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Виходить з 1939 року

Пам`ять Урочини

Уклінно пошанувати пам’ять легендарного національного Ге-
роя та взяти участь в урочистостях, які, до речі, підготувала 
та провела юнь заболотівської громади, прибули: перший за-
ступник голови Тернопільської облради Сергій Тарашевський, 
голова обласної організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра, 
перший заступник голови Чортківської райдержадміністрації 
Валерій Запухляк, заступник голови РДА Іван Віват, заступник 
голови Чортківської райради Любомир Хруставка, перший за-
ступник голови Заліщицької РДА Роман Краснюк, військовий ко-
місар Чортківського міського об`єднаного військкомату Леонід 
Підручний, патріотична громадськість не лише Чортківщини, а 
й Заліщанщини.

Однією із найвизначніших віх в історії цього села є те, що в 
1945 році тут був облаштований командний пункт – повстанська 
криївка, із якої з травня по серпень керував головний коман-
дир УПА Тарас Чупринка. У нього було багато псевдо: «Білий», 
«Дзвін», «Роман Лозовський», «Степан», «Чернець», «Чух», «Тур», 
але єдина мета – визволення українського народу. 

(Закінчення на 6-й стор.)

Депутатський корпус та виконавчий апарат 
Чортківської районної ради щиро вітають 
з щедрим 90-річним ювілеєм багатолітнього 
політичного в̀ язня таборів, зв̀ язкову УПА 
(псевдо Тополя), невтомну сподвижницю 

національної ідеї
пані Марію Штепу.

Тернистий шлях 
      пройшли Ви у житті,
Бо ціль була в Вас – 
              вільна Україна.
Не залякали Вас, 
             не збили із путі,
І не поставили сатрапи 
                   на коліна.
Свою любов до рідної землі
Ви молодим 
         у спадок передайте,

І хай Господь зішле Вам многа літ,
Під мирним небом 
                   у здоров`ї й щасті.

Пошанування

Нескорений волею і духом
Щорічно вже десятки років поспіль у с. Заболотівка 

збирається небайдужа патріотична громада, щоби вшанувати 
пам’ять генерал-хорунжого Романа Шухевича 

(тараса Чупринки) у день його народження 
та день смерті легендарного командира упА. 

так, позаминулого четверга, а саме – 5 березня, 
біля спорудженого погруддя головнокомандувачу 

української повстанської Армії відбувся мітинг-реквієм, 
присвячений 65-й річниці його героїчної загибелі. 

Йому було б 
всього 24…

Репортаж про відкриття меморіальної дошки 
загиблому воїну-герою чортківчанину 

Роману Ільяшенку читайте на 6-й стор.

201-й рік минає, триста, п`ятсот буде,
а тебе, Пророче Тарасе, людство не забуде!..

«З «Кобзаря» до нас волаєш: схаменіться, люди! тому щиро обіцяєм: тебе не забудем!» – так віддано, 
від усієї громади, палко потверджували ведучі літературно-мистецького свята «І лине над землею святеє 

пророче слово Кобзаря» з присвятою 201-й річниці від дня народження тараса, що зібрало залу РКБК 
ім. К.Рубчакової першого з Шевченківських днів. та й хіба можливо це – забути Шевченка, доки живе 

українство? Він – альфа й омега нашої сутності, минувшини й будучності. тому щороку з настанням березня, 
на провесні – попри «округлість» чи звичність дат його приходу в цей світ та тілесної смерті, в час оновлення 
не лише природи, а й насамперед духу нації, все хутчіш поспішаємо-квапимося на сповідь Батькові україни.

(Закінчення на 7 стор.)
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Декларування доходів

Чортківська районна рада звертає увагу на те, що 
відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» депутати рад усіх 
рівнів (Верховної, обласної, районної, міської, сіль-
ської, селищної) та працівники органів місцевого само-
врядування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати 
Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за попередній рік.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» депутати місцевих рад подають декла-
рацію за місцем роботи (служби), крім самозайнятих 
осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазна-
чену декларацію до апаратів відповідних місцевих 
рад, їх виконавчих комітетів.

Декларація депутатів Чортківської районної ради 
зберігається за місцем роботи, крім самозайнятих 
осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазна-
чену декларацію у виконавчий апарат районної ради 
(кабінет № 23).

тетяна ЯБЛОНЬ, 
керуючий справами Чортківської районної ради

До уваги депутатів рад усіх 
рівнів та працівників органів 
місцевого самоврядування!

Не забудьте подати декларацію!
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На часі2

За лічені місяці Україні вдалося вирішити основні 
проблемні «газові» питання. 

Ще рік тому ми тотально залежали від РФ – об-
сяги споживання російського газу становили майже 
сто відсотків. А зараз Україна купує 67 відсотків газу 
з Європейського Союзу. 

Уряду вдалося домогтися зниження ціни на росій-
ський газ з 500 $ до майже 300 $ за кубометр.

Лише у лютому цього року країна зекономила 
приблизно 100 мільйонів доларів США за рахунок 
закупівлі газу на європейських ринках. Вони не піш-
ли до «Газпрому», а пішли на оборону нашої країни 
від російської агресії.

Таким чином українська влада почала реформу 
з себе і нарешті навчилася заощаджувати і еконо-
мити. Тепер маємо навчитися заощаджувати і ми – 
прості громадяни. 

Що маємо зараз? Українське населення споживає 
у домашніх плитах і колонках стільки газу, як все на-
селення, вся теплоенергетика і вся промисловість 
Польщі разом узяті. Нагадаємо, що ВВП нашої «су-
сідки» утричі вище за українське. Водночас, рядові 
поляки платять за тисячу кубометрів газу 580 $, а 
українці в десять разів менше – близько 58 $.

Ринкова ціна встановлена не лише у Польщі, а у 
всіх сусідніх з нами країнах – Болгарії, Угорщині, Че-
хії, Молдові та інших.

Система державного зниження ціни на газ для на-
селення в Україні показала свою кричущу неефек-
тивність. Держбюджет був змушений сплачувати 
«Нафтогазу» мільярдні кошти, щоб покрити дефіцит 
компанії. Ні про який розвиток галузі навіть мови не 
йшло. У результаті такого штучного зниження ціни 
протягом 23 років держава має велетенські борги. 
«Нафтогаз» майже банкрут, який тримається на пла-
ву за рахунок держави. Таку систему треба міняти 
якнайшвидше, щоб не було запізно.

Вже з квітня буде впроваджена зрозуміла і пра-
вильна реформа – в Україні поступово встановлять 
ринкові ціни на газ, держава перестане сплачува-
ти мільярди «Нафтогазу», а буде давати їх безпо-
середньо малозабезпеченим громадянам у вигляді 
субсидій. 

Міжнародний досвід демонструє, що при встанов-
ленні ринкової ціни споживачу стане значно вигідні-
ше економити і скорочувати марні втрати.

Закінчились часи, коли можна було ввімкнути кон-
форки і дешево та швидко нагрівати приміщення. 
Тепер значно дешевше буде заклеїти вікна, щоб те-
пло не виходило через щілини. Поступово ставити 
лічильники, щоб сплачувати лише за використаний 
енергоносій.

Для заможних громадян, які не підпадають під 

субсидії, при утепленні теплотрас і будинків кви-
танція може і не змінитися, якщо об’єм споживання 
значно зменшиться.

