою підвищення конкурентоздатності власної 
продукції та економічного зростання регіону. 
Кластеризація – процес утворення кластерів 
– у сільському господарстві також передбачає 
об’єднання земельного банку, враховуючи ад-
міністративні кордони областей і районів, що 
дозволяє значно знизити логістичні витрати та 
підвищити ефективність процесу агровиробни-
цтва. У 2016 році Агрохолдинг «МРІЯ» перей-
шов до кластерної організаційної структури і 
тепер складається з 7 виробничих кластерів. 
Кожен кластер буде зареєстрований як окрема 
юридична особа, що сплачує податки на тій те-
риторії, на якій працює.

«МРІЯ Агрохолдинг» готується 
до весняної посівної кампанії

Новинар

Свидівчанам усміхається «Фортуна»
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Йшла Чортковом коляда… Талановиті, му-
зично обдаровані, справжні професіонали, не-
абиякі колядники завітали з колядками до ка-
бінету мера міста. Колядували, та він чомусь 
басів не почув (хоча вони й були!). От за те, 
що не чув, винні колядники, тому й нічим їх не 
обдарували… 

Завітали колядники й до «Карітасу». Сприй-
мали колядки його мешканці зі слізьми на 
очах. Можливо, в пам’яті стареньких, одино-
ких людей спливали прожиті роки, пригадува-

лися рідні домівки, куди вони повертаються 
тепер, на жаль, лише у снах. 

Колядували і в школі-інтернаті, а саме – для 
«Лебедяток». Малеча, оченята якої яскрілися 
неабиякою щирістю, прихильністю, горнулася 
до гостей, і серця охоплював болючий щем. 

А відтак обдарували колядою й Чортківський 
державний медичний коледж, директор якого 
– господар гоноровий! – віддячив колядників 
добротним гостинцем (із вишуканими смако-
ликами та ще, мабуть, і конверт із грошовим 

дарунком), який вручив одній з учасниць (для 
всіх, звичайно ж!). Та отриману коляду (за на-
казом «зверху») довелося залишити в автівці, 
що курсувала з бригадою колядників… 

На майбутнє, доречно зауважу, господарям 
слід пам’ятати споконвічну традицію наших 
предків: обдаровувати кожного колядника зо-
крема. В такому випадку бригадний метод аж 
ніяк не до ладу, бо привласнити коляду може 
лише одна особа. От і привласнила… А хто? 
Можна лишень здогадуватися… 

Колись, у ХVIІІ столітті, у найбіднішій оселі 
кожен із колядників безпосередньо від госпо-
даря отримував за коляду бодай би по одній 
пампушці (і це була втіха). А тепер? Від за-
можних господарів «рядовому» колядникові 

й отриманого цукерка не дозволено скушту-
вати. Нібито й коляду отримали… Та куди ж 
поділася? Відібрали. Та чи не сором?! От чим 
різняться «рядові» й «керівництво». 

Та дарма! Новий рік все ж крокував із ко-
лядою. Вдома сіли за святковий стіл і заколя-
дували: 

Що ж то сталось з колядов? 
«Верхівка» всілася за багатим столом! 
Ну, а ті, що готували 
І гарно так колядували?.. 
Ха-ха-ха! Їм зась до коляди! 
Бо хто вони? Вони – р…и. 

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке 

(Закінчення. Поч. у минулому номері)

Знаю з власного досвіду і життя багатьох порядних – непро-
дажних і некуплених – викладачів, лікарів, міліціонерів, суд-
дів та інших держчиновників, яких «годує» бюджет (держав-
ний чи місцевий), що для них порядність і професіоналізм за 
будь-якої зарплати на першому місці, тобто, понад усе. Десь 
їх (порядних і професійних) більше, десь – менше, але вони, 
на щастя, є. А щоб перевірити їх на порядність, не потрібно 
заглядати в їхні декларації про майновий стан та доходи. До-
статньо подивитись, як вони живуть. Звісно, не розкошують. 
Хіба що хтось в родині тяжко – і нерідко з ризиком для життя 
чи здоров’я – працює в європах-америках, заробляючи для 
своєї родини омріяні долари і євра, наприклад, для освіти 
своїх дітей, яких останнім часом їхні батьки відправляють 
вчитись за кордон, знаючи, на яку суму «зеленої маси» «пах-
не» наша «висока» і вища за середню освіта. Але якщо жити 
і працювати за «порадою» нардепа Антона Геращенка, ко-
трий під час свого перебування в Тернополі у березні 2015-го 
в якості радника міністра внутрішніх справ пояснив хабар-
ництво у правоохоронних органах (зокрема, міліції) досить 
«оригінально», то тоді всім нам залишається також так жити 
і працювати. А «порада» його полягає ось у чому (цитую за 
інтернет-виданням «Тернопільська липа»): «Працівники мі-
ліції повинні отримувати гідну зарплату… Основна причина 
корупції у міліції – це низька зарплата». Майже ту саму при-
чину назвав і головний міліціонер області (тоді ще «в. о.») 
Олександр Богомол: «У Тернопільській області дільничний 
заробляє 1700 гривень, тому ця робота не є престижною і 
люди шукають способів вижити, звідси і є корупція». Якщо ж 
ця – та хіба ж лише ця за такою «унікальною» логікою вище 
названих авторитетів? – робота непрестижна, тоді чому 
туди не просто йдуть, а біжать ледь не наввипередки наші 
Петри і Степани, збиваючи з ніг своїх потенційних конкурен-
тів? Хіба не тому, що серед населення розповсюджене таке 
стереотипне уявлення (яке все ж ґрунтується на реальних 
прикладах і життєвому досвіді) про працю в правоохоронних 
органах як престижну роботу, оскільки міліція (та інші право-
охоронці) – це влада. А кому не хочеться покерувати?! От 
мама з татом та «досвідчені» друзі кажуть тому Петрові чи 
Степанові: «Йди в міліцію – там не пропадеш! Не переживай, 
не переймайся тим, що зарплата маленька, зате ж «зліва» 
можна буде взяти спочатку скільки зумієш, а вже потім, коли 
зрозумієш «систему», – скільки захочеш!». Правду кажучи, 
служба там непроста не лише через «спокуси» Системи, а й 
через небезпеку для життя, особливо, для деяких категорій 
правоохоронців. Та все ж, за вже згаданою «логікою» нар-
депа і обласного міліціонера, виходить, що «основною при-
чиною корупції в міліції є низька зарплата». А що, в такому 
випадку, мають казати інші держчиновники та «бюджетники», 
в яких зарплата нерідко ще нижча: викладачі, лікарі, вихова-
телі дитсадків?.. Невже їм також «треба шукати способи, щоб 
вижити», тобто, в перекладі на доступну і зрозумілу для всіх 
мову – брати хабарі?! З іншого боку, отримувати гідну зарп-
лату – це ще не вирішення корупційної проблеми. Адже ж, як 
кажуть в Крижополі: «Consuetudo est altera natura» («звичка 
– друга натура»). Наших «вовків-перевертнів» скільки і якою 
зарплатою не годуй, а вони все одно в лі…, в чужу кишеню 
дивляться. «Системна» звичка чи рефлекс? Прикладів таких 
«метаморфоз» – не десятки і навіть не сотні, а тисячі, якщо 
здійснити повний «екскурс» в історію існування правоохорон-
ної системи, яку частенько так і хочеться назвати владоохо-
ронною, особливо тоді, коли «простий смертний» порушує 
спокій («качає права») начХальника-владовсеможця. 

Згадав, як під час атестації міліціонерів на запитання екза-
менатора про реформу поліції правоохоронець, не мудруючи 
лукаво, відповів: «Ну, це – покращення матеріально-техніч-
ної бази. Бумага, прінтер там, скрєпки. А ще машину за свій 
рахунок не треба заправляти. І зарплату ж обіщають більшу. 
Збільшення фінансування». Інший кандидат також не менше 
«здивував» комісію. На запитання «кому служить поліція?» 

теж, не мудруючи лукаво, відповів: «міністерству». І навіщо 
тоді гнути спину (в прямому і переносному значенні) десь на 
чужині, якщо можна тут, в своїй країні, «некисло» заробляти, 
служачи… міністерству, а не народу? No comments. 

Звісно, мене без особливих надзусиль можна звинуватити 
в упередженому ставленні до своїх земляків зокрема та до 
всіх українців загалом. Але я наважусь вас і себе запитати: 
«Чому тоді, два роки тому, на Євромайдан в Києві вийшли 
спочатку півтори тисячі громадян України, а потім – лише 
десятки тисяч людей (і це лише в Києві та деяких містах на 
заході країни!), а не сотні, не мільйон чи навіть мільйони, що 
змусило би тодішню наскрізь корумповану, совково-жлоб-
ську, бандитську, маріонетково-проросійську владу наступ-
ного ж дня тікати світ за очі, і не було б непотрібних жертв, 
не було б Небесної сотні, не було б війни, а Крим – зі своїми 
особливостями – залишався б наш? Невже ми не розуміємо, 
що саме своєю «унікальною» – хохляцько-совковою – бай-
дужістю і такою ж безпрецедентною терплячістю до зла, до 
несправедливості призвели до жертв і на Євромайдані, і на 
російсько-українській війні?!». Але Євромайдан – позаду, та 
війна все ще триває… Чому ми і зараз толеруємо своїх «рід-
них» (ми ж всі їх добре знаємо в нашому місті, кожен – у сво-
єму колективі, а не десь в Києві, Одесі, Харкові чи якомусь 
закутковому Крижополі!) хабарників-корупціонерів? Невже 
не розуміємо (чи боїмось, чи соромно це визнати, адже ми 
називаємо себе «європейським народом»?), що майже за-
вжди до таких соціально-політичних «зрушень», як Майдан 
чи Революція Гідності, якраз і призводить майже тотальна (!) 
корупція, тобто продажність і влади, і тих, хто її обрав?! Мож-
на постійно нарікати на владу, але, очевидно, для більшості 
українського насєлєнія поняття «держава», «незалежність», 
«патріотизм» – все ще порожній звук… Простіше втекти до 
ситої Європи чи США, щоб звідти «любити» рідну «неньку-
Україну» і розповідати європейцям, які ми, українці, побожні, 
розумні, співочі, працьовиті, патріотичні… Заперечити тому, 
що ми саме такі, не ризикне, мабуть, ніхто, та все ж і євро-
пейці – та й не лише вони! – також не гірші від нас, позаяк такі 
країни собі побудували. Але, як кажуть, одна справа – назва-
ти себе такими, а інша – такими бути або ж хоча б прагнути 
до цього. Запитань – багато, та відповідей, за великим рахун-
ком, на жаль, жодної. 

А тому не буду оригінальним, коли ризикну назвати одну з 
основних проблем корупції (і не лише фінансово-матеріаль-
ної, а й моральної, що не менш небезпечно для існування 
держави!): це – виховання, яке починається з дитячих ро-
ків, «з малюнка в букварі», і повинно розвиватись і в сім’ї, і 
в навчальних закладах для удосконалення позитивних рис 
характеру дитини, згодом – підлітка, щоб з нього виросла 
Людина і Громадянин – Патріот своєї Батьківщини. Що тут 
нового? Звучить надто пафосно і нереалістично? Не збира-
юсь здивувати такою, на перший погляд, банальною думкою 
щодо виховання, але вважаю, що з цим у нашій країні, а 
отже, і в нашому місті, все ще – проблема. Адже «бумага, 
прінтер, скрєпки, бєнзін» для багатьох наших співгромадян 
– це і є реХВорми. Вважаєте, що я вкотре «згущую фарби»? 
Але ж чому тоді понад 50 відсотків нашого насєлєнія (за да-
ними останніх соціологічних опитувань!) толерує – ми ж такі 
толерантні! – корупцію?! Чому наша країна – з такими при-
родними та людськими ресурсами! – найбідніша в Європі?! 
Невже нам і, не в останню чергу, нашим держчиновникам – і 
в Києві, і в Чорткові – за країну не прикро, не болить? «Бу-
мага, прінтер, скрєпки, бєнзін» важливіше?! А там, на сході, 
захищають і мене, і всіх нас, ризикуючи своїм життям, наші 
хлопці від «русскаґо міра» – від озброєної до зубів орди ксе-
нофобів-рашистів та донбаських бандюків. І їм (нашим хлоп-
цям – чиїмось синам, братам, батькам, друзям, однокласни-
кам) «неоднаково нівроку», в ЯКІЙ Україні нам з ними жити… 

Олександр  КАЗЬВА

Точка зору

Про корумповано-толерантне 
насєлєніє, статусні «штучки», 

реХВорми та виховання

Думки вголос
О люди-ненажери, зупиніться!
І до людей звичайних обличчям поверніться!
Погляньте, як живе народ і як багато з нас бідує,
І як працює, як своє життя будує.
Як думає: «Як копійчину розділити, 
Щоб хоч якось місяць той прожити».
В той час, коли «вершки» жирують,
Достатки збільшують і їх пильнують.
Скупляють землі, житлові масиви
Й відпочивати їдуть на Мальдіви,
А людям ціни піднімають, піднімають
І пільги всі знімають і знімають.
Якщо це і реформою зоветься,
То, певно, ваша совість ніколи не озветься,
Ніколи не почує, як народ, мов риба об лід б`ється,
Ніколи ситий голодного не зрозуміє – 
Він тільки про наживу мріє.
Це вже хвороба і вона хронічна.
По строку вона – довговічна,
А це і значить, її не треба лікувати,
Її потрібно оперувати.
Де операція – там кров.
О Боже, їй не дай пролитись знов!
До Тебе, Господи, народ підносить руки,
Дай мудрість нашій владі і відверни всі муки.