Аналіз експертів «Нафтогазу» показує, що відміна 
регулювання цін на газ буде необхідним поштовхом 
для зростання видобутку газу в Україні на 50 відсо-
тків протягом п’яти років. За цей же термін буде ско-
рочено споживання газу на 30 відсотків. Якщо гро-
мадяни навчаться економити енергоресурс, Україні 
більше не потрібно буде імпортувати газ взагалі.

«Просто уявіть собі, що це рішення було б при-
йнято ще п’ять років тому – у нас би зараз не було 
таких проблем з бюджетом та курсом гривні», – на-
голошує директор з розвитку бізнесу НАК «Нафто-
газ України» Юрій Вітренко.

Щоб ваш сімейний гаманець не надто відчував 
поступову зміну тарифів, з одного боку треба еко-
номити енергоресурс, а з іншого – не соромитися 
оформляти субсидію. 

Одночасно зі зміною тарифів Уряд в чотири рази 
збільшує кількість людей, яким буде надана допо-
мога. Водночас система надання субсидій значно 
спрощується.

Раніше у документах, необхідних для отримання 
субсидії, був опитувальник із 90 запитань. За новою 
системою, кількість запитань буде скорочена до 15.

«Наша філософія – спрощена система, безконтак-
тність, довіра одне до одного», – пояснює голова 
Уряду Арсеній Яценюк.

До 15 квітня разом із квитанціями на вашу по-
штову скриньку надійде одна сторінка паперу – з 
одного боку заява на отримання субсидії, з іншого 
– форма декларації. Після заповнення аркуш треба 
відправити назад в соціальні служби, які матимуть 
можливість їх опрацювати і всім, кому це потрібно, 
призначити субсидію.                     

Микола КОВАЛЬ

Про це говорять

Як не помітити зміни ціни на газ 
і сплачувати «по-старому» 

З наступного місяця вступають в дію нові тарифи за споживання газу. 
Заможні громадяни будуть сплачувати ринкову ціну, а ті, хто не може собі цього дозволити, мають 

змогу майже не відчути підвищення цін. Для цього необхідно буде навчитися економити газ 
і у простий спосіб оформити субсидію.

«Кращий державний 
службовець-2015»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2007 р. за № 1152 «Про проведення 
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий дер-
жавний службовець» (зі змінами), наказу Національ-
ного агентства України з питань державної служби від 
15 лютого 2012 р. за № 29 «Про затвердження ме-
тодичних рекомендацій щодо організації щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний служ-
бовець»» та з метою зростання професіоналізму, від-
критості, інституційної спроможності державної служ-
би, підвищення її авторитету, узагальнення досвіду 
роботи кращих державних службовців Чортківська 
райдержадміністрація оголошує конкурс «Кращий 
державний службовець».

Конкурс проводиться серед державних службовців, 
що належать до IV – VII категорії посад державних ор-
ганів, відповідно до їх організаційно-правового стату-
су в номінаціях: «Кращий керівник» (беруть участь ке-
рівники структурних підрозділів, які мають загальний 
стаж державної служби не менше ніж 5 років, з них на 
керівних посадах не менш ніж 2 роки); «Кращий спеці-
аліст» (беруть участь спеціалісти, які мають загальний 
стаж державної служби не менше ніж 2 роки).

У конкурсі можуть брати участь державні службовці, 
які не мають дисциплінарних стягнень.

Для участі у І турі конкурсу державні службовці по-
дають організаційному комітету з проведення І туру 
конкурсу: заяву про участь; копію особової справи 
державного службовця за формою П-2ДС; подання 
керівника структурного підрозділу, погоджене з го-
ловою профспілкової організації чи ради трудового 
колективу; інші матеріали (публікації в пресі, листи 
громадян, листи колективів з оцінкою діяльності пре-
тендента тощо).

Матеріали для участі у конкурсі подавати у кабінет 
№ 5 Чортківської районної державної адміністрації.

Перший заступник голови райдержадміністрації 
В.ЗАпуХЛЯК

Конкурс вітання
Завтра – День 

землевпорядника

Шановні працівники землевпо-
рядної служби!

Від вашої наполегливості, сумлін-
ного виконання службових обов’язків 
та неухильного дотримання земель-
ного законодавства великою мірою 
залежить захист і ефективність ви-
користання земельних ресурсів. 
Земля – наше основне національне 
багатство, яке перебуває під осо-
бливою охороною держави. Це наша 
святиня, годувальниця, невичерпне 
джерело натхнення. Від вашої від-
повідальної та професійної роботи 
сьогодні значною мірою залежить її 
раціональне використання, збере-
ження для прийдешніх поколінь, на-
дійний захист конституційних прав 
землевласників та орендаторів. 
Високо цінуємо вашу працю та ви-
сокий професіоналізм у здійсненні 
державного управління земельними 
ресурсами, становленні й розвитку 
усіх форм господарювання.

Тож бажаємо вам міцного здоров’я, 

благополуччя, успіхів у роботі, зла-
годи та нових творчих звершень у 
справі збереження й примноження 
нашого безцінного багатства на бла-
го процвітання рідної України. Добра 
і щастя вам та вашим родинам.

У неділю – День 
працівників житлово-

комунального 
господарства і побутового 
обслуговування населення

Шановні друзі!
Ваша робота – одна з найваж-

ливіших соціально значущих скла-
дових господарського комплексу. 
Адже це – тепло й затишок в оселях, 
охайність і чистота вулиць, стабіль-
не функціонування громадського 
транспорту, доступні та доброякіс-
ні побутові послуги. Існування цих 
та інших простих благ – невід’ємна 
частина добробуту людей, а відтак 
і запорука їх хорошого настрою та 
гарного самопочуття. Немає іншої 
галузі яка була б так тісно пов’язана 

із забезпеченням комфортного про-
живання людей, життєдіяльності під-
приємств і установ, лікарень, шкіл і 
дитячих садків. Благополуччя кожно-
го будинку, кожної родини багато в 
чому залежить від надійності надан-
ня послуг, від професіоналізму і від-
повідальності людей, що працюють 
у цій сфері. Комунальні блага стали 
настільки звичними, що ми інколи не 
замислюємось, якою важкою працею 
забезпечується стабільна робота ко-
мунального господарства. Сьогодні 
важко уявити життя без цілодобової 
роботи цих служб. Працівники кому-
нальних підприємств невтомно пі-
клуються, щоб у домівках була вода, 
тепло, щоб тішили око прибрані ву-
лиці, двори і під’їзди.

Щиро бажаємо вам міцного 
здоров’я, щастя, благополуччя і 
успіхів в нелегкій роботі. І нехай 
слова вдячності від людей щоденно 
зігрівають ваші душі.

Перший 
заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник 
голови 

районної ради                    
л.хрустаВка
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3Звитяга

Героїка наших днів

Україна в огні

14 березня. Тривалість дня – 11.45. Схід – 06.15. Захід – 18.00. Іменини святкують Антон, Божена, Нестор. День землевпорядника

Їх зібрав у стінах редакції волонтер, ко-
трий просив не називати його прізвища. «То 
є ще один привід зібратися разом, погомоні-
ти», – жартують хлопці. Знайомтеся: Сергій 

Мальований (с. Звиняч), Сергій Погрібний (с. 
Полівці), Василь Мохонько (с. Полівці), Ва-
силь Солтис (с. Сосулівка), Михайло Варчак 
(с. Джурин), Віктор Підгурський (с. Джурин), 
Михайло Тантала (с. Звиняч), Іван Пирожик (м. 
Чортків). Пізніше до їхнього гурту приєднали-
ся Сергій Шувалов (с. Нагірянка), Іван Захаров 
(с. Звиняч) (на фото вгорі).

Коли зайшли усі разом, гуртом, мовчазні, 
строгі, від них повіяло спокоєм і захистом, 
зрозуміли: є кому захищати український на-
род – в обороні свого стають вихідці з того 
ж народу, такі, як ми з вами, міщани, селя-
ни, прості трударі й з діда-прадіда хлібороби. 
Працьовиті руки їхні, звиклі до повсякденної 
рутинної праці, призвичаїлися вже тримати 
зброю, розум налаштувався прораховувати 
успішність здійснення бойових операцій, у 
щоденний вжиток увійшли слова з військової 
лексики… Їх мобілізували 2 серпня, у час, коли 
на наших теренах лише розпочався збір ново-
го врожаю – поля цих господарів родина об-
робляла вже без них. Отепер, навесні, вони 
знову йдуть на ротацію. Термін відпустки у час 
війни короткий – три тижні всього, 17 березня 
вже мають бути в частині. Тому й сіяти зерно 
під новий урожай будуть знову-таки без них. 
Під час перебування у зоні АТО їхні руки ви-
пробували землю тамтешню: задля власної 
безпеки довелося рити окопи, бліндажі в такій 
тверді, що й не знати, хто би мав її подужати. 
Та, як кажуть, хочеш спастися – роби сам, що 
зможеш. Хочеш жити – ось тобі лопата, копай 

бліндаж. «Ми коли в Чорнухине переїхали, 26 
січня, то наші попередники не багато нам у 
спадок передали, треба було заново усе ро-
бити, а надворі 32 градуси морозу, як копати?» 

– ділиться воєнними буднями Василь Солтис. 
– «Добре, що тоді ще більш-менш спокійно 
було, то розташувалися нормально».

«У принципі, спочатку було більше спокійно, 
ніж неспокійно. А вже від 17 грудня як почало-
ся! Який Миколай в нас був! Хоча, як в кого, 
звісно. Потім 21 січня почали бити сильно, від-
разу по різдвяних святах. Після 30 січня до-
рога повністю прострілювалася. Тоді вже ді-
яли «Гради», міномети і навіть не знати що», 
– доповнює побратима командир відділення 
Михайло Варчак. 

…Мобілізували цих хлопців, як вже згадува-

лось, 2 серпня. Чому пішли, коли родини не 
підтримували, відмовляли, просили залиши-
тися? «Та бо так жереб долі випав, – скром-
но відказують. – Вручили повістку – значить, 
треба йти, як інакше?».  Не відразу на фронт 
відправили мобілізованих, а спочатку – на на-
вчання в Ужгород. Потім – хто у Лубни Полтав-
ської області ще на місяць, вже після того – на 
Ізюм і звідти безпосередньо на Дебальцеве, а 
дехто – відразу на передову.  Бо саме тоді, як 
згадують, Путін заявив, що буде в Києві за три 
дні. Більшість із наших співрозмовників стоя-
ли біля смт Чорнухине, через яке, як написано 
на пам`ятній дошці, пролягав козацький шлях 
із Запорозької Січі на Дон, – землі, значиться, 
з давніх віків нашій, українській. Про це на-
голосив і доказав фотографічно Віктор Під-
гурський (на фото справа). Тому й захищали, 
скільки змоги було, ту територію, бо як інак-
ше? «Якби ми не тримали оборону, то де б він, 
той путін, до цих пір уже був?» – риторично 
запитує-зітхає Сергій Погрібний.

Їх, 128-у, противники боялися, ото як «кі-
боргів», називали бандерівцями, карателями. 
Чому? Бо стояли стійко, мужньо, до кінця три-
маючи позиції, ніякі шквали вогню не могли 
їх посунути. Дякувати Господеві й добрим 
людям, волонтери продовольчих припасів на-
везли вдосталь (згадують, як в часи затишшя 
куховарили, навіть вареники самі ліпили, шаш-
лики смажили – усе зафільмували, сфотогра-
фували), одягом, бронежилетами, касками, 
іншою амуніцією забезпечили. А якби ще тех-
ніка новітня й зброя, як в росіян-сепаратистів, 
та дозвіл хоч у відповідь стріляти (постійно від 

командирів тільки чутно: 
«спостерігати», «лише 
спостерігати») – то не ві-
дійшли б з Дебальцево-
го. Хоча чого так тримати 
довго треба було, теж не 
знають – стільки людей 
полягло. 

17 лютого вояків пові-
домили, що треба вихо-
дити, є зелений коридор 
(якщо його можна було 

так назвати – обстрілювали з усіх сторін). 
Йшли звідти, хто як міг: на машинах, а були 
такі, що й пішки. Наприклад, Василь Солтис, 
водій-механік БМД, на своїй машині вивіз 
близько шістдесяти воїнів. Подекуди колони з 
сепаратистами перетиналися – як же піти не 
попрощавшись (жартують хлопці). Отак, що 
вспіли взяти, в тому й виходили звідти, а ті, 
що пішки йшли, то тільки той одяг мали, в яко-
му вдягнені були. Іван Пирожик із притаман-
ним йому юнацьким максималізмом емоційно 
розказує про цей період свого перебування в 
зоні АТО (чортківчанину всього двадцять один, 
а вже майже рік, як він воює).

Наприкінці лютого 128-у бригаду відправи-
ли на ротацію. Зараз хлопці ще вдома. Від-
таює душа від воєнних морозів у родинному 
теплі. Односельчани по-різному сприймають 
своїх земляків, кого зустрічали урочисто, всім 
селом, особливо молодь із захопленням за 
справжніми героями спостерігає. Знаємо, що 
Михайла Танталу, воротаря місцевої команди, 
з нетерпінням чекали хлопчаки-футболісти. 
«Прийде, про війну з перших уст дізнаємось», 
– так між собою говорили. Є й такі, зізнаються 
вояки, що поза спиною шепчуть: «на заробітки 
поїхали», «по тисячі в день заробили», а то й 
прямо в очі кидають: «Як там, на курорті?». 

17 березня наших захисників знову чекають 
в частині. Поїдуть в Ужгород, там їх чекає до-
укомплектування, бо втрат бригада понесла 
багато, техніку підремонтувати треба. Потім – 
як кого розподілять. «А може, – тішать себе й 
нас надією, – війна до тих пір закінчиться?»

Оксана СВиСтуН
Фото Ореста ЛижеЧКи 

й з архіву захисників

Війна зблизька – устами наших земляків-захисників

ПоДяка
Громадська організація “Громадський Майдан” від іме-

ні бійців батальйону “Збруч” висловлює подяку родинам 
Л.С.Білика, Р.І.Пахолка, І.М.Задорожного та громадянину, ко-
трий побажав залишитись невідомим, за допомогу коштами 
(близько 20 000 грн.) для технічного огляду, комплектації та 
забезпечення паливно-мастильними матеріалами автомобі-
ля, що знаходиться в розпорядженні даного батальйону.

Віримо і надіємося, що не переведуться в нашому місті бла-
годійники, з допомогою яких ми наближаємо перемогу.

Хай вас оберігає Господь і дарує довгі роки життя.