Любомира ЗІНЮК, 
смт Заводське

Сцени з життя

Правдива різдвяна історія, 
або Заколядували…

Написано серцем
Подія і резонанс

Резонанс у світі враз запанував:
«Порошенко руку Путіну подав»…
Неприємне диво вразило всіх враз, – 
Руку окупанту та ще й в такий час?
Сипле всюди міни, гинуть в нас бійці,
Таке не побачиш навіть в страшнім сні…
Знаєм, як бувало в країні у нас
У атеїстичній, у совєтський час:
Підривали храми, палили церкви,
Карали за віру тих, що в церкву йшли,
Позбавляли праці наших вчителів,
Безбожну країну зробити хотів 
Той північний демон в подобі людській
Шпигував безбожно в рясі попівській…
Стали незалежні – свобода, краса,
Неначе розкрились людям небеса,
Відновилась віра, надія, любов,
Відчинились двері храмів і церков,
Конфесійні чвари не зламали нас…
Але що ми бачим в теперішній час?
Нема резонансу на «подію» цю, – 
Кіріл не лиш руку подає Отцю
(Це я про Франциска – Папу всіх і вся,
Недавно на Кубі зустрічалися).
Обійми, цілунки – не вірю очам, 
Кіріла приймає Папа, Ватикан!..
Плани є в Кіріла і багато сил,
Якби міг – католиків всіх би задушив
У своїх обіймах – досвід КДБ…
А можливо, Папа біду відведе
Від католицизму, бо ж Вселенський він…
Допоможи, Боже, щоб він це зумів.
Щоб спинив, нарешті, окупанта теж, – 
Вибухам на Сході вже немає меж…
Прагне володіти Москва усім світом,
Хай не забуває – підростають діти,
Це патріотичне, мудре покоління
Має Бога в серці, любов і сумління.
Як тій зустрічі можна пояснення дати?
«Поцілунком Юди» доречно назвати! 

Галина ГРИЦЬКІВ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 
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Славетні постаті

Резонанс

Обереги роду

25 лютого минуло 145 років 
від дня народження славетної 
поетеси. Край її дитинства – 
Волинь, Полісся – залишився 
для неї наймилішим куточком 
землі. Дівчинка мала великі 
здібності до науки, поезії, му-
зики. Через хворобу, з якою 
Лариса вела «тридцятилітню 
війну» (туберкульоз кісток), 
не могла вчитися в школі чи 
іншому навчальному закладі. 
Але завдяки старанням, напо-
легливості самотужки здобула 
освіту, її різнобічні та глибокі 
знання вражали сучасників. 

У дев’ятирічному віці Лариса 
написала перший вірш «Надія» 
(1880 р.), присвячений засла-
ній у Сибір тітці Олені. Серед 

близького оточення сім’ї Косачів були люди, чиє життя тісно 
пов’язане з українською культурою, – І.Франко, М.Старицький, 
М.Лисенко. Спілкування з ними сприяло творчому зростанню та-
лановитої Лариси. Порадником і вчителем для дівчини був дядь-
ко М.Драгоманов – учений, рушій суспільної думки. 

Лариса, хвора, зболена й тендітна, примножила, умогутни-
ла свою силу, зачерпнувши живлющої води з вічного джерела 
– рідного народу. Як виклик ненависним імперським можно-
владцям, які упосліджували її материнську землю, зневажливо 
називаючи Малоросією, дівчина в 13 років до свого літератур-
ного псевдоніма придбала питоме й лункоголосе ім’я – Україн-
ка (ним і підписувала свої вірші). 

З кінця 80-х років молода письменниця проживає переважно 
в Києві, стає душею молодіжного гуртка «Плеяда», в неї наси-
чене творче життя. Та тривожать Лесю питання: «Як помогти 
в безмежнім людськім горі? Як світ новий зі старого збудува-
ти?..». 

У 1893 році в Львові з’являється перша поетична збірка «На 
крилах пісень», яку прихильно зустріли критики. Як кредо мо-
лодої авторки зазвучав  вірш «Без надії сподіваюсь!», пройня-
тий жагучим бажанням діяльного життя, прагненням прожити 
вік у боротьбі й творчому горінні: 

… Так! Я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні… 
Кожен твір поетеси, а їх у збірці – 69, не лише глибоко про-

ймав душу чи кликав до боротьби, а й вражав чистотою, до-
сконалістю українського слова. 

Із донесень жандармів Леся Українка з 1893-го перебувала 
під таємним наглядом поліції. Та, не дивлячись на це, слава 
поетеси ширилася Україною. І.Франко на сторінках «Літера-
турно-культурного вісника» опублікував статтю, в якій поста-
вив Лесю Українку в один ряд із Кобзарем: «Від часу Шевчен-
кового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте…» Україна 

не чула такого сильного, гарячого поетичного слова, як з уст 
сеї слабосилої, хорої дівчини. Джерело тієї сили – «… могуче 
полум’я любові до людей, до рідного краю і широких людських 
ідеалів…, віра в кращу будущину». 

Змужніла духом, натхненна палкою любов’ю до народу, по-
етеса видає збірку «Думи і мрії» (1898 р.), в якій показала, що 
важливою прикметою її було утвердження героїчного пафосу. 
Леся Українка віддає своє слово, «зброю єдиную», на службу 
повсталим народним масам, «месникам дужим»: 

… Месники дужі приймуть мою зброю, 
Кинуться з нею одважно до бою… 
Письменниця плідно працювала одночасно в різних жанрах 

літератури. З-під її пера з’являлися все нові й нові вірші, поеми, 
легенди, притчі. Активно займалася Леся Українка й перекла-
дацькою роботою з німецької, англійської, польської, італій-
ської мов. Особливе місце в творчій біографії займає фоль-
клор; великий інтерес проявила до слов’янської міфології, яку 
називала «релігією батьків моїх», що відбилася прекрасними 
образами й барвами в колядках, веснянках, легендах. 

У творчості Лесі Українки останнього десятиліття переважає 
драматургія (понад 20 творів). У них авторка розглядає складні 
процеси взаємодії політики й етики, боротьбу ідей та проти-
ставляє образ людини-борця соціальному злу. 

Останні твори писала вже в стані особливого напружен-
ня: невблаганно прогресувала хвороба. Перемагаючи важкі 
страждання, невтомно працювала, виявляючи незвичайну 
мужність, витримку та незборимість духу: 

Хто жив посеред бурі, 
Той ціни не знає силі, 
Той не знає, як людині 
Боротьба й праця милі… 
Все, що, пульсуючи, випромінювало її палке серце, влягало-

ся в серцях українців. Кожним словом своїм, кожним променем 
думки вірна донька України живе в душі нашого народу. Де б 
не була вона – в Болгарії чи Єгипті, під небом Італії чи Грузії, – 
її не покидали думки про рідний край, народ, Україну. 

Нині в святому для нації імені великої поетеси-борця лежить 
відсвіт усієї України, з її одвічними й сучасними болями та спо-
діваннями на щедру, вільну долю, на мирне життя. 

Чи довго ще, Господи, чи довго 
ми будемо плакати і шукати 
рідного краю на своїй землі? –  
запитувала Леся Українка ще в 1904 році. Це запитання 

ятрить й сьогодні, коли йдеться про самоутвердження України, 
де панує політична та економічна криза, йде боротьба за вла-
ду, а на сході держави нашої шаленіє російський агресор, який 
забирає сотні – тисячі життів… і нічим не збирається посту-
патися. Боротьба за Україну триває. На прапорах українських 
завжди було написано – Воля! Воно й нині – ключове для всієї 
нації і кожного з нас. 

Петро ПАЛІЙ,
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Стара Ягільниця

Хочу звернутись через газету до тих можливих недругів п. 
Марії, які знищили заснований нею музей політв`язнів і репре-
сованих. А можливо, це й мої недруги, бо чомусь в анонімних 
телефонних дзвінках до “Карітасу”, де мешкає п. Марія Ште-
па, невідомі вважають, що неправдиву інформацію розповсю-
джуємо ми обидвоє. 

Не розумію, в чому вбачають вони цю неправдивість. У тому, 
що я, живий свідок сталінських репресій, у свої неповні 6 років 
тюрму Бережанську запам`ятала 5-поверховою? Ту, що була 
набита людом, немов тюлькою в бочці, – з брудом, смородом, 
вошами і смертями... Чи й тому, що ми, безневинні діти, на-
роджені тут і вирвані з корінням з рідної землі або ще в утробі 
матері знищені і викинуті на етапних перегонах великого совіт-
ського шовінізму без могил і хрестів, ставали ворогами народу? 
Якого народу? Ця жива ПРАВДА ріже комусь слух? Слухайте! 
Читайте! Так було...

І не важливо, де мучили нас і наших старших братів та сес-
тер – на поверхах у камерах чи в кадебістських підвалах. По-
бачений в ранньому дитинстві жах стоїть в пам`яті десятки літ 
і не дає це забути.

Ще далеко від Чорткова книжка п. Марії Штепи не потра-
пила, а вже недруги піднялись з осудом. Може, втішаються 
редакційними помилками? Не зовсім логічно послідовним ви-

кладом матеріалу? Щось трішки в цьому є, визнаю. Та це не 
гріх п. Марії, бо в свої поважні 90 років (коли підводять ноги 
й сили) колишня бранка більшовицьких таборів сподівається 
на милість людей, патріотів теперішніх, яким довірила ці ма-
теріали для того, щоб вийшла книжка. Хай буде соромно їм 
за такий уклад.

А п. Марія, ця мужня українська патріотка, яка в зрілому віці 
відчула на собі сталінські жорна, пройшовши табори і катор-
гу, в своїх книжках застерігає вас! І, звертаючись до недругів, 
просить повернутися до сьогодення. Адже знову залишають 
свій край і свої домівки – тепер вже діти з батьками зі сходу 
України. Знову – тепер вже путінські жорна – змелюють цвіт 
нації. Вбиті, поранені, скалічені. Невже колись до них постав-
ляться з недовірою, як сьогодні до нас? Хто ви? Не ховайтесь. 
Прийдіть і поспілкуємось – просить п. Марія.

Одночасно дякую п. Ганні Курчак зі с. Біла, яка під вражен-
ням прочитаної книжки «Обкрадене дитинство» написала до 
газети своєрідну подяку авторці за її працю. І не тільки від 
себе, а й від багатьох читачів.

Ольга ЖУРБА, 
с. Біла

Вона живе у пам’яті народу,
бо мала в серці те, що не вмирає

Земля України багата славетними борцями за волю-долю рідного народу. Серед них – ім’я котрої овіяне 
всенародною любов’ю, а талант і одержимість означені найвищим поцінуванням – Леся Українка (Лариса Косач). Її 

творчість пов’язана з визвольним рухом; вона «сіяла розумне, добре, вічне»; ніжним і крицевим словом 
розбуджувала притлумлений дух свого народу. 

Слухайте! Читайте! Так було...
Будьмо знайомі: я – авторка розповіді «Історія однієї родини», використаної у книжці “Обкрадене дитинство” 

авторства Марії Штепи.

Вік прожити – не поле перейти, кажуть в народі. 
Для одного життя пройде спокійно, непомітно. 
В іншого воно бурхливе, неспокійне. Буває, доля 

водить людиною по світах нетрями, хащами
 і виводить на край прірви… Здається – кінець. 

Ні. Виводить на мілководдя, наступає затишшя, 
спокій. «На все воля Божа», – 
каже Марія Дмитрівна Горячко.

У нашої героїні воно було 
неспокійне, тяжке. Пережила 
тортури слідства, львівські 
тюрми на Лонцького і Бригід-
ках, пройшла «Сибір неісхо-
диму», бараки станції Китай, 
Тайшета, Дудінки, Норильська, 
Колими. У 45-градусні морози 
довбала лід на ріках, добува-
ючи колоди сплавленого лісу, 
будувала залізниці, носила 
колоди до топки паровоза, 
перетворювала колишнє посе-
лення Норильськ на місто. Та 
при Божій допомозі, в Якого ві-
рила і до Якого молилась, все 
витримала і не зламалась.