Ми, “голосонародівці”, продовжуємо серію публікацій про наших воїнів-захисників, 
жителів Чортківщини, котрі боронять наш мир, спокій, волю, незалежність на сході 
країни. Чортківський край має знати своїх героїв. Ми хочемо якнайширше охопити 

цю тему, показати кожного, хто воює за україну. Минулого тижня до нас в редакцію 
надійшов лист від аноніма – жительки м. Чорткова, котра повідомила про приїзд на 

ротацію двох мужніх наших героїв Богдана і Романа. Їх, як пише дописувачка, 
з почестями ніхто не зустрічав і в газеті про них ми не написали. 

На жаль, авторка листа не вказала ні прізвищ наших захисників-земляків, ні свого.  
Ми схиляємо голови на знак шани перед мужністю Богдана і Романа та запевняємо, 

що намагатимемося якнайповніше висвітлювати тему АтО надалі. А сьогодні 
пропонуємо вам відчути війну зблизька, на дотик, так, як відчували її восьмеро наших 

бійців із 128-ї гірсько-піхотної бригади, 15-й батальйон. 



15 березня. Тривалість дня – 11.49. Схід – 6.13. Захід – 18.02.  Іменини святкують Арсен, Богдан.
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Патріотика4
Доброчинність

А ще: «У такий важкий для нашої країни час ми хо-
чемо вам, дорогі воїни, допомогти у приготуванні гаря-
чих страв. Адже коли ситий – є енергія та сила, щоби 
служити нашій Батьківщині… Бажаємо, щоби холодними 
вечорами вас зігрівала наша любов, підтримка і гарячий 
борщ. Пам’ятаймо, якщо з нами Бог, то хто проти нас?! 
Із Богом ви ніколи нічого не втрачаєте, а навпаки – на-
буваєте! Слава Україні!». 

Ідея з виготовлення сухого борщу зародилася не так 
вже й давно поміж парафіяльною спільнотою чолові-
ків Святого Йосифа, що діє при Катедральному соборі 
Верховних Апостолів Петра і Павла м. Чортків, одразу 

ж знайшла підтримку священнослужителів і втілилася в 
життя. 

«Парафія – це не лише свята літургія, – роз’яснює нам 
о. Андрій Лемчук, – а життя, так би мовити, «поза», саме 
з життя виникають ідеї, які слід реалізувати на благо 
людей. Ось таким має бути, власне за проектом «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом», парафіяльне 
служіння, бо це потреба суспільства». 

Тут же, у храмі, в підвальному приміщенні виділили не-
величку кімнату, самі ж ініціатори власноруч довели, як-то 
кажуть, її до ладу, облаштували всім необхідним (вста-
новили стелажі, мийки, столи). Не треба було агітувати 
нарід до волонтерського руху, лише достатньо двох слів: 
«треба допомогти». І охоче підтримали не лише парафі-
яни, а й уся небайдужа громада Чортківщини. Закипіла 
робота з приготування борщу. Як бджілки у вулику, де 
потрібні, так би мовити, чоловічі руки, де – жіночі. Да-
руйте, виокремити когось із когорти доброчинців просто 
неможливо, бо допомога вельми чисельна, всі як один. 
Та й самі волонтери аж ніяк не хочуть афішувати своїх 
прізвищ, мовляв, все робиться для рідного народу, для 
України; всім щиросердечна вдячність за будь-яку під-

тримку. 
У час нашого (ко-

респондентів ра-
йонки) візиту над 
приготуванням су-
хого борщу з тре-
петом і любов’ю 
«чаклувало» влас-
не навчительство 
ЗОШ № 7 – чисти-
ли, нарізали буряки 
і моркву; а приватні 
підприємці зі смт 
Заводське саме 
привезли кілька 
міхів із буряками 
та цибулею. Ось 
так – пакуночок за 
пакунком (до речі, 
вказано і спосіб 
приготування), і на-
шим воїнам – га-
рячий, як у доброї господині борщ по-домашньому, а до 
нього – й малюнки наших дітлахів, оформлені з невичерп-
ною любов’ю та вірою в перемогу. Слід сказати, з одного 
такого пакуночка можна наварити 5 л смачнючого борщу, 
адже й всі запашні спеції прикладаються до нього. 

Як вже було зазначено, незчисленна кількість небай-
дужого люду готова допомогти: хто жертвує кошти, а хто 
їх немає – продукти. Знадобиться все, аби лиш допомог-
ти, підтримати захисників рідної землі, аби їм – нашим 
героям – був бодай би клаптик домашнього затишку, 
щоби множилися їхні сили при одному лише подумі, що 
мають надійний тил. 

Отож, гуртуймося, нехай міцніє наша єдність, бо саме 

перед такою міццю ворог заклякне і більше не зазіхати-
ме на вкраїнську незалежність. 

тетяна ЛЯКуШ 
Фото Ореста ЛижеЧКи

Гамірно було того дня на шкільному подвір’ї 
Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів. Очікували 
героя-прикордонника, колишнього випускни-
ка Володимира Наконечного учні та одно-
сельці. У руках кожного синьо-жовті стрічки, 
прапорці...

І ось він, боєць Наконечний, разом зі сво-
єю мамою, жителями села заходить на милу 

серцю шкільну територію. Під вигуки «Укра-
їна – понад усе!», «Слава герою!», «Слава 
нації!» Володимир наближається до шкільно-
го порога. Тут його гостинно зустрічають із 
хлібом-сіллю учениця 9 класу Оксана Юрків 
та весь учнівсько-педагогічний колектив.

Шкільна зала знову переповнюється вигу-
ками «Вітаємо!», «Героям слава!». На сцену в 

супроводі директора школи А.Л.Довгань під-
німаються боєць і його мати. Школярі несуть 
йому подарунки, листи, сувеніри, звучать 
пісні.

Далі полинули із зали запитання від дорос-
лих та малих. Усім було цікаво почути правду 
про події на Сході із уст очевидця.

Завершилася зустріч спільною молитвою, а 
мати Володі – Марія Михайлівна – зі сльоза-
ми на очах дякувала всім, хто завітав до шко-
ли, хто бажав її синові здоров’я та щасливого 

повернення додому. На згадку про незабут-
ню зустріч із героєм зробили світлину.

А далі були спогади про безтурботні шкіль-
ні будні, про уроки, які запам’яталися на все 
життя. Класний керівник Володимира Нако-
нечного – Марія Казимирівна Галецька за-
вершила свій виступ побажанням щасливого 
повернення до отчого дому.

Людмила РОМАНОВиЧ,
жителька села, учитель

«Зроблено з любов’ю і теплом»…
Саме так написано на невеличких листівках, які волонтери Чортківщини вкладають до пакетиків 

із так званим сухим борщем, що його виготовляють для наших воїнів-захисників у зону АтО.

Повертайся живим!
Пам`ятна зустріч

Активними учасниками такої оказії були учні Джуринської 
ЗОШ І – ІІІ ст., вихованці музичної школи, всі небайдужі мешкан-
ці села. Перед зустріччю люди говорили про те, що донедавна 
ніхто не міг уявити: в ХХІ столітті доведеться зустрічати воїнів з 
неоголошеної війни – дуже страшної, підступної і важкої, що в 
боях гинутимуть молоді люди, цвіт нашої нації.

Засигналили машини, замайоріли прапори, в небо злетіло 
багатоголосе «Герой! Герой!». І ось цей Герой опиняється в обі-
ймах матері Марії, батька Ярослава, дружини Зоряни, донечки 
Анни, близьких, друзів, односельчан.