13 лютого нашій Марії Дмитрівні Горячко – 95. Але 
вона і далі веде активний спосіб життя, відвідує церкву, 
зустрічається з людьми.

Марія Дмитрівна Хоміцька (в супружестві Горячко) наро-
дилася в с. Стоки на Львівщині. У місті Бібрка закінчила 7 
класів – всі предмети «Bardzo dobre».

У час німецької окупації вступила в ОУН, працювала 
зв`язковою. У 1944 р. з поверненням «визволителів» ди-
ректор школи, знаючи її освіченість, запросив до школи 
вчителькою початкових класів. Тоді вступила на заочне 
навчання до Львівського педучилища. Але підпільної ро-
боти не покидала. Попала в руки «кадебе» 1 жовтня 1947 
р. Майже два місяці витримала тортури слідства. 25 лис-
топада 1947 р. воєнний трибунал виніс вирок: 10 років 
виправних робіт і п’ять років позбавлення волі.

«Після смерті Сталіна влітку 1954 р. ми організували 
страйк: 10 днів не виходили на роботу і не приймали їжі. 
З Москви прибула комісія. Щось трохи полегшила, але 
наших вимог не задовольнили. Ми знову почали страйку-
вати. Тоді водометами і залізними палицями нас почали 
бити і вигнали з табору в тундру. А там де подінешся?» 
– згадує Марія Дмитрівна.

У червні 1955 р. суд випустив Марію Дмитрівну на 
волю. А вибратись звідти було нелегко. «Мені допоміг 
один хлопець, що працював на тепловозі. Звали його 
Йосип Горячко, родом зі Старої Ягільниці, теж засудже-
ний за політику», – каже Марія Дмитрівна. Йосип Горячко 
звільнився в 1956 р. і зразу поїхав на Львівщину до Марії. 
Там вони одружились.

Таким чином Марія Дмитрівна попала в Стару Ягільни-
цю. А тут на неї чекали безмежні плантації буряків на кол-
госпному полі, де з ранньої весни до листопадових морозів 
гнула спину для побудови «райського» життя – комунізму.

Ця скромна і непосидюща жінка зразу влилась і в гро-
мадське життя села. У старому клубі намалювала деко-
рації, пошила завіси, впорядкувала сцену. Шила жінкам 
одяг, допомагала школі, пошила штори, потім – синьо-
жовті прапорці. Прийняла до своєї хати одиноку незря-
чу жінку і доглядала її до самої смерті. Опікувалась ка-
пличкою, що побудували над джерелом, де освячується 
вода. На різдвяні канікули приймала школярів зі східних 
областей України. Щедро жертвує, що може, то на Тара-
сову церкву, то на Майдан, то на АТО, то на меморіал 
Небесній Сотні. Не забуває і про нашу стареньку церкву. 
Бере участь в акціях на підтримку нашої держави. Перед-
плачує газети, читає книжки, користується телевізором. 
Усі свої збережені протягом довгих років фотографії з 
часів заслання, документи, листи жінка віддала у Музей 
визвольної боротьби України, що у Львові. Напередодні 
цьогорічного дня народження пані Марія отримала По-
дяку за підписом завідувача музею за подаровані для 
музейної експозиції особисті речі з таборів ГУЛАГу.

На 95-ліття нашої славної довгожительки отець Олег 
і церковна громада побажали їй міцного здоров`я і ще-
дро відсвяткувати 100-літній ювілей. Отець Олег вручив 
Марії Дмитрівні Подячну грамоту за багатолітнє служіння 
Церкві, Українській державі та Ісусу Христу.

Не забули про колишню зв’язкову ОУН і в’язня комуністичних 
таборів народний депутат України О.Барна, голова райдержад-
міністрації М.Сташків, його заступник І.Віват, сільський голова 
П.Ревуцький. Вони не тільки привітали колишню оунівку і по-
бажали міцного здоров`я, а й привезли багато подарунків. Від 
імені депутата районної ради І.Войцишина вручили теплу ков-
дру. А Марія Дмитрівна, як завжди, те добро віддала нашим 
захисникам на АТО.

Слід сказати, що Марія Дмитрівна має добрих сусідів 
– з однієї сторони колишня репресована (ще підлітком) 
Марія Коцюлим і сім`я оунівця Максима Короля, теж ре-
пресованого, з другої – теж «сибірячка» Осипа Венгрин і 
дружна сім`я Михайла Біловуса, дружина якого працює 
секретарем у сільській раді. І хоч Марія Дмитрівна про-
живає сама (чоловік помер у 1986 р., не дочекавшись Не-
залежності, за яку боровся), але ніколи не почуває себе 
самотньою. Біля неї завжди добрі люди.

Шановна Маріє Дмитрівно, ми всі раді за Вас і бажаємо 
міцного здоров`я та ще зустріти свій 100-літній ювілей!

Роман КРИТЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Нашій зв`язковій 
ОУН – 95



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Чортківщина сумує разом зі всією Батьків-

щиною, оплакує пролиту кров Героїв, тих, ко-
трі ціною власного життя купили волю України.

18 лютого учні Чортківського ВПУ розгорну-
ли потужний флеш-моб на центральному май-
дані селища Заводське – синіми та жовтими 
листками у руках викладала молодь держав-

ний символ України – тризуб. Цим дійством, 
а також невеличкими урочистостями віддали 
вони шану Героям Небесної Сотні, воїнам, 
котрі захищають нас на сході країни, а також 
усім, хто кров пролив за незалежність. Разом 
з юнаками та юнками з ВПУ і місцевої школи 
поклонитись пам`яті Героїв прийшли жителі 
смт Заводське, голова територіальної грома-
ди Людмила Павлінська, військовий комісар 
Чортківського ОМВК Леонід Підручний, депу-
тат Тернопільської обласної ради Володимир 
Заліщук.

Того ж дня, надвечір, прийшли факельною 
ходою під синьо-жовтими та червоно-чорни-
ми стягами школярі зі шкіл міста Чорткова 
до пам’ятника Небесній Сотні на спільну мо-
литву. Організатор дійства – завуч  ЗОШ І – ІІІ 
ст. № 5 Марія Ябчанка закликала: «Згадаймо 

в  молитвах усіх Ге-
роїв, тих, хто голови 
поклав за наше май-
бутнє. Хай пам’ять 
всіх невинно вбитих 
згуртує нас, живих, 
дасть нам силу та 
волю, мудрість і на-
снагу для зміцнення 
власної держави на 
нашій українській зем-
лі». Разом із отцем-
деканом Михаїлом 
Левковичем присутні 
тихо мовили «Отче 
наш…».

У суботу, 20 лю-
того, біля підніжжя 
меморіалу Небесній 
Сотні знову зібралися 
чортківчани та меш-
канці Чортківщини на 
мітинг-реквієм «Ми 
нація єдина – ми діти 

твої, Україно!». Священики відправили поми-
нальну панахиду. Відбулося покладання гір-
лянди, квітів та свічок до пам’ятника. Голова 
райдержадміністрації Михайло Сташків, голо-
ва райради Віктор Шепета, міський голова Во-
лодимир Шматько та військовий комісар Чорт-
ківського ОМВК Леонід Підручний вручили 

Подячні грамоти, медалі та збірку творів-спо-
гадів «Моя революція» тернополянина Андрія 
Юркевича активним майданівцям, а також 
захисникам-учасникам війни на сході України.

Революція Гідності пройшла через людські 
серця й душі, була настільки яскравою поді-
єю для нас усіх, що спричинила вибух почуттів 
через поетичні, прозові, музичні твори, яких 
було й буде написано немало. Неодноразо-
во з творчістю наших земляків ви мали змогу 
ознайомитися зі сторінок «Голосу народу». 
Урочистості 20 лютого теж були насичені піс-
нями, віршами, які створили чортківчани: Юрій 
Майданик, Раїса Обшарська, Наталія Стець…

Численними потоками стікалися до ме-
моріалу Небесній Сотні, що на трасі біля с. 
Росохач, жителі навколишніх сіл – Росохач, 
Сосулівка, Ягільниця, Долина, Шульганівка. 
З фанами й хоругвами, синьо-жовтими й чер-

воно-чорними знаменами стали соборно біля 
стели, що гласить навсібіч: «Слава Героям 
Небесної Сотні». Сотні вогників із лампадок – 
як сотні душ, що зорять нам із неба. За хрис-
тиянськими звичаями, передусім склали щиру 
молитву за тих, хто віддано нам волю здобу-
вав. У піснях, художньому слові виливали свої 
почуття до Героїв. 

Протосинкел Бучацької єпархії УГКЦ о. Во-
лодимир Заболотний, звертаючись до зем-
ляків, сказав прості слова, до яких варто до-
слухатися: «Кожна нація має свій особистий 
шлях до тієї миті, коли вона сформується у 
державність. Як ніякому іншому народові, не 
принижуючи нічию гідність, шлях українського 
народу, напевно, найважчий. Шлях, вкритий 
війнами, голодоморами, гулагами, репресія-
ми, майданами, АТО. То є наш шлях, крім нас 
його не пройде ніхто. І на тому шляху завжди 
є найкращі, перші, які свою любов до рідної 
землі проявляють у видимий 
спосіб – віддаючи за неї життя. 
І хлопці, дівчата з Майдану це 
зробили, зробили воїни АТО. Зву-
чала пісня, в якій виокремилася 
фраза: «Оправдати долі їхніх 
літ – обов`язок народної еліти». 
Не тільки еліта, а й усі ми, кожен 
з нас має обов`язок, і Україна 
обов’язково стане тією держа-
вою щасливою, могутньою, хрис-
тиянською, де буде справедли-
вість, де буде милосердя, де 
будуть побожні, патріотичні ке-
рівники. Вони вже є, вони вирос-
тають. Коли кожен з нас виконає 
просту річ – обов’язок любити 
свою землю: хтось – напише чу-
дову пісню, хтось – добре здасть 
ЗНО й вибере гідний вищий на-
вчальний заклад, хтось – піде служити до вій-
ська, хтось – помолиться щирою молитвою за 
Україну. Тоді вона обов’язково буде – вільна, 
незалежна, щаслива Україна. Дай Бог, аби 

нікому більше не треба було віддавати життя 
для України, але для неї треба жити».

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

1 березня. Тривалість дня – 11.00. Схід – 6.41. Захід – 17.41. Іменини святкують Павло, Феодор, Марія
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Пам`ять

Оправдати долі їхніх літ – обов`язок 
народної еліти!



2 березня. Тривалість дня – 11.03. Схід – 6.39. Захід – 17.42.  Іменини святкують Володимир, Лев
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Час місцевий

У родину – зі своїм “посагом”
Звісно, селяни ту стару (мало не сто-

літню, будовану ще за Польщі) й водно-
час простору хату досі іменують поміж 
себе сільською радою. Одначе таке 
поняття розвіялось відтоді, як “влився” 
Угринь до об’єднаної територіальної 
громади з центром в сусідньому Завод-
ському. Нема вже тут сільського голови, 
натомість т. в. о. старости (до виборів 
13 березня) – Марія Савуляк, довголіт-
ній (зі стажем сумою 15 літ, а загалом на 
цій стезі 23 (!) роки) секретар сільради. 
Ця привітна, комунікабельна жінка (та 
що там – майже “ходяча сільська ен-
циклопедія”!) охоче провадить нас спо-
чатку віртуальною, а відтак й реальною 
мандрівкою селом.

Угринь – це 988 мешканців. 409 дво-
рів – і то жодної пустуючої оселі (бо 
село приміське, й кожну домівку одра-
зу хтось прикуповує під дачу). Випало 
спостерегти начебто метаморфози: 

старі, мабуть, ще глиняні хатини, а на 
стінах, ближче до піддашшя, – супутни-
кові антени-“тарілки”. Все обжите, “схо-
плене” сучассям. І мимоволі втішає ось 
така спрямованість у завтра.

Угринь – це загальноосвітня школа І 
– ІІ ст. на 150 місць (наразі навчається 
84 учнів), дитсадок на 30 місць, що пра-
цює цілорічно, бо опалення добре, ма-
ється котел на дрова. Є фельдшерсько-
акушерський пункт, а ще – прекрасно 
збережений, родом ще з радянських 
часів, чвертьвікового гарту, типовий 
будинок культури з бібліотекою. Три 
крамниці, де господарять приватні під-
приємці, млин (теж приватний, хоча 
сама будівля – то майно пайовиків). Є й 
великий тік, ще з колгоспних часів, теж 
майно пайовиків. Угриняни довірили 
свої земельні паї двом орендарям – аг-
рохолдингу “Мрія” та ПАП “Дзвін”, котре 
перебрало третину паїв лиш торік. Та 
почерк доброго господаря вже видно: 
“Дзвін”, чуємо від нашої співбесідниці, 
поки тутешні землі й не обробляв, а вже 
садкові допоміг. Нещодавно “Мрія” ще й 
як підсобила – прекрасний ремонт, на 
50 тис. грн. там зроблено (про це вже 
йшлося недавно в районці). На тоці теж 
помітні зміни: “Мрія” там потужну вагу 
приладнала, трансформатор електрич-
ний поставила. Селяни там зерно за 
оренду паїв одержують.