Воїна Михайла Варчака із хлібом-сіллю зустріли школярі, 
вручивши йому квіти, а святі отці Степан і Михайло відправи-
ли молитву за здоров`я та благополуччя наших воїнів, які нині 
відстоюють зі зброєю в руках рубежі Батьківщини. Сьогодні в 
Збройних силах України несе службу восьмеро наших земля-
ків – воїнів, які є гордістю села. І ми всі щиро бажаємо їм по-
вернутися живими й здоровими після закінчення війни до своїх 
домівок.

Від сільської громади виступив Богдан Франків, який по-
бажав Михайлові Варчаку доброго здоров`я, висловив слова 
вдячності за те, що він достойно несе службу в зоні АТО. На 
завершення багатолюдної зустрічі воїн подякував землякам за 
організацію такого невимушеного та приязного спілкування, за 
теплі слова на рідній землі.

Іван БІЛиК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

Зустріч зі сльозами на очах
Недавно село Джурин облетіла радісна звістка про те, 
що додому у відпустку повернувся наш земляк – воїн 

Михайло Варчак, який героїчно воював під Дебальцевим 
у зоні АтО. З цього приводу його прийшло зустрічати 

майже все село: і діти, й дорослі хотіли зблизька 
побачити свого захисника, справжнього Героя.

Одеський загін 
морської охорони 
Державної при-
кордонної служби 
України оголошує 
набір на військову 
службу за корот-
костроковим кон-
тактом на катері 
морської охорони 
«Тернопіль» чолові-
ків віком від 20 до 
50 років. Бажаючим 
звертатись у Чорт-
ківський об’єднаний 
міський військовий 

комісаріат за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40. 
Довідки за тел. 2-14-64.

Твої герої, Україно!

Військова служба за контрактом
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До дати Написано серцем
Прощальна із зони АТО

Не плач, моя мати старенька!
Моя доля – у Божих руках.
А душа відлетіла легенько
У далеких донецьких степах.
Добровольцем пішов боронити
Край, в якому родився і жив.
Адже ворога треба гонити,
А за домом таки я тужив.
Мої діти й дружина не плачуть,
Бо не встиг їх іще завести,
Але друзі й рідня не побачать –
У степах мене тяжко знайти.
Ворог наглий і надто зухвалий,
Він й гестапо позаду лишив.
Навіть соромно це розказати –
З полоненими все він робив.
Хрестоносці були катами,
Та Москва перегнала усіх,
Жалюгідною стала держава,
Що руйнує сусідів своїх.
Своє тіло звисока я бачив,
Наді мною кружляли орли,
Та одначе мене не торкались –
Мої рани чіплять не змогли.
Як знайдуть, то заберуть додому
І я буду у ріднім краю,
Подивлюся на всіх звиднокола,
Тут могилу віднайду свою.
Якщо ж доля у степу лежати
І мене на шматки розірвуть,
Хай вітри моє тіло піднімуть
І додому тугу донесуть...

*    *    *
Налетіли чорні круки,
Сонце заступили,
З-за кордону двоголові
Нашу землю вкрили.
Це не орли двоголові – 
Вони гонорові,
Це ті круки ненаситні,
Їм землі б і крові.
Чи є в світі ще країна,
Як тая Росія?
Хоче світ весь захопити –
Така ї ї мрія.
Підніміться ж, брати мої,
Землю боронити,
Піднімися, мій народе,
Нечисть ту розбити!

Євген МалаНяк,
 м. Чортків

Сповідь патріота
Де, не знаю, я загину,
Де, не знаю, упаду,
Коли в інший світ полину,
Вічний спокій там знайду.
Я позичу крила в птаха
Й до вірних друзів полечу.
Якщо на мене чекає плаха,
Життя віддам, не закричу.
Не шукатиму пощади
У жорстоких ворогів.
Нас не знищать кулі, «гради»,
Як би так хтось не хотів.
Я візьму – в тяжку хвилину
Святому Богу помолюсь:
«Поможи Своєму сину,
За віру й правду я борюсь!».
Вороги напали на Вкраїну,
По-злодійськи, неспроста.
І в нелюдську цю годину
Ми в образі мученика Христа.
Свій хрест дубовий нести
Без сумніву, не гаючись, берись,
Як доведеться і упасти,
Зберися з духом, підведись.
Подивися пильно в очі
Своїм жорстоким ворогам:
Чи здійсняться слова пророчі,
Що все прощати потрібно нам.
Свідомо йду на гору Голгофу
І в Господа попрошу: «Поможи!
Відверни над світом катастрофу
І віру в життя вічнеє вложи!..».
...Я не знаю, де загину,
Коли прийде останній час.
За нашу милу Україну
Боротись має кожен з нас.
Я позичу крила в птаха
І до друзів вірних полечу.
Без боязні і без страху,
Журавлем лиш в небі закричу:
«Прощай, моя люба Україно,
Тебе любив я понад усе...».
Це остання сповідь сина,
Хай перемогу вона принесе.

Орест ГОлИк, 
м. Чортків

Війна
Чому в жіночий рід перевдягнулась
І так лукаво нам всміхнулась?
Невже так швидко ти забула,
Скільки людей вже погубила
І скільки лиха наробила?
Тепер прийшла знов, щоби нагадати,
Яке страхіття можеш ти завдати.

А з чого почалося все?
Що ми прозріли,
Що ми в Європу захотіли.
Сам Бог велів нам ними бути,
То чом нам цього не здобути?
Але страшну ціну ти запросила
За нашу мрію,
Що терпіти болю вже не сила,
Не сила чути стогін, плач,
А ти, неначе той палач,
Все вище меч свій підіймаєш
І більше цвіту забираєш!
Якого цвіту!..
Страх сказати,
Як плаче кожна, кожна мати,
Як кличе сина свого ночами,
А він стоїть, немов живий, перед очами.
О люди, люди, схаменіться!
Ніж битись – краще обніміться!
Вже досить горя і біди,
Нехай же мир прийде сюди!

любомира зІНЮк, 
смт Заводське

Наближаймо Перемогу
Покоління мого віку
Перенесло різні війни,
Способів було без ліку
До звитяги йти надійно.
Що сьогодні в краю маєм?
Немислимо те збагнути –
Свої плани розкривали,
Вказуємо всі маршрути:
Куди їдуть волонтери,
Що везуть в кожній машині...
На шляху їх вже чекають –
Мародерів безліч нині.
У дитинстві чула байку:
– Куди мчиш? – Воєнна тайна!
– Що везеш? – Везу патрони...
З тайни – мильна булька файна.
Невже в Києві не знають,
Що бійцям в АТО бракує?
Інформацію скривають,
Що Росія в нас воює, 
Ще й ведуть переговори
З «ДНР» і «ЛНР»...
Яка ганьба! Ви забули,
Що було із УНР?
Хто із нею рахувався?
А хто ї ї визнавав?
Вчитель праці позбувався,
Навіть Шелест постражав.
Чому в тінь тих відіпхали
Українських патріотів,
Що військовий досвід мали, –
Поверніть їх до роботи,
Хай керують. Ну, а влада
Вчасно шле на фронт підмогу,
Вся Вкраїна буде рада
Наблизити Перемогу.

Галина ГрИЦЬкІВ, 
м. Чортків

Славна путь
О ненько, рідна Україно,
Тобі вірненько присягаєм,
За тебе, наша мати люба,
Життя своє ми віддаєм.
І плачуть діти, й плаче мати,
Лежать в могилах юнаки,
Хоч мріяли і сподівались,
Додому з миром повертатись.
На фронт ідуть вони й не знають,
Що навічно за рідний край поляжуть.
І подвиг їх, навік священний,
Роки ніколи не зітруть,
Бо, почуттям добра натхненні,
Вони здолали славну путь.
У кожнім з нас живуть надія й віра,
Що скоро цій війні прийде кінець,
Й слова, що «ще не вмерла Україна», 
Щиро лунатимуть з усіх сердець.

Марія тОркІт, 
м. Чортків

 
* * *

В серцях одиноких ще жеврить вогонь, 
А ворог жорстокий бере у полон…
Своє відстояти бурлить у крові 
Не дати! Не дати своєї землі! 
Котилися сльози нещасних жінок, 
І руки не служать, щоб нести вінок… 
Моє найдорожче – звірі забрали. 
Та Головному, напевно, замало. 
Торкнулися всіх і втрата, і біль… 
Ціла Україна є його ціль. 
Знищити всіх звір той планує. 
Морально він бідний – того і лютує! 
Старе «нововладдя» руки «вмиває», 
На вірну смерть «простяків» посилає. 
Переговори? – Вони ж дипломати… 
А за той час діти втратили тата… 
В складній ситуації, браття, ми всі… 
Збираймося разом. Вкраїна в огні… 
В нас всіх стукотять українські серця! 
Повірмо й молімось во ім’я Отця…

аліна пастух, 
с. Милівці

Усвідомивши нарешті значущість цього 
геніального твору, у 200-літній ювілей авто-
ра музики М.Вербицького та 150-річницю з 
нагоди першого публічного виконання Гім-
ну України, в нашій державі передбачено 
цикл заходів. Центральний захід відбувся 4 
березня у с. Млини Ярославського повіту 
Республіки Польща (колись терени Украї-
ни), де служив отець Михайло Вербицький 
та помер в 55-річному віці. Панахиду в с. 
Млини біля могили М.Вербицького очолив 
глава УГКЦ блаженнійший Святослав Шев-
чук за чисельної участі українських і поль-
ських священиків, в присутності керівників 
Львівської області, народних депутатів, по-
сла України в Польщі Андрія Дещиці, вірян.

Помолитися на місці спочинку отця 
М.Вербицького прибули і представники 
Чортківщини – генеральний вікарій Бу-
чацької єпархії УГКЦ отець Володимир За-
болотний, канцлер Бучацької єпархії УГКЦ 
отець Олег Ольховецький,  автор цих ряд-
ків, голови постійних комісій районної ради 
Василь Градовий та Іван Веретик, заступ-
ник начальника відділу організаційної ро-
боти виконавчого апарату районної ради 
Наталія Сов`як, викладач вищої категорії 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського Наталія Волощук та за-
ступник головного лікаря з медсестринства 
Чортківської ЦКРЛ Тетяна Андрухів.

Ступивши на землю, де упокоївся Михай-
ло Вербицький, наші духовні отці першими 
підняли стяг Української держави та про-
співали славень України, адже Чорківська 
делегація прибула першою і мала можли-
вість доторкнутися до таких сокровенних і 
близьких сторінок історії життя творця Дер-
жавного Гімну України. 

Біля могили композитора відправили па-
нахиду. Урочистості супроводжував спів 
українських та польських творчих колек-

тивів. З польського боку – це кафедраль-
них хор Перемишля, молодіжний хор імені 
М.Вербицького, колективи «Журавлі», «На-
мисто». З українського – духовий оркестр 
Академії Сухопутних військ імені Петра 
Сагайдачного, народний академічний хор 
капели імені П.Чубинського (Київ), муніци-
пальний хор «Каменяр» (Стрий). Духові ор-
кестри України і Польщі виконали Держав-
ний Гімн України.

Нескінченний потік квітів до могили 
творця українського гімну та напрочуд 
проникливе його виконання у багатьох на 
очах викликали непрохані сльози. «Це ж 
алілуя! – написав про наш гімн всесвітньо-
відомий композитор та піаніст Валентин 
Сильвестров. – У гімнах ніде такого немає. 
Це унікальний твір: водночас Гімн України, 
але в ньому є і ознаки літургійного почат-
ку. У цьому гімні затонула якась пам`ять 
про літургію, всеношну!».

Навіть, якби Михайло Вербицький напи-
сав лише мелодію до «Ще не вмерла Украї-
на…», вона варта цілого життя. У цій мелодії 
і радість, й смуток, біль і заклик до бороть-
би. Вона така ж, як і доля України.

Це була перша, але, сподіваюся, не 
остання поїздка духовних наставників та 
представників місцевого самоврядування, 
освіти, медицини, культури Чортківщини до 
духовних святинь нашого народу.

Збираючи по крупинці та глибше вивча-
ючи свою історію, передаючи її дітям, до-
носячи те сокровенне і світле, що здатна 
берегти людська пам`ять, усі ми разом 
зможемо побудувати в наших серцях не-
зламний духовний храм, ім`я якому Україна. 
І тоді ніякий ворог нас не переможе!

тетяна ЯБЛОНЬ, 
керуючий справами районної ради

Фото Василя ГРАДОВОГО,
Україна-Польща

4 березня виповнилося 200 років з дня народження автора твору, який є не 
лише національним і державним символом, а й, безумовно, духовною зброєю. 

Зміст цієї геніальної композиції в нинішній дуже складний для україни час 
набув якогось особливого значення. українці виконують його не тільки під час 

урочистостей, а й коли душу й тіло на полі бою віддають за свободу. Його 
не люблять і ганьблять вороги й зрадники україни та безмежно шанують, 

виконують справжні сини і доньки україни. Мова іде про Гімн україни і автора 
музики до нього, греко-католицького священика Михайла Вербицького.

Мелодія, що варта життя...



17 березня. Тривалість дня – 11.57. Схід – 6.08. Захід – 18.05. Іменини святкують Герасим, Яков
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Пам`ять

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Романа Шухевича радянські спецслужби ловили з 1944 
року. Для розшуку керівників підпілля створили ціле 
управління – 2-Н МДБ УРСР.

Остання криївка генерал-хорунжого була піді Львовом, 
у селі Білогорща. 

На світанку, 5 березня 1950 р., штаб-квартиру Чу-
принки було оточено. Під час перестрілки Роман Шухе-
вич загинув. Точних даних про обставини його загибелі 
немає. Тіло командира УПА привезли до Львівського 
обласного управління МДБ, де його впізнали син, ко-
лишня зв’язкова Проводу ОУН Катруся Зарицька («Мо-
нета») та господарський референт Проводу ОУН Зино-
вій Благий («Шпак»). Останки Романа Шухевича були 
таємно знищені. Існує версія, що 9 березня 1950 р. тіло 
Шухевича спалили на лівому березі р. Збруч, а недо-
горілі останки кинули в річку. 

Всечесні отці – протосинкел Бучацької єпархії УГКЦ 

Володимир Заболотний та парох с. Заболотівка Ігор Ле-
сюк – відправили поминальну панахиду. 