З надією – під “матірне” крило
Ще на зачин розмови ми, було, за-

питали у т. в. о. старости: чи ж тепер, в 
громаді, життя стало спокійніше? У від-
повідь Марія Василівна лиш стенула 
плечима: та ні, мовляв, проблеми як 
були, так і зосталися. Не пішли вони 
туди, бо ж люди тут залишилися. 

Навіщо ж тоді громада? Всією на-
явною в селі інфраструктурою тепер 
у Заводському опікуватимуться – це 
по-перше. По-друге – ще через якийсь 
час своє УСЗН у громаді буде, відтак і 
ЦНАП, от і звузиться значно коло тих, 
хто потребує опіки-турботи цих соціаль-
них служб, за своїх в тих кабінетах се-
ляни почуватимуться – самотні, багато-
дітні, малозабезпечені, хто субсидіями 
клопочеться чи ж земельними питання-
ми або паспортного стола тощо. У селі 
ж безпосередньо староста та спеціаліст 
залишаться, аби справи на місці коор-
динувати.

– Три неповних місяці лише наша 
громада діє, – аналізує п. Марія. – Ще 
важко щось сказати, але з тими плана-
ми, котрі маємо, відповідно до існуючо-
го законодавства, гадаю, ліпше буде. 
Фінансування йде напряму з Києва, 
кошти наші не надходять ні в область, 
ні до Чорткова й ніде не “губляться”. Ба-
гато є соціальних програм, проектів, ми 
беремо в них участь і виграватимемо. 
Значить, будуть кошти громаді – на до-
рогу, на капремонт будинку культури в 

Угрині заплановані. 
Цікавимось, чому угриняни пристали 

на це – інші ж села думали-не додума-
ли...  “Хтозна, – врівень з нами розмір-
ковує п. Савуляк. – Готували рішення 
сесії й Залісся, і Пастуше, і Шманьків-
чики, адже було три етапи і виносили 
рішення сесій і ті сільські ради. Може, 
не встигли, може, люди ще не готові. А у 
нас виявили бажання таке – з’єднатися. 
Прагнули оновлення, поліпшення жит-
тя. Знаєте, багато наших селян працю-
ють за кордоном – в Польщі, наприклад. 
Наслухані про тамтешній досвід, що 
там функціонують великі ґміни. І рівень 
життя в цілому вищий. Будемо пробува-
ти й ми, поживемо – побачимо”.

А втім... Поняття “матірний” тут, схо-
же, двояке. І ось чому. Заводське збу-
доване на угринських полях. “Колись і 
Синякове входило до нашої сільради, – 

вдається до споминів т. в. о. старости. – 
Ми просто повернули їх: фактично не ми 
до них приєдналися, а вони до нас. Там 
центр, більше приміщень є під новоут-
ворювані структури, більше населен-
ня...”. “Одначе ви – прадавній центр, так 
би мовити, витоки, адже так?” – перепи-
туємо. Чуємо ствердне: так, історичний 
центр. Зв’язки, що “спрацювали” тепер, 
громадились літами: чимало мешканців 
Угриня наразі працюють, навчаються в 
Заводському – на цукровому заводі, в 
лікарні, школі чи ВПУ. Селяни зазвичай 
до селища квапляться, на міні-ринок, – 
аби лишки сільгосппродуктів продати. 

– Якщо б ми до Чорткова приєдна-
лись, то загубились би, напевно, – ре-
зюмує п. Марія. І принагідно ще й де-
талізує: – Коли об’єднувались, мали на 
рахунку до півмільйона гривень, могли 
б ще років зо два існувати, та скорис-
талися такою можливістю, з поглядом у 
майбутнє.

Одна з перших втішних новацій – зі 
села вже сміття централізовано виво-
зиться, щочетверга, автівкою із Завод-
ського комунгоспу. Незабаром в такий 
спосіб і стихійні сміттєзвалища зник-
нуть. “Бо ми перші, і на нас люди мають 
як на взірець дивитися”, – наголошує 
наша співрозмовниця.   

Під заступництво Богородиці
Угринь здавна славний в окрузі сво-

єю чудотворною іконою, котра родом 
із ХVІ ст. За переказами прародичів, 
ця ікона з’явилася на чортківській горі, 
де тепер є вказівник “Капличка Бого-
родична”. “Й до всіх сіл пішла звістка, 
вийшли з церков процесії на те чудо, – 
захоплено і втаємничено “в тему” опо-
відає п. Марія Савуляк.– Там була від-
права, і вона там з’явилася – зависла. 
Взяла чортківська процесія ікону та й 
понесла у церкву до Чорткова. Зане-
сли – а вона щезла, знову там, на горі, 
з’явилася. Відтак угринська процесія 
занесла, було, до свого храму. Так ікона 
тут і залишилася. Була тоді церква св. 
Варвари, трапилась пожежа, однак ми-
ряни ікону врятували, винесли. Ось вже 
100 літ, як побудований цей храм, іко-
на весь час тут, у храмі, перебуває. За 
одного священика якось, розповідають, 
повезли її, було, вже трохи понищену, 
до Львова на реставрацію. Бралися там 
до неї всілякі спеціалісти. Та ніяка фар-
ба не приживалася. Завезли знову до 

церкви. А за той час, що ікони не було, 
подейкують, сталася велика посуха, ось і 
відчули угриняни – щось воно не те. А по-
вернулася – пішла знову Божа благодать. 
Так і перебуває святиня в нашій церкві. 
Хотів священик її опустити, аби миряни 
могли доторкнутися, але старі люди не 
дозволили – нехай так!”.

Кажуть, Матінка Божа турботливо 
охороняє Угринь. Які, мовляв, буревії 
не траплялися – Пробіжну зачепило 
й Косів, а їх зоставило в спокої. Тепер 

війна триває на сході України, та хлоп-
ці-учасники АТО, слава Богу, живі й не-
ушкоджені повертаються. Щонеділі під 
час Служби Божої просять угриняни в 
Богородиці ласки й спасіння для своїх 
земляків та всіх вояків, миру просять 
для Вітчизни.

28 серпня в селі храмовий празник. Та 
є ще один празник, такий, що ніде його 
не святкують, – 10-та п’ятниця по Ве-
ликодню. Бо саме в той час і з’явилась 
колись чудотворна ікона. З’їжджаються 
того дня до Угриня і священики, й про-

чани. Зрештою, паломників не бракує, 
кажуть, в Угрині завсякчас. 

Видалося нам, що ще й через це 
с. Угринь з його святинею, з влас-
тивим місцині потужним заступни-
цтвом Богородиці, охоче прийняли до 
об’єднаної громади – аби й собі діс-
татися такого ж духовного прихистку.

Тепло сердець сильніше 
од зими

І ще, мабуть, відчутна одна причина 
такої прихильності. Вона – в особливо-
му менталітеті мешканців Угриня. Бо в 
селі неписаний закон, хороша практи-
ка: якщо когось спіткала біда – допо-
магають гуртом. “Наше село невелике 
і з коріння, напевно, ми всі тут – одна 
родина”, – напівжартома пояснює при-
чину жертовності селян Марія Савуляк. 
Пригадує, як Ігоря Чижика, що купу літ 
працював приватним перевізником в 
селі, з хвороби гуртом “витягали”. Ста-
лася пожежа – погоріла одна родина. 
І депутати, й недепутати пішли селом, 
гроші на поміч збирали. Якщо захворіє 
хтось чи операція потрібна – знову нео-
дмінно шапка по колу йде. 

Угринь в обличчях – це совість села, 
найстаріші мешканки Софія Чижик 
(1919 р. н.), Марія Музика – тій 90 літ по-
минуло. Представник чоловіцтва поміж 
старожилів –  Василь Замрикіт. Є й 8 ба-
гатодітних родин, троє матерів-героїнь, 
котрі більше п’яти дітей зростили. Як 
от молода Світлана Омельчук. І воїни-

“атовці” в селі є: Сергій Басістий та Ві-
талій Останін нині служать. Нещодавно 
всім селом продовольчу й фінансову 
допомогу гуртом ладнали – дві автівки 
відправили.

З давніх-давен в Угрині славилися 
пасічники. Бо сама місцина, мікроклімат 
цьому сприяють: акації, липи. Колись, 
кажуть, ще за колгоспної пасіки, зумис-
не для цього висівали буркун, фацелію. 
Колгоспні пасічники й на власні обійстя 
досвід перебирали. Нині вже того ре-
месла-хобі неначе поменшало, та все 
ж в числі охочих до бджілок-трудівниць 
і місцевого пароха отця Миколая Фе-
ренца називають, і Степана Шачка, й 
Андрія Баб’яка, й інших...

Місцина тут для розвитку зеленого 
туризму надто сприятлива. “У нас зати-
шок, вітри нас не беруть, ріка близько, 
в колодязях завжди є вода”, – акцентує 

теперішня “головиха”. Додає й про пе-
черу Угринську: недіюча вона тепер, бо 
вхід аварійний. Треба спонсора, щоб 
хтось займався. Це теж очікується в 
майбутньому. 

Люди в Угрині напрочуд працьови-
ті. Корови тримають, бо ж пасовиськ 
– хоч відбавляй. Одначе зменшилось 
поголів’я тепер, бо заготівельні ціни 
низькі, особливо на м’ясо. “Цукровий 
завод отруює нам життя, – абсолютно 
не алегорично акцентує на одній з про-
блем т. в. о. старости. – Бо стоки нео-

чищені йдуть, – конкретизує. – Сподіва-
ємось, поправиться тепер ситуація, бо 
ми вже в одному гурті”, – резюмує.

Крізь видиво втіхи й уречевленої про-
блематики поглянули ми на село. На 
чепурні, неначе вишивані оздобою з 
барвистої керамічної плитки, оселі. На 
вікна-очі тамтешньої школи, що неначе 
зорять в майбутність. На стелу Героям 
Небесної сотні побіля школи, зведену 
коштом всього села. Побували в напро-
чуд збереженому й добре доглянутому 
(шкода, що неопалюваному!) сільсько-
му будинку культури. Там його директор 
Роман Крашівський не без гордості по-
казав глядацьку залу на 300 місць, де 
селяни власними силами на виділені 
районною радою 20 тис. грн. залили й 
пофарбували нову підлогу. Відвідали 
й сільську книгозбірню, де молоденька 
бібліотекарка Юля Хомишин перебирає 
ази професії від своєї бабусі, патріарха 
бібліотечної справи Мирослави Вівчар.

На просторій галявині-газоні перед 
сільським вогнищем культури в темно-
сірому камені-погрудді тепло зорить по-
глядом з-під високої смушкової шапки 
Тарас Шевченко. Віддалік здіймаються 
дитячі атракціони. А поміж будинком 
культури та школою, на високій водо-
напірній башті, – чимале лелече гніздо. 
І там, і поруч, громадиться оаза майбут-
ності...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Скільки рації в децентралізації
Поведеш поглядом по угринських пагорбах надовкіл – краса неймовірна. І то будь-якої пори. Ми, приміром, позаминулої п’ятниці, 

на Трьох Святителів, було, туди втрапили – і зачудувалися. Божа обитель – храм Успення Святої Богородиці – наче здіймається над 
сільськими вуличками, вивищуючись в одній із них. А центральна сільська домівка – нинішнього староства, відразу поза церквою, 

то вже цілковито височіє понад всім, в чому таки проглядається певна символіка.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.10 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
09.50 Д/ф «Останнi ковбої 
Тоскани» 
11.20 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
12.35 Зроблено в Європi 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.45 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.45 Д/ф «Володимир 
Iвасюк. Щоб народитися 
знову» 
16.00 Д/ф «Фiлiп Петен» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Д/ф «Вiдчути Макао» 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Книга ua 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю 
жiнку 2» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана 2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
06.10, 11.20, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Гувернантка» (2) 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.05, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте в 
осенi» (1) 
22.35 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
00.05 Т/с «Бiла королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 18.30 «Не перший погляд» 
11.30 «Подорожнi замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Спадщина» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.00 «Ми українськi» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Нотатки на глобусi» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
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3 березня. Тривалість дня – 11.08. Схід – 6.36. Захід – 17.44. Іменини святкують Євгеній, Максим, Феодот

1 березня, вівторок 2 березня, середа 3 березня, 29 лютого, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.25 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний унiверситет 
14.45 Спогади 
15.30 Гра долi 
16.10 Свiтло 
16.45 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку 2» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана 2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Одруження наослiп 2» 
00.00 Комедiя «Чоловiки у 
великому мiстi -2» 