Опісля в своїй промові о. Володимир Заболотний за-
значив: «Романові Шухевичу глибоко запали в серце 
слова: «Ще не вмерла України ні слава, ні воля… Душу й 
тіло ми положим…». Це є дієві слова, які закликають всіх 
українців до вагомих дій – переосмислення свого внеску 
в побудову незалежної держави. Тому, віддаючи шану 
Героям України, закликаємо себе і всіх ще раз проаналі-
зувати ці слова: душу й тіло МИ (!) положим. Не він, а – 
ми – я, ви… Покласти піт, сльози, а як треба – то й душу, 
тіло, щоби залишити нашим нащадкам те, про що мріяли 
М.Вербицький, Р.Шухевич, С.Бандера та багато-багато 
героїв-українців. Тепер наша черга, наш час покласти на 
вівтар свободи всі свої цінності заради миру на рідній 
землі. Нехай благословить нас Господь бути гідними на-
щадками видатних геніїв українського народу». 

Хвилина мовчання в пам’ять тих, хто поліг за волю Укра-
їни в різні віхи її історії, мабуть, у кожного з присутніх ско-
лихнула подум про переосмислення свого буття.

Ім’я генерал-хорунжого Романа Шухевича є живим сим-
волом нескореності національно-визвольної боротьби 
на західноукраїнських землях. Його політична і життєва 
принциповість, стійкість і відвага повинні бути прикладом 
для кожного українця, вкорінитися в наших серцях. Тема 
єднання, невідступності та незламності вольового духу 
лучилася у висловленні кожного виступаючого. Саме на 
єдності нашого народу акцентувалася увага промовців, 
тому що, мовляли, сьогодні завдяки міцній спільності вкра-
їнській нелюдської оскаженілості зайди, не поставлять 

Україну знову на коліна, не витравлять гідність українську, 
не зітруть пам’ять про героїв рідної землі. Виокремлюва-
лося й те, що наші захисники держави за рейтингом вій-
ськовиків світу вирізняються з-поміж усіх патріотизмом, 
героїзмом і відданістю. Влучним і був пригаданий вислів 
генерала Шарля де Голля (Президент Франції 1959-1969 
рр.): «Якби у французької армії був такий дух, як в УПА, то 
німецький чобіт ніколи не топтав би Францію». 

Словесні виступи в’язалися із патріотичними пісенни-
ми, які до всіх учасників урочистостей доносили юнаки 
та юнки с. Заболотівка. 

Мовчазно й тужливо лягли квіти, запалахкотіли по-
минальні лампадки біля погруддя Героя України Романа 
Шухевича… 

Нехай же безупинно в усіх-усюдах много-многоголосо 
й ствердно лунає, як дехто дозволяє собі сказати, «бан-
дерівське» гасло: Слава Україні! 

тетяна ЛЯКуШ
Фото Ореста ЛижеЧКи

Пошанування

Нескорений волею і духом

6 березня ц. р. Подвір`я Чортківської за-
гальноосвітньої школи-інтернату, де навчав-
ся юнак. Зібралося багато чортківчан: пред-

ставники духовенства, влади, батьки, рідні, 
друзі, однокласники Романа. Особливо було 

багато молоді. Стоять, схи-
ливши в зажурі голови, із кві-
тами, лампадками. Цього дня, 
напередодні 24-річчя Героя 
йому було відкрито меморі-
альну дошку при вході до рід-
ної альма-матер. 

Він був звичайним веселим 
хлопцем, яких можна поба-
чити на вулицях наших міст і 
сіл,  – згадують з сумом учи-
телі Романа. Вчився, займав-
ся улюбленим видом спорту. 
Здобув титул чемпіона Украї-
ни з фрі-файту. У житті, як і 
в спорті, був справедливим, 
чесним. Коли постало питан-
ня захисту цілісності Батьків-
щини, не вагаючись, пішов у 

військкомат. А потім були фронтові будні, бо-
йові друзі, яких уже не міг залишити. Вірив, 
що незабаром закінчиться ця страшна війна 
і він повернеться додому, обніме батьків, 
одружиться з коханою дівчиною… На жаль, 
не судилося…».

Був небагатослівним директор школи 
Олександр Ковальчук: «Ця  молода людина 
дійсно згоріла, віддала своє життя за Украї-
ну. На таких прикладах потрібно виховувати 
наше підростаюче покоління. Дозвольте до-
земно вклонитися батькам за те, що вихова-
ли такого сина». А військовий комісар Леонід 
Підручний замість пафосних слів віддав по-
леглому Герою свою офіцерську честь.

«Він любив Україну понад усе, – ковтаючи 
сльози, мовила матір загиблого Тетяна Ісідо-
рівна. – Я й досі здивована, як 23-річна мо-
лода людина могла настільки любити свою 
землю, що готова була віддати за неї своє 
життя! Займаючись спортом, він загартував 
свій дух так, що був незламним. Віра і любов 
до Бога допомагали нашим бійцям на фронті 
нічого не боятися і йти в бій, дивлячись у вічі 
смерті…».

Право відкрити меморіальну дошку було 
надано кращим учням школи, до якої бага-
толюдним потоком понесли чортківчани живі 

квіти. Прогримів військовий салют на честь 
Героя. Священнослужителі різних конфесій 
відправили панахиду. 

Пам’ять про Романа Ільяшенка, котрий по-
клав своє молоде життя за мирне небо над 
нашою головою, завжди буде жити в наших 
серцях. Царство йому Небесне!

Любомир ГАБРуСЬКиЙ
Фото Ореста ЛижеЧКи

Йому було б всього 24…
9 вересня минулого року… Напевне, у своїй багатовіковій історії Чортків 

не бачив такого велелюдного похорону. Наше місто прощалося зі своїм Геро-
єм – Романом Ільяшенком, 23-річним хлопцем, котрий загинув, прориваючись 
з боєм з Іловайського котла 30 серпня. під білосніжну труну лягали пелюстки 

троянд, перед якою несли фотографію в чорному обрамленні з усміхненим 
вродливим юнаком. Напевне, він таким і залишиться навіки в пам`яті усіх, 

хто його знав…



18 березня. Тривалість дня – 12.01. Схід – 6.06. Захід – 18.07. Іменини святкують Давид, марко, Федор. День працівників податкової та митної служби
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«І помоляться на волі 
невольничі діти...»

Як обнадійливо спалахували ці слова 
під склепінням тієї зали – немов гаря-
чий сплав, котрий щойно з ковальського 
горна. Благодатне, вистраждане віками, 
однак досі ще й не сповнене реальним 
змістом слово «воля» ронилося й ронило-
ся в гарячі уми й серця присутніх. «Встане 
Україна і розвіє тьму неволі, світ правди 
засвітить...». Хто ж знав, що пророче Та-
расове «Борітеся-поборете, вам Бог по-
магає» з уст загиблого Героя Майдану 
Сергія Нігояна, яке стрепенуло всю Украї-
ну ще торішньої зими (запис злинув і в цій 
залі), повторюватиметься та й повторю-
ватиметься рефреном до імен все нових і 
нових Героїв – воїнів світла, котрі мало не 
щодень кладуть свої життя на вівтар нень-
ки за її омріяну волю й суверенітет в часі 
новітньої «гібридної» війни на сході...