ІНТЕР
05.30, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
13.35, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.35 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
00.05 Т/с «Бiла королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 18.30 «Не перший 
погляд» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15, 21.00 «Тема дня» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.30 «Мандри Великим 
Лугом» 
17.45 «Mortimer. Inglish Club» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Контрасти» 
21.45 «Зроблено в Європi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 

12.35 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Концерт «Даха Браха» 
14.00 Х/ф «Iнспектори-2» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Ферма» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
10.00 Громадянська 
оборона 
12.00, 13.15, 22.15 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Патруль. Самооборона 
13.50, 16.20 Х/ф «Матриця» (2) 
16.50, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.45, 18.10 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.10 Х/ф «Матриця-2. 
Перезавантаження» (2) 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.35 «Битва 
екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
12.40 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 5» 
00.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Т/с «Бiблiотекарi 
2» (2) 
20.45 Х/ф «Поганi 
дiвчиська» 
22.40 Х/ф «Поганi 
дiвчиська 2» 
00.35 Парад рад 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.05 Т/c «Умови 
контракту» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/c 
«Не зарiкайся» (2) 
21.00 Т/c «Обдури, якщо 
любиш» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/c «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Знищенi за 
мить» 
10.15, 00.20 Д/п «Зброя 
майбутнього 3» 
11.10 Х/ф 
«Вогняне коло» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55, 01.15 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «Пекло» (2) 
02.05 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Замки Європи» 
10.45 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльми 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Спогади 
15.25 Надвечiр’я. Долi 
16.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Змiшана естафета 
17.20 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Д/ф «Нiмецькi вояки 
в Косово» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
23.00 Пiдсумки 

 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
02.25 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку 2» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана 2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00, 23.30 «Право на владу» 
00.30 Комедiя 
«Французький поцiлунок» 

ІНТЕР
05.30, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
13.35, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.35 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
00.05 Т/с «Бiла королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 17.40 «Не перший погляд» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Контрасти» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.30 «Мандри Великим 
Лугом» 
15.50 «Mortimer. Inglish 
Club» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.15 «Легенди 
Запорiжжя» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 

08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Мавпа» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Король Мiдас» (2) 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня 
08.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Труба мiстера 
Сосиски 
11.05 Без гальм! 
11.40 М i Ж 
12.00 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Несамовитий» (2) 
16.10 Х/ф «Капiтан Фiлiпс» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Т/с «Винищувачi» (2) 
22.15 Свобода слова 
00.50 Х/ф «Вовк з Волл-
стрiт» (3) 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде добре!» 
09.10 «Зiркове життя» 
10.05 Х/ф «Кохання пiд 
наглядом» (2) 
12.00 Х/ф «Мама 
мимоволi» (1) 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 01.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
23.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Т/с 
«Вiолета» 
03.50 Зона ночi 
05.55, 07.40 Kids Time 
05.57 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.45 Т/с «Бiблiотекарi» (2) 
16.00 Х/ф «Все можу» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.00 Страстi за ревiзором 
00.30 Х/ф «Тварюка» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.20 Реальна мiстика 
13.20, 15.30 Т/c «Процес» 
18.00 Т/c «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Т/c «Обдури, якщо 
любиш» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Зелена миля» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.20 «Вайпаут» 
08.40, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
09.00 «Українськi 
сенсацiї» 
10.00, 00.20 Д/п «Помста 
природи» 
13.00 «Top Gear» 
14.00 «Вiдеобiмба» 
15.00 «Облом.UA.» 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф «На старт, увага, 
оммммм!» (2) 
01.15 Т/с «Iнспектор Алекс» 
02.05 Х/ф «Вишневi ночi» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Замки Європи» 
10.40 Д/ф «Повернення на мапу» 
12.00 Чоловiчий клуб 
12.35 Зроблено в Європi 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Фольк-music 
16.10 Путiвник прочанина 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку 2» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана 2» 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» 
22.00 «Чотири весiлля 5» 
00.00 Комедiя «Чоловiки у 
великому мiстi» 

ІНТЕР
05.30, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
13.35, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.35 Т/с «Шлюб за 
заповiтом» (2) 
00.05 Т/с «Бiла королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 17.20 «Не перший 
погляд» 
Анонси 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «Спадщина» 
14.30 «Вивчаємо 
англiйську разом» 
15.15 «Азбука смаку» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Замки Тернопiлля» 
17.45 «Тернопiль у стилi 
ретро» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Напам’ять» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Iнспектори» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «У пошуках часу» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 20.20 Громадянська 
оборона 
11.00, 22.15 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
11.55 Патруль. 
Самооборона 
12.30, 13.20 Т/с «Пiд 
зливою куль» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
16.20 Х/ф «Година пiк» (2) 
18.10 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.10 Х/ф «Матриця» (2) 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Зiркове життя» 
09.55 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис» 
12.20 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Врятуйте 
нашу сiм’ю - 5» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.20 Kids Time 
06.07 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.25 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Т/с «Бiблiотекарi 2» (2) 
20.45 Х/ф «Дуже погана 
училка» (2) 
22.20 Х/ф «Коледж» (2) 
00.10 Х/ф «Кiт у мiшку» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний 
шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.05 Т/c «Умови 
контракту» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/c «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Т/c «Обдури, якщо 
любиш» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/c «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Знищенi за 
мить» 
10.15, 00.20 Д/п «Зброя 
майбутнього 3» 
11.10 Х/ф «Вогняне коло» 
(2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55, 01.15 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.15 Х/ф «В тилу 
ворога» (2) 
02.05 Х/ф «Все перемагає 
любов» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.50 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Замки Європи» 
10.45 Український корт 
11.15 Дорога до Рiо-2016 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15, 05.00 Час-Ч 
13.50 Мультфiльми 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Театральнi сезони 
15.25 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.35 INTERMARIUM 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00 Пiдсумки 
23.20 Шлях до перемоги 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку 2» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана 2» 
20.20 «Вечiрнiй Київ» 
22.45 «Свiтське життя» 
23.45 Драма «Принцеса 
Монако» 

ІНТЕР
05.30, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Запитайте в осенi» (1) 
13.35, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Т/с «Бiла королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 18.30 «Не перший 
погляд» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Думки вголос» 
11.45 «Тема дня» 
14.00 «Що робити?» 
15.15 «Творчий портрет» 
15.50 «Mortimer. Inglish Club» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «У пошуках легенд» 
17.30 «Золота провiнцiя» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Arte, viva!» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. Iнфо» 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 20.40 Програма 
«Лiкарська справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Погана звичка» 
17.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Темний бiк 
життя. Пiсля вироку» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Громадянська оборона 
12.05, 13.20 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Патруль. 
Самооборона 
14.00, 16.20 Х/ф 
«Матриця-3. Революцiя» (2) 
16.50 Т/с «Винищувачi» (2) 
17.45, 18.10 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
22.20 Х/ф «Наша Russia. 
Яйця долi» (2) 

СТБ
06.15, 18.30, 00.40 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.45 «Зiркове життя» 
09.35 Х/ф «Вербна недiля» (2) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
18.00 Абзац! 
04.00 Служба розшуку дiтей 
04.05 Зона ночi 
05.55, 07.25 Kids Time 
05.57 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.27 Серця трьох 2 
19.00 Т/с «Бiблiотекарi 2» (2) 
22.15 Х/ф «Аладдiн i 
смертельна лампа» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.05 Т/c «Умови контракту» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти справедливостi 
18.00 Т/c «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Х/ф «Я тебе нiколи 
не забуду» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/c «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 15.45, 16.40 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15 Д/п «Зброя майбутнього 3» 
11.10 Х/ф «Фактор 8 « (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»» 
13.55, 01.25 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Зрадник» (2) 
21.30 Х/ф «Дiм, де сходить 
сонце» (2) 
23.20 Х/ф «Розвiдка 2023» (3) 
02.15 Х/ф «Дорога на Сiч» 

УТ-1 
08.10 АгроЕра. Пiдсумки 
08.35, 23.45 Золотий гусак 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.05 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
11.15 5 баксiв.net 
12.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Спринт 10 км. Чоловiки 
14.05 Чоловiчий клуб. Спорт 
15.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Спринт 7,5 км. Жiнки 
16.55 Баскетбол. 
Чемпiонат України. «Хiмiк» 
(Южне) - «Кривбас» 
(Кривий Рiг) 
18.45 Гандбол. Лiга 
чемпiонiв. «Ла Рiоха» 
(Iспанiя) - «Мотор 
Запорiжжя» (Україна) 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.50 Абiлiтацiя. Пiцерiя 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.50, 19.30 ТСН
07.50 «Свiтське життя» 
08.50 Т/с «Хазяйка» 
13.00 «Голос країни 6» 
15.35 «Вечiрнiй квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху 2» 
23.25 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
05.25, 20.00 «Подробицi» 
06.10 «Жди меня» 
08.35 Х/ф «Артист iз 
Коханiвки» (1) 
10.00 Х/ф «Бережись 
автомобiля» (1) 
12.00 Х/ф «Дiамантова рука» (1) 
14.00 Х/ф «Все можливо» (1) 
16.00, 20.30 Т/с «Так 
далеко, так близько» (2) 
23.05 Х/ф «Наречена на 
замовлення» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.35 «Музеями 
Тернопiлля» 
11.00 «Золота провiнцiя» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Не перший погляд» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.30 «Зупинись i здивуйся» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «У країнi гурманiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.35 Х/ф «Фарт» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 23.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Щоденник 
для батькiв» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Водiй» 
14.30 Мультфiльми 
14.50 Дитяче кiно. Х/ф 
«Магiя золотого ведмедя» 

16.30 Дiм книги 
17.00 Нашi вiтання 
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
18.00 ВЕРВИЦЯ 
СОЛIДАРНОСТI МОЛОДI. 
Пряма трансляцiя 
19.00, 23.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 «Пам’ятi Квiтки Цiсик» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.25 Х/ф «Днi грому» (2) 
10.40 Секретний фронт 
11.35 Антизомбi 
12.35, 13.00 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.45 Громадянська оборона 
14.40 Iнсайдер 
15.35 Х/ф «Мiський командо» 
17.10 Х/ф «Наша Russia. Яйця 
долi» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Трансформери-2. 
Помста полеглих» (2) 
22.55 Х/ф «Геракл» (2) 
00.55 Х/ф «Емпайр Стейт» (3) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 23.50 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
11.00 «Холостяк - 6» 
14.55 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! Дiти» 
21.55 Х/ф «Домробiтниця» (1) 
01.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.02 Ревiзор 
11.10 Страстi за ревiзором 
13.35 Х/ф «Скубi Ду» 
15.15 Х/ф «Скубi Ду 2» 
17.00 М/ф «Реальна бiлка» 
18.50 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть» 
21.00 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть 2» 
23.00 Х/ф «Дев’ять ярдiв» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00 Вiдверто з Машею 
Ефросиніною 
11.00, 15.20 Т/c «Обдури, 
якщо любиш» (2) 
19.40 Т/c «Пiдмiна в одну 
мить» 
23.35 Реальна 
мiстика 
04.10 Т/c «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 
05.30 Агенти 
справедливостi 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 13.00, 16.00 
«Облом.UA» 
09.35 «Вайпаут» 
11.55 «Top Gear» 
13.50 17 тур ЧУ з футболу. 
«Чорноморець» - 
«Карпати» 
16.45 17 тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Днiпро» 
19.00 Д/п «Тренер» (М. 
Маркевич) 
20.00 Х/ф «Я, робот» 
22.05 Х/ф «Диявольськi 
оси» (3) 
23.45 Т/с «МЕК 8» (2) 
01.05 Х/ф 
«Греберси» (2) 
02.40 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

УТ-1 
09.05 Путiвник прочанина 
09.25 Гра долi 
10.50 Твiй дiм 
11.45 Д/ф «Смачнi подорожi» 
13.15 Фольк-musiс. Для 
вас, жiнки! 
14.25 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Гонка переслiдування 
12,5 км. Чоловiки 
15.35 Чоловiчий клуб 
16.40 Бiатлон. Чемпiонат 
свiту. Гонка переслiдування 
10 км. Жiнки 
17.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. «Хiмiк» (Южне) - 
«Запорiжжя» (Запорiжжя) 
19.55 Театральнi сезони 
20.30 Д/ф «Летючi боги 
Дуньхуана» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Книга ua 
23.00 День Янгола 

1+1
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя» 
11.55 «Одруження наослiп 2» 
13.15 «Чотири весiлля 5» 
14.35 «Мультибарбара» 
15.05 «Лiга смiху 2» 
17.30 Комедiя «Пiнгвiни 
мiстера Поппера» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
23.20 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Звичайне диво» (1) 
15.00 Х/ф «Наречена на 
замовлення» (2) 
17.00, 21.40 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «50 рокiв без 
Ахматової» 
23.25 Х/ф «Все можливо» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi меридiани» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «Зупинись i здивуйся» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «У країнi гурманiв» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
17.30 «Сумщина 
IHKOGNITО» 
18.00 «Назбиране» 
18.50 «Тиждень. Крок за кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «А у нас кiно знiмали...» 
22.45 «Тернопiль у стилi 
ретро» 

TV-4
06.00 Х/ф «Фарт» 
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м. Тернополя 

11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Магiя золотого ведмедя» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Скаженi корови» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.00 Зiрка YouTube 
10.10 Дивитись усiм! 
11.40 Без гальм 
12.20 М i Ж 
12.45 Факти. День 
13.00 Труба мiстера Сосиски 
13.50 Х/ф «Геракл» (2) 
15.50 Х/ф «Трансформери-2. 
Помста полеглих» (2) 
18.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Трансформери-3. 
Темний бiк Мiсяця» (2) 
23.15 Х/ф «Дум» (3) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.00 «Караоке на Майданi» 
11.55 «Україна має талант! Дiти» 
14.55, 21.55 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
16.55, 00.20 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
23.15 «Детектор брехнi 9» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.22 М/ф «Реальна бiлка» 
10.00 Т/с «Пригоди Мерлiна» 
13.50 Х/ф «Дуже погана училка» (2) 
15.40 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть» 
17.50 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2» 
20.00 Х/ф «Занадто крута для тебе» (2) 
22.00 Х/ф «Дiвчина моїх кошмарiв» (3) 
00.10 Х/ф «Холостячки у Вегасi» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
09.45 Т/c «Пiдмiна в одну мить» 
13.30, 20.00 Т/c «Умови 
контракту 2» (2) 
19.00, 06.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-
мiнiстром України 
22.15 Х/ф «Я тебе нiколи 
не забуду» 
00.00 Т/c «Не зарiкайся» 

2+2
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Легенди 
кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Х/ф «Зрадник» (2) 
17.15 Х/ф «Я, робот» 
19.25 Х/ф «Дiм, де сходить 
сонце» (2) 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Д/п «Тренер» (М. 
Маркевич) 
00.15 Х/ф «Розвiдка 2023» (3) 
02.20 Х/ф «Чорна долина» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Якщо ви мобілізуєте 

свої сили в професійній 
сфері, то успіх вам забез-
печений. Зайвий раз на очі 
керiвництву краще не по-
трапляти. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не упустіть свій шанс на 

кар’єрний ріст. Варто при-
слухатися до порад колег, 
друзів і родичів. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Важливі справи зажада-

ють від вас зосередженості та 
швидкості дій. Не рекоменду-
ється говорити зайвого, щоб 
не спровокувати конфлікт з 
найближчим оточенням. 

РАК (22.06-23.07)
Немає часу на розгойду-

вання, вам належить присту-
пити до своїх обов’язків від-
разу на повну силу. Удасться 

багато чого зробити, можли-
ве навіть втілення в життя 
ряду давніх задумів. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Різноманітні події будуть 

стрімко змінювати одна одну. 
Не варто чекати негайних 
змін в особистому житті, при-
слухайтеся навіть до найтихі-
шого шепоту своєї інтуїції. 

ДІВА (24.08-23.09)
Не намагайтеся зроби-

ти все відразу, починайте 
з  найголовнішого. Якщо ви 
не виявите ініціативу, то ри-
зикуєте упустити шанс під-
нятися кар’єрними сходами. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Можливе одержання не-

сподіваних пропозицій, що 
стосуються вашого ділового 
життя. Постарайтеся співвід-
носити ваші плани з реально 
існуючою обстановкою.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Можна розраховувати на 

фінансовий успіх і просування 
по службі. Не дозволяйте себе 
експлуатувати, але й не ховай-
те свої здатності. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Не втрачайте самовладання 

і постарайтеся не відкладати 
на потім те, що можна зробити 
зараз. Наступає слушна мить 
для нових знайомств. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Кожна нова навичка, при-

дбана зараз, може виявитися 
затребуваною у найближчі 
дні. Уникайте суперечок з ко-
легами і конфліктів з началь-
ством. Ви можете виявитися 
занадто недовірливі.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Від вас будуть потрібні 

зібраність і рішучість в діях 
для просування вперед до 

намічених цілей. Події на 
роботі порадують вас. 

РИБИ (20.02-20.03) 
На роботі настає гарячий 

час, ви стаєте незамінною 
людиною. Однак, можли-
во, незабаром ваша мета 
зміниться, і її досягнення 
вимагатиме зовсім іншого 
підходу. Постарайтеся, щоб 
емоції не стали перешко-
дою у вашій діяльності. 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Змова» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Розкiшне життя» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Громадянська оборона 
12.00, 13.15, 22.15 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Патруль. Самооборона 
13.50, 16.20 Х/ф «Матриця-2. 
Перезавантаження» (2) 
16.45, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.45, 18.10 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.10 Х/ф «Матриця-3. 
Революцiя» (2) 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50 «Врятуйте нашу сiм’ю - 5» 
12.05 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.20 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Т/с «Бiблiотекарi 2» (2) 
20.45 Х/ф «Простушка» (2) 
22.45 Х/ф «Не можу 
дочекатися» (2) 
00.45 Парад рад 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.05 Т/c «Умови 
контракту» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/c «Не зарiкайся» (2) 
21.00 Т/c «Обдури, якщо 
любиш» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/c «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 15.45, 16.40 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 18.10, 19.20 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/ф «Знищенi за 
мить» 
10.15, 00.20 Д/п «Зброя 
майбутнього 3» 
11.10 Х/ф «Пекло» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55, 01.15 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05 «Вiдеобiмба» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
21.20 Х/ф «Фактор 8» (2) 
02.05 Х/ф 
«Двiйник» 



Молодий майстер, уже доволі відомий не лише 
на теренах нашого краю, Михайло Сапригін є 
учасником і переможцем кількох міжнародних, 
всеукраїнських фотоконкурсів і виставок; канди-
дат у члени Національної спілки фотохудожників 
України.

Попри основне покликання життєдіяльності – 
викладач стоматологічних дисциплін Чортківсько-
го державного медичного коледжу – Михайло від-
найшов себе у мистецтві фотографії. Залюблений 
у своє вподобання з 2005 року, професійно займа-
ється фотографією. Через призму фотооб’єктива 
митець оспівує український пейзаж, осягає красу 
й майстерно випромінює різноманітність природи. 

Серед почесних гостей вернісажу:  голова Тер-
нопільської обласної організації Національної 
спілки фотохудожників України Василь Балюх; 
заслужений журналіст України, патріарх фото-
графії Василь Бурма; член фотографічної спілки 
Америки, один з найвідоміших у світі й Україні 
фотографів дикої природи, лауреат і переможець 
багатьох міжнародних і всеукраїнських фотокон-
курсів Едуард Кислинський. 

У виставковій залі зупинилася мить життя при-
родного світу відразу більш як у 50-ти фотографіях.  

Багато щирих доброзичливих відгуків  було на-
правлено на адресу винуватця даної події, вру-

чено цінні подарунки та відзначено грамотою за 
активний розвиток фотомистецтва. 

Меседжем цієї неординарної події з уст Едуар-
да Кислинського прозвучало: «Чортків «рулить» 
(!), вже вкотре вражаючи неповторністю й креа-
тивністю». 

У фотомистецтва свої тонкощі та секрети, які 
власне й підвладні фотомитцю Михайлові Са-
пригіну. В кожній фотографії автора звучить своя 
вишукана й неповторна симфонія природи. Таке 
розмаїття ракурсів, настроїв і барв життя заслу-
говує високого поцінування. Саме так визнаними 
майстрами фото охарактеризовувалися експоно-
вані світлини.  

«Відточеності своєї майстерності у фотомисте-
цтві, – виокремив молодий художник, – я завдя-
чую своїм наставникам і вчителям (та й організа-
торам даного вернісажу) – Георгію Несвадьбі та 
Орестові Лижечці. Саме вони відчинили для мене 
двері у мистецьку майстерню, де творить дива 
фотографія». 

Ось так, поглядом молодого майстра, фотоху-
дожника Михайла Сапригіна, присутні поринули у 
світ прекрасного, занурилися в незбагненні таїн-
ства природи… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
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Шахи

Профорієнтація

Справжній майстер-клас для майбутніх 
професіоналів у справі будівництва та деко-
ру представила майстриня виробничого на-
вчання О.Гуменюк. Чимала глядацька ауди-
торія учнів й викладачів затамувала подих в 
очікуванні прекрасного... Простими нашару-
ваннями гіпсо-лицювальних матеріалів май-
стриня разом із асистентом, учнем 20-ї групи 
В.Струсом продемонструвала, як із простих 
матеріалів дешевими засобами в період 
3-5 хвилин можна витворити справжнє мис-

тецтво, придатне для 
оздоблення як зовніш-
ніх, так і внутрішніх ли-
цьових поверхонь. 

З неприродною лег-
кістю та оптимізмом 
викладач оперувала 
вмінням фактурного 
шпаклювання на влас-
ну силу фантазії, тяжі-
ючи, а то й перевер-
шуючи венеціанський 
і пармезанський стилі. 

З природничо-буді-
вельних облаштунків 
можна  витворити ба-
гато цікавого, але не 
завше є час і можли-
вості, наснага, терпін-
ня й любов – вважає 
чи не кожен. Та в ДНЗ 
«Чортківське ВПУ» 
кожна мить зводиться 

в потрібне русло. Особливо до тієї справи,  
котрою з легкістю можуть оволодіти учні й 
до чого прикипіла сама душа. «Це не той 
випадок, – зазначила О.Гуменюк, – коли до-
свіченому майстру чи учню-початківцю може 
щось не вдатися. Уся сила – фантазія! Скіль-
ки думок – стільки й ескізів фактурної штука-
турки…».

Надія САСАНЧИН

20 лютого. Місто Калуш Івано-Франківської 
області. Всеукраїнський турнір з легкої атле-
тики, на який з`їхалися юні спортсмени з 14 
команд західного регіону. Прекрасний легко-
атлетичний манеж... 

Є.Гаврилишин, котрий нині готується до 
першості України з двоборства (стрибки у 
довжину + біг на 60 м), не має собі рівних у 
спринтерській дистанції на 50 м. Біг на 300 
м – не його «коронна» дистанція, але й тут 
Євген виборює срібло. Далі пробує себе у 
секторі стрибків у висоту – і знову несподі-

вана бронза. Отож, в активі хлопця три ме-
далі різного ґатунку, почесні грамоти та ще 
й цінний приз. 

Почин юнака підтримали і його менші то-
вариші по команді. Так, молодша на два 
роки від суперниць учениця ЗОШ № 2 Юлія 
Король виборює високе 5-е місце у секторі 
стрибків у висоту, а Данило Василів, котрий і 
того більше – аж 5-ма роками поступаючись 
своїм візаві, встановлює особисте досягнен-
ня в цій же дисципліні, долаючи планку на 
рівні 120 см. Так тримати і надалі!   

Уся сила – фантазія!
На часі лютнево-весняних ремінісценцій в ДНЗ «Чортківське ВПУ» розпочався 

місяць будівельних професій. Традиційно за методичними розробками навчального 
закладу для учнів професійного спрямування «Маляр, штукатур; лицювальник-

плиточник» та «Опоряджувальник будівельний» організовано фахові презентації, 
уроки майстер-класу...

Колись у нашому Чорткові та околицях вла-
штовували досить часто масові шахові бої, іс-
нували клуби для дорослих і дітей, навіть на 
сторінках нашої районки у 60-70-х роках ми-
нулого століття з легкої руки ветерана чортків-
ської журналістики Анатолія Попова друкували-
ся різноманітні шахові задачі, над розв`язком 
яких «билися» кращі уми Чортківщини. Завдяки 
такій масовій популярності та пропагуванню 
цього інтелектуального виду спорту (так-так, 
шахи одночасно відносять і до мистецтва, і до 
науки, і до спорту) у нашому краї виросла чи-
сельна когорта любителів шахів. Згадати хоча 
б Михайла Щебенюка, Ірину Жигунову, Олега 
Забіяку, Володимира Злепка… Та згодом шахи 
із масового й показового виду хобі перейшли у 
нашому краї у розряд «домашніх» чи як сказа-
ти, тобто, традиції сеансів одночасної гри перед 
глядачами були втрачені.

Наприкінці минулого року молодими людь-
ми, активістами було засновано у Чорткові 
шаховий клуб під назвою «Тріумф». Хлопці-
організатори  поставили собі за мету заціка-
вити цією інтелектуальною грою дітей (від 5 
років починаючи) та розвивати розумові зді-
бності й логічне мислення малят за допомо-
гою шахів. Одним із організаторів цієї доброї 
справи є кандидат в майстри спорту з шахів, 
призер міжнародних турнірів Володимир 
Люба, який навчає шахових премудростей і 
дорослих, і дітей. 

24 лютого, у середу, в актовій залі Чорт-
ківської гімназії ім. М.Шашкевича учасники 
«Тріумфу» та юні любителі шахів Чорткова 
й сусіднього Борщева продемонстрували 
справжній майстер-клас – провели сеанс од-
ночасної гри в шахи на 20 дошках! Участь у 
ньому взяли 16 школярів з нашого міста та 
4 – з Борщева. Вони змагалися з шахістами-
першорозрядниками – чемпіоном області 
до 8 років і бронзовим призером чемпіонату 
України в цій же віковій категорії, учасником 

чемпіонату Європи 2015 р. Петром Запорож-
цем та чемпіоном області до 10 років, при-
зером всеукраїнських турнірів Владиславом 
Кустрою. 

Як переповів нам особливості інтелекту-
альних баталій Володимир Люба, котрий 
координував дії учасників змагань того на-
пруженого для юних шахістів дня, усе відбу-
валося так: «Після півтори години напруже-
ної гри Вікторія Прийдун, учениця місцевої 
гімназії, та Владислав Кустра звели свою 
партію внічию. Останніми партію догравали 
Петро Запорожець та четверторозрядник 
з Борщева Владислав Василькевич. Після 
більш як двох годин гри на шахівниці виник 
пат, таким чином партія закінчилась внічию. 
Причому матеріальна перевага була на боці 
шахіста з Борщівщини. 

Хорошу гру продемонстрував чортківча-
нин Данило Голодрига, учень Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ст. № 7, котрий всю партію володів 
матеріальною перевагою, але в кінці гри при-
пустився двох фатальних помилок. 

Також варто відзначити Владислава Старо-
войта, одинадцятикласника-гімназиста, який 
дуже добре грав, та одна помилка звела на-
нівець всю гру.

Максим Багрій, Олександр Коротченко, Мак-
сим Крулевський, Максим Кушнір, Тимофій 
Скрипник, Іван Ратушняк, Роман Рустамов, 
Максим Чайковський та Анна Шалік боролись 
до останнього». 

Організатори сеансу одночасної гри 
в шахи дякують адміністрації гімназії ім. 
М.Шашкевича за сприяння у розвиткові за-
цікавлення юних цим видом спорту, а меш-
канців міста й району викликають на своє-
рідну інтелектуальну «дуель», закликаючи: 
«Зустрінемось за шахівницею!». Приймаємо 
виклик, Чортківщино?

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Баталії, в яких вагу має 
одна сила – розум

Ви знаєте, в яких боях перемагає інтелект? Так, звісно, майже в усіх, але є така 
гра у світі, де вагу має лише одна сила – розум. І зветься вона шахи. 

Кажуть, що шахи – найінтелектуальніша гра, яку придумало людство, а шахові 
баталії – найблагородніші з усіх боїв. Грають у неї від 2-х до 102-х 

(як то жартує одне відоме книговидавництво). 

Легка атлетика

Талант є талант
Мова про юного легкоатлета з Білобожниці Євгена Гаврилишина, 

вихованця тренера Чортківської ДЮСШ В.Большакова. 
Зрештою, і про інших наших юних зірочок також.

Вернісаж

Ракурс загадковості природи в об’єктиві

Минулого вівторка, 23 лютого, 
районний будинок культури ім. 

К.Рубчакової гостинно відчинив двері 
для всіх залюблених у мистецтво, а 
саме – фотомистецтво. Адже того 
дня відбулося відкриття виставки 

художньої фотографії «Life for Photo» 
(Життя для фото) фотомитця 

Михайла САПРИГІНА.
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Вважати недійсними:

Юстиція інформує

ПРОДАЮТЬСЯ

2-кімнатна квартира в смт Заводське на 
5-му поверсі. Зроблено євроремонт, все нове. 
Ціна договірна. Тел. 095-098-22-61.

ПРИЙМАЄМО
макулатуру –  від 1,5 грн./кг, скло – від 

0,25 грн./кг, ПЕТ-пляшки – від 2 грн./кг, 
пластмасу різну – від 1 грн./кг, поліети-
ленову плівку – від 5 грн./кг у м. Чортків, 
вул. Залізнична, 85 (територія ливарного 
заводу), а також заберемо власним тран-
спортом по місту та з ближніх сіл, спеці-
альні умови для магазинів та гуртовень.

Тел. 096-163-60-07.  

Великому українському 
видавництву 

потрібні співпрацівники 
з власним легковим авто 

Комунікабельність 
обов’язкова 

Заробітна плата від 4 тис. грн. 
Тел.: 067-684-68-72, 

099-196-80-20

будинок в добротному стані в центрі села 
Шульганівка. Є надвірні будівлі, город, газ, вода. 
Ціна договірна. Тел. 050-377-28-50. 

маєток в с. Ягільниця, будинок (9 х 10) зі всі-
ма зручностями, з господарських будівель є літня 
кухня, гараж, комори, сарай, криниця, город 0,18 
га, молодий сад. Будівлі, сад обгороджені, зручне 
сполучення з м. Чортків, Тернопіль, Чернівці. 

Тел. 097-230-67-15.

будинки

посвідчення серії ААБ за № 138877, видане 18 бе-
резня 2009 р. управлінням соціального захисту насе-
лення Чортківської РДА на ім`я: ГУЙДА Володимир 
Степанович.

загублений сертифікат на право власності на зе-
мельну частку (пай) за порядковим номером 1042, се-
рії РН за № 872790, виданий Мухавською сільською 
радою на ім`я: ШМИГЕЛЬСЬКИЙ Богдан Михайло-
вич.

Військова служба за контрактом у Збройних силах 
України та інших військових формуваннях

Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить прийом громадян України 
віком від 18 до 60 років, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

Згідно із Законом України на військову службу за контрактом приймаються гро-
мадяни України: придатні за станом здоров’я; відповідають встановленим вимогам прохо-
дження військової служби. Перший контракт громадяни укладають на 3 (три) роки.

Держава гарантує: стабільне грошове утримання – від 7000 грн.; безкоштовне медичне 
обслуговування; виплата грошової компенсації за піднайом житлового приміщення; пільги 
при вступі до вищих навчальних закладів України; соціальний та правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей згідно з чинним законодавством України.

Звертатись за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40. Тел. 2-14-64

Колектив Чортківської комунальної 
районної стоматологічної поліклініки 
висловлює щире співчуття працівни-
ці Ганні Данилівні Дражньовській з 

приводу тяжкої втрати – смерті її батька 
ЧЕРВОНЯКА Данила Петровича.

Хто пам`ятає – пом`янімо
1 березня минає 40 років, 

як відійшла у вічність невтомна 
трудівниця, людина доброї душі 

і щирого серця
ДОВГОПОЛЬСЬКА Катерина Микитівна.

Мамо, матусю, 
голубко сивенька,
Чом нас так рано 
покинула, ненько?
Недолюбила нас, 
недопестила,
Смуток і тугу 
 нам залишила.
Мамо, матусю, 
 кожного дня
Подумки лину 
         і згадую я,
Як ще малою 
до тебе горнуся,
Слухаю, слухаю 

                                          й в тебе учуся:
Доброю, скромною бути, як ти,
Чесно прожити життя між людьми.
Я твоїм іменем доню назвала,
Першу онучку ти колисала,
Друга на фото лиш пізнає,
Зна, що на небі бабуся десь є.
Молимось ми, пам`ятаєм завжди:
Ти найдорожче, що було в житті.

Діти, онуки, правнуки.

Відносини, що виникають у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у ви-
падках, передбачених законом), громадських фор-
мувань, що не мають статусу юридичної особи, та 
фізичних осіб-підприємців, відтепер регулюються 
єдиним Законом. 

Серед основних нововведень Закону:
1. Змінено перелік суб’єктів державної ре-

єстрації.
Так, відтепер державна реєстрація юридичних 

осіб (окрім громадських формувань) та фізичних 
осіб-підприємців може здійснюватись виконавчи-
ми органами сільських, селищних та міських рад, 
районними державними адміністраціями; нотаріу-
сами; акредитованими суб’єктами (відповідно до 
Закону акредитованим суб’єктом може бути юри-
дична особа публічного права, у трудових відноси-
нах з якою перебуває не менше ніж три державні 
реєстратори та яка до початку здійснення повнова-
жень у сфері державної реєстрації уклала: договір 
страхування цивільно-правової відповідальності з 
мінімальним розміром страхової суми у тисячу мі-
німальних розмірів заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня календарного року; договір з ін-
шим суб’єктом державної реєстрації та/або нотарі-
усом (у разі, коли акредитований суб’єкт здійснює 
повноваження виключно в частині забезпечення 
прийняття та видачі документів у сфері державної 
реєстрації).

Зауважимо, перехідний період триватиме до 30 
квітня 2016 р. Протягом цього часу місцеві орга-
ни влади переберуть на себе повноваження щодо 
державної реєстрації, а Мін’юст відповідно відмо-
виться від таких.

2. Запровадження порталу електронних 
сервісів, що повинен забезпечувати: подання 
документів в електронній формі для державної 
реєстрації ліцензування видів господарської ді-
яльності, видачі документів дозвільного характе-
ру; контроль за повнотою заповнення заяви про 
державну реєстрацію, ліцензування видів госпо-
дарської діяльності, видачі документів дозвільно-
го характеру; перегляд стану розгляду поданих 
документів; доступ до відомостей та документів, 
визначених Законом; оприлюднення результатів 
надання адміністративних послуг; формування та 
подання запитів в електронній формі про надання 
витягів; перегляд, копіювання та роздрукування 
виписки, витягу, інших документів та відомостей 
з Єдиного державного реєстру; сплату адміні-
стративного збору та оплату надання відомостей 
з Єдиного державного реєстру з використанням 
платіжних систем через мережу Інтернет у режимі 
реального часу; функціонування персонального 
кабінету; доступ державних органів, у тому числі 
судів, органів Національної поліції, органів проку-
ратури, органів Служби безпеки України, а також 
органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру; 
проведення інших операцій, визначених Законом.

3. Запроваджено процедуру зупинення роз-
гляду документів, поданих для державної ре-
єстрації. 

Розгляд документів зупиняється на строк, що 
становить 15 календарних днів з дати їх подання. 
Законом визначено виключний перелік підстав 
для зупинення розгляду документів.

4. Змінено розмір адміністративного збору 
за проведення реєстраційних дій.

Так, зокрема, встановлено наступні ставки ад-
міністративного збору: 0,3 мінімальної заробітної 
плати – за державну реєстрацію змін до відомос-
тей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, крім внесення змін до інфор-
мації про здійснення зв’язку з юридичною особою; 
0,05 мінімальної заробітної плати – за надання 
виписки для проставлення апостилю та витягу в 
паперовій формі; 0,07 мінімальної заробітної пла-
ти – за надання документа в паперовій формі, що 
міститься в реєстраційній справі.

5. Запроваджено процедуру оскарження рішень, 
дій або бездіяльності державного реєстратора, 
суб’єкта державної реєстрації до Міністерства 
юстиції України та його територіальних органів.

Рішення, дії або бездіяльність державного ре-
єстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 
бути оскаржені до Міністерства юстиції України та 
його територіальних органів протягом 30 кален-
дарних днів з дня прийняття рішення, що оскар-
жується, або з дня, коли особа дізналася чи могла 
дізнатися про порушення її прав відповідною дією 
чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних 
органів Міністерства юстиції України можуть бути 
оскаржені до Міністерства юстиції України протя-
гом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, 
що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася 
чи могла дізнатися про порушення її прав відповід-
ною дією чи бездіяльністю.

У разі, якщо розгляд та вирішення скарги по-
требують перевірки діяльності державного реє-
стратора, суб’єкта державної реєстрації, а також 
залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство 
юстиції України та його територіальні органи мо-
жуть встановити інші строки розгляду та вирішення 
скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому 
загальний строк розгляду та вирішення скарги не 
може перевищувати 45 календарних днів.

Також внесено зміни у ряд кодексів та зако-
нів України, в тому числі у закони України «Про 
політичні партії в Україні» та «Про громадські 
об`єднання». 

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник Чортківського міськрайонного

управління юстиції 
у Тернопільській області                                           

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» – в дії!
З 1 січня ц. р. набрала чинності нова редакція Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань» від 15 травня 2003 р. за № 755-IV (надалі – Закон). 

Оновлення зазначеного нормативно-правового акта відбулося у зв’язку із прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України 
щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII. Задекларовано, 
що внесені зміни спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг 
у сфері державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності 
і своєчасності, зменшення кількості документів та процедурних дій, оптимізацію витрат 

державних коштів.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 
чотирнадцяти років, а піклування – віком від чотир-
надцяти до вісімнадцяти років. 

Хто може бути опікуном, піклувальником?
Опікуном, піклувальником може бути повнолітня 

дієздатна особа. При призначенні опікуна, піклу-
вальника враховуються особисті якості особи, її 
ставлення до дитини. Однією з умов оформлення 
опіки є бажання самої дитини щодо призначення 
певної особи її опікуном, піклувальником.

Переважне право серед кількох осіб, які бажають 
стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й 
тієї самої дитини, надається: її родичам незалежно 

від місця їх проживання; особам, у сім’ї яких про-
живає дитина на момент, коли виникають підстави 
для встановлення над нею опіки або піклування. 
Дитина, над якою встановлено опіку, піклування, 
не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, по-
збавленої батьківського піклування, що передбачає 
державні пільги для цієї категорії дітей. За такими 
дітьми зберігається право на аліменти, пенсії, інші 
соціальні виплати, на відшкодування у зв’язку з 
втратою годувальника. 

Опікун має певні права та обов’язки. Відповідно до 
ст. 67 Цивільного Кодексу України він зобов’язаний 
дбати про підопічного, про створення йому необхід-

них побутових умов, забезпечення його доглядом та 
лікуванням. Опікун вчиняє правочини від імені та в 
інтересах підопічного, зобов’язаний вживати заходів 
щодо захисту його цивільних прав та інтересів.

Контроль за умовами утримання, виховання, на-
вчання дитини, над якою оформлено опіку, піклу-
вання, покладається на органи опіки та піклування.

Звільнення опікуна або піклувальника здій-
снюється рішенням органу опіки та піклування за 
його бажанням або в разі невиконання ним своїх 
обов’язків, при влаштуванні вихованця до держав-
ного закладу або коли стосунки між вихователем і 
вихованцем не дозволяють здійснювати піклування.

У випадку невиконання опікунами, піклувальни-
ками обов’язків і за умови настання тяжких наслідків 
винні особи несуть кримінальну відповідальність.

  Василь КОРНАК, 
начальник служби у справах дітей РДА

Чортківська районна державна адміністрація 
оголошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста відділу кадрової ро-
боти апарату районної державної адміністрації.

Умови конкурсу на заміщення вакантної посади: 
громадянство України; володіння державною мо-
вою; вища освіта відповідного професійного спря-
мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста, магістра; стаж роботи на державній службі 
або в органах місцевого самоврядування не менше 
3 років, або стаж роботи у службах управління пер-
соналом в інших сферах управління не менше 3 ро-
ків, досконале володіння комп’ютером.

Додаткова інформація щодо основних функці-
ональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається відділом кадрової роботи апарату рай-
держадміністрації.

Документи для участі у конкурсі приймаються 
протягом 30 календарних днів із дня опублікування 
оголошення за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, каб. № 5.

Соцзахист

Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Серед людських вчинків немає благороднішого, ніж захист і виховання дітей, які залишилися 

без сім’ї, батьківського тепла та опіки. Тому найбільш вразливою категорією осіб, які 
потребують державної підтримки, були і є діти, що залишились без піклування батьків, 

діти-сироти. Держава за рахунок коштів державного бюджету гарантує надання та виплату 
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.  

квартира

інше
плуг однокінний, кутник 10 х 7 х 1 см, бі-

дон алюмінієвий, лопата для мотиля.
Тел.: 2-17-66, 098-456-95-66.

Хто забув – згадайте
Хто знав – пом`яніть

І молитву за душу складіть
Страшна і невблаганна смерть забрала 

від нас добру людину, вірного друга, сумлінно-
го працівника, сина, батька, дідуся і просто зна-
ного в усій окрузі ПШЕНИЧНОГО Дмитра 
Богдановича на 54-му році життя.

Ще у повному роз-
квіті сил, енергії, планів 
на подальше життя за-
лишилось багато не-
закінчених ним справ 
вдома, на підприємстві, 
незіграних футбольних 
матчів, ростимуть без 
дідусевої ласки внучата, 
не висихатимуть сльози 
у рідних, колег по роботі, 
друзів.

Нехай вічний спокій дасть йому Господь у 
Своєму Царстві, а земля-матінка буде йому 
пухом. Помолімось щиро за упокій його душі у 
Царстві Небесному.

Опечалений колектив ПАП «Довіра».
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Фотовірш

28 лютого святкуватиме свій ювілей
Марія Петрівна ГІРУС.

Чого ж Тобі, 
    рідненька, 
          побажати 
І що в дарунок 
            принести?
Слів гарних можна 
       сніп нажати
І кожне слово буде 
      колосом цвісти.
Найперше зичимо 
             здоров’я 

Щоб Бог щоденно 
                          дарував,
Щоб у Своїй Опіці добрій 
Щомиті, щосекунди мав.
Хай множиться удача 
                                  в хаті,
Сідає радість за столом,
Хай будуть сили 
                  та завзяття,
Хай серце повниться добром.
Нехай Тебе охороняє Мати Божа 
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я й допоможе 

Прожити в щасті многая 
             і благая літ.

З найкращими побажаннями – 
рідні.

Щиро вітаємо із 70-літтям люблячу 
матусю, турботливу бабусю, 

шановну сваху 
Надію Омелянівну ШЕВЧУК 

зі с. Шульганівка.
За серце відкрите, 
   натруджені руки,
За долю нелегку, 
       за мудрі науки,
За пісню, що всіх 
        нас в родині 
             єднала,
Турботу і ніжність, 
  що все 
        проявляла,
До Вас не забудем 
       ніколи дороги 

І нині вітаєм сімейством усім.
Тож будьте, рідненька, 
                       Ви завжди здорові.
І щастя, і радості Вам від душі.
Нехай Вам, 
             наша ювілярко,
Господь дарує многая літа.
Аби ще довго наша вся родина 
До Вашого тулилася тепла.
Ми молимось 
                 за Ваше довголіття 
І кланяємось низько, до землі,
Що би не трапилось 
            у цім тривожнім світі –
Ви тільки нам, ріднесенька, живіть!

З любов’ю та повагою – 
донька Тетяна із сім’єю,

син Роман із сім’єю, 
свати.

Від щирого серця вітаємо із 50-річним 
ювілеєм нашого товариша, друга, 

шановану людину
Сергія Івановича ШЕМЛЕЯ

зі с. Колиндяни.
Дорогий 
     наш ювіляре! 
Нехай доля 
 посміхається 
  до Тебе радістю 
             та добром.
Нехай у Твоєму 

житті вірними супут-
никами будуть міцне 
здоров’я, сімейне 
благополуччя, достаток, 

                    любов та взаєморозуміння. 
Нехай кожен день цвіте рясним щастям 
                            та душевним теплом.
Хай добрий Ангел береже повік 
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Щодень хай квітне, 
              мов вишневий сад,
І кожна мить несе успіх та мрію,

А доля подарує зорепад 
Здоров’я, миру, радості, надії!

З повагою – друзі.

Мешканець селища Нагірянка 
Йосип Євстахійович КОРИТКО

2 березня відзначатиме своє 85-річчя 
від народження.

Його вітають зі слав-
ною датою – дружина 
Євстахія Яківна, донь-
ка Осипа та зять Ми-
рослав, онука Галина, 
брат Іван та його дру-
жина Емілія, сестра 
Марія Павлівна, бра-
ти Степан та Костян-
тин Осадци і сестра 

Надія та бажають йому доброго 
здоров`я, довгих років мирного 
життя в нашій державі Україна.

Найщиріші, найтепліші вітання 
линуть у село Мухавка 

настоятелю УГКЦ 
отцю Дмитру НЕНЧИНУ 
в День його народження.

В цей чудовий 
зимовий день  
даруємо віночок 
найкращих 
побажань, 
переплетений 
здоров`ям, 
щастям, спокоєм 
та миром, радістю  
        і щасливим  
        довголіттям. 
Бажаємо многая 
         літ прожити 
І щиро Господу 
               служити. 
Ми вдячні Богу за той час, 
Що Ви прийшли в село до нас. 
Ваші старання і діла 
Теплом лягають у людські серця. 
У горі, радості до Вас ми прибігаєм 
З Божого благословення, 
          через уста Ваші чекаємо.
Хай Господь кріпить у кожну днину,
Щоб від гріха Ви врятували 
                       не одну людину.
Ми любимо Вас, отче, і просимо Бога, 

Щоб Вас хоронив від усякого злого. 
    Здоров`я Вам зичимо 
 І Вашій родині на многії літа.

Зі щирими привітаннями – 
братство, сестринство та  

усі вірні нашої церкви.

Від усієї душі вітаємо 
з першим 45-річним ювілеєм,

який вона святкуватиме 27 лютого,
 дорогу сестричку, хресну маму

Лесю Євгенівну 
СИРОТЮК
зі с. Біла.

Бажаємо ми щастя 
  й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі 
   плекали тепло,
Щоб завжди 
здоров’я
       у Тебе було.
Бажаємо довго
  і довго прожити,
Ми Тебе любимо
   і будемо любити!

Так будь же, рідненька, 
                   завжди Ти щаслива,
Ніколи не хмурся, хоч важко Тобі,
Нехай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З найкращими побажаннями – 
сестра Надя з чоловіком Іваном, 

похресники Андрійко 
та Діанка.

Щиро вітаємо із 80-річним ювілеєм, 
який вона святкувала 25 лютого, дорогу 

матусю, бабусю, прабабусю, сваху
Марію Михайлівну ВИШНІВСЬКУ

зі с. Тарнавка.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг ми прихиляємо сьогодні,
Святкуючи Ваш світлий ювілей.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку щоб ніколи не було.
А ще ми всі Вам бажаєм
Щастя земного, здоров`я міцного,
Поваги від людей, любові від дітей,
Хай Бог Милосердний 
                  з високого неба
Дарує усе, чого Вам треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі та довгі літа.
З повагою та любов`ю – 
діти, онуки, правнуки, 

свати, племінник Ярослав 
Журба із сім`єю.

Щиросердечно вітаємо з 55-річчям,
яке він відсвяткував 24 лютого, 

коханого чоловіка, люблячого батька, 
сина, зятя і дідуся

Миколу Павловича ЯЦКІВА.
Ваш ювілей – 
  це прекрасна       
                    пора,
Ще можна 
   багато
  творити добра,
Нехай душа у Вас 
    ніколи не старіє,
На білій скатертині 
    будуть хліб 
                і сіль,
Своїм теплом Вас 
              завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Хай Бог Милосердний 
           з високого неба
Дарує усе, чого Вам треба,
А Матінка Божа, 
               Цариця Свята,
Дарує щасливі 
                   та довгі літа.
 

З любов`ю і повагою – дружина 
Ольга, донька Світлана, син 
Володимир, невістка Ірина, 

зять Володимир, онуки 
Яромирчик і Сергійко, 

батьки і вся родина.

Коханого чоловіка, 
люблячого татуся і хорошого зятя

Ігоря Васильовича КУРЦЕБУ
із Чорткова 

вітаємо з 30-річним ювілеєм 
і шлемо такі побажання:

Наш славний 
і рідний, 
найкращий у світі,
З Тобою нам 
           завжди 
затишно й світло,
Ти гарний
господар і зять 
 Ти чудовий,
Даруєш турботу
  і море любові.
Спасибі за ласку, 
        за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог посилає здоров`я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.

З любов`ю – дружина 
Наталя, діти Вікторія 

і Владислав та сім`я 
Полівчуків.

Щиро вітаємо з Днем народження 
депутата районної ради

Івана Ярославовича КАЛАКАЙЛА.
Нехай рікою 
     щастя ллється,
В родині гарно 
     все ведеться,
І серце хай не знає 
                  болю
На довгий вік 
     і світлу долю.
А ще любові 
    щиро зичим,
Тепла, здоров`я,  
                    доброти
І літ щасливих,
Усіх гараздів від Бога та людей.
Людського щастя, благ земних багато,
Все, що більше треба,
Нехай Господь дає із неба

На довгу сотню літ.
З повагою – колектив 

Коцюбинчицької сільської 
ради.

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Така ось відчайдушна одностайність,
Такий з`єдинений бентежний усміх!
То березня прийдешнього вже успіх
І сподівань-надій його зачаєність.

Така сліпучо-біла новизна,
Такий разючий до зими контраст!
Земля розчахнула зіниці враз
І квітне торжествуюче весна…

Анна БЛАЖЕНКО

Депутатський корпус та виконавчий 
апарат Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

голову районної ради
Віктора Михайловича ШЕПЕТУ.

Хай панують 
  у Вашому домі
Радість, злагода, 
     мир і тепло.
З неба Бог
     посилає 
          любові
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.
І нехай не бракує наснаги
Добрі справи творити щодня.

Від людей – розуміння 
                               й поваги,
А від Бога – 
                 Вам многі літа.