Недарма ота сповідь цілої громади зачи-
налася декламуванням на залу поеми «Кав-
каз» – з її закличним «Борітеся-поборете!». 
Вторилося: два століття з роком назад, у 
день 40-а святих, відчинилися небесні врата 
й Україні було послано Тараса – для пробу-
дження нашого національного духу. Понад 
два століття веде він свій народ від неволі 
до волі, здіймаючи на всенький світ духовну 
велич та красу українства. Як лиш не було 
сповите його ім`я впродовж понад двого-
динного тривання літературно-мистецької 
імпрези! Названо Шевченка Велетом Духу, 
Апостолом Правди, Пророком майбутності. 
Заступником знедолених. Генієм і простолю-
дином. І ще – головним Гетьманом Майдану. 
Бо він – найсучасніший сучасник на всі від-
тинки плину нашої многотрудної історії. Як 
проникливо, до болю вразливо-правдиво, 
неначе про день нинішній, голосила прикрі 
слова з Тарасової «Розритої могили» лауре-
атка Всеукраїнських конкурсів читацького 
слова Галина Чайківська:

Степи мої запродані... 
Сини мої на чужині, 
На чужій роботі. 
І могили мої милі 
Москаль розриває...
Зі всіх Шевченкових заслуг – насампе-

ред як ідеолога нашої національної ідеї та 
єдності – його стратегію невпинної бороть-
би за волю поцінував у слові, пристрасно 

голошеному в залу, заступник голови РДА 
Іван Віват. Найголовніше, аби ми втілили 
Кобзареву правду, без котрої не буде ні 
волі, ні перемоги. Шевченко – то Божий 
перст, то провидіння нашого поступу.

А тим часом на сцені лучилися та й лу-
чилися собі в єдиному пориві сценки-
уособлення наших змаг до волі. Виспівані 
хорами «Галичина» й «Заграва», капелою 
бандуристів «Мрія» під орудою Івана Кіки-
са, Михайла Пуляка, Оксани Морозюк, ди-
тячим Пробіжнянської ДМШ (Надія Лахман), 
вокальними ансамблями «Яворина» й «Лю-
бисток», «Меломани» (Йосифа Овод, Руслан 
Букалюк, Людмила Майданик), камерним 
«Елегія» (Оксана Горєлова), бандуристів 
Джуринської ДМШ (Світлана Волкова), со-
лістами Дмитром та Юрієм Майданиками, 
Олександрою Кашубою, Анастасією Бісюк, 
Марічкою Куц; задекламовані читцями Во-
лодимиром Бальоном, Наталією Чомко, 
аматорами театру ім. Панаса Карабіневича, 
котрі майстерно розкрили сутність містерії 
«Великий льох» (режисер Наталія Рибак); 
представлені хореографічними композиці-
ями ансамблів танцю «Галицькі візерунки», 
«Джерельце», «Чайка», «Гранде данс» (ба-
летмейстери Ольга Дембіцька, Тетяна Жук, 
Наталія Гребенюк). Україна, українськість, 
українство – всі ці поняття, схрещені й по-

вінчані з іншими, всує невід`ємними – патрі-
отизмом, вольнолюбством, силою правди, 
«проростали» жагучим видивом розлогої 
долини й зеленої діброви, замаяної цвітом 
і зрошеної багрянцем ягід калини... І все 
це – наше, невід`ємне навік, за котре варто 
боротися до загину...

«Не з плит мармурових 
здобув собі славу, 

а з слова, що сяє вогнем 
і тепер»

Так, Тарас постав для нас, сущих та при-
йдешніх, в найвидовищнішому місці, на 
чортківському майдані, в бронзі. Одначе 
щоберезня, й зокрема свого поминального, 
10-го дня, його високий дух молодим пагін-
ням вруниться власне у слові – вичитаному, 
голошеному віддано юним громадянством 
українства. Тож недарма мітинг-реквієм з 
нагоди 154-х роковин його тілесної смерті 
лучився з літературними читаннями «Єд-
наймо душі словом Кобзаря».

«Думи мої, думи мої...» – лунко 
видзвонюють-виспівують бандури, здійма-
ючи на пружних крилах березневого вітру 
й несучи вдалечінь заклик «В Україну ідіть, 

діти, в нашу Україну!». 
Семеро душпасти-
рів відправляють по-
минальну панахиду. 
«Так і він, думками 
й духом, витав над 
Україною, – мовить 
о. Михаїл Левкович. 
І потверджує: – Ми, 
нинішні, лише йде-
мо в Україну, лише 
вчимося до неї іти. 
Бо задля того, аби 
запанувала оновле-
на Україна, маємо 
насамперед оновити 
самих себе...». «Він 
жив «во время люте», 
писав про «время 
люте», – закцентовує 
о. Володимир Заболотний. – Минули де-
сятки, сотні років, настав 2015-й і найсу-
часнішим поетом України є Тарас Шевчен-
ко. Бо ще на цій землі, яку він так любив, 
не закінчилося «время люте». Ще не вся 
вражая кров пролита за волю України. Спі-
ваємо: «Згинуть наші воріженьки, як роса 
на сонці». Ще, мабуть, сонце не має такої 
сили, щоб вони згинули. Тому кожен з нас 

свій промінчик любові, свої мозолі, свої 
сльози, піт має докласти до того сонця. 
Аби воно набрало сили, щоб наші ворі-
женьки нарешті згинули...».

Знову, як і днем раніше, заступник го-
лови РДА Іван Віват, уже з «прицілом» на 
присутню громаду з перевагою студент-
ства, окреслював постать Тараса Шевчен-
ка, його з`яву як Божий перст і Господнє 
провидіння задля того, аби ми прокинули-
ся від довгого сну й нарешті прозріли. Аби 
втілили Шевченкову правду на всіх щаблях 
поступу української нації до майбутності. 
Бо ми приречені все здолати, бо ми – на-
слідники Тараса. І тут же, врівень з мовле-
ним, таке прагнення від юні потверджував 
у слові студент Чортківського державного 
медичного коледжу Сергій Спешилов: «Не-
хай іскра, запалена Шевченком, стане вог-
нем єдиномислія і братолюбія для нас».

– Щоб здобути свою волю, треба терпіти, 
– переконував громаду народний депутат 
України Олег Барна. – Боротися, як вояки 
УПА, майданівці, як Небесна сотня, бійці 
АТО. Чим вища мета, тим трудніші змагання, 
тим більше жертв. Так, як сталь гартується у 
вогні, так само в боротьбі народність пере-
творюється в націю, у велику націю. 

А відтак читці – учасники гуртка худож-
нього читання клубу с. Білий Потік Василь 
Капустянський, Сніжана Решітко (керівник 
Наталія Чомко), студентки медичного ко-
леджу Іванна Остафій та Лідія Болай, тре-
тьокурсниця Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського Тетяна 
Галамбіцька – чуттєвим 
декламуванням Тарасо-
вих творів та поетичних 
строф про нього (і ав-
торських теж) вдало по-
твердили слова ведучої, 
що Шевченко у кожного 
свій, бо всяк вибирає 
в його спадщині те, що 
найближче. 

І ще один постулат: ім`я 
Тараса зостається симво-
лом нашої держави – як 
гімн і прапор, як тризуб і 
калина. Символом нашої 
неминаючої любові, ко-
тра щороку в такий день 
лягає-стелиться до під-
ніжжя пам`ятника плети-
вом живих квітів, змере-
жаних жовто-блакитною 
барвою стрічок.

Вичитаний лунко, аж 
відбиваючись від гори 

Юрчинських, Шевченків «Заповіт». Ви-
співаний наповну всім миром як славень 
нашій будучності з провісництвом «сім`ї 
вольної, нової». Вкотре засіяно в душі ви-
соке й чисте Тарасове слово. Просте й за-
кличне. Небайдуже. Вічне.

Анна БЛАжеНКО
Фото Ореста ЛижеЧКи

* * *
Кобзар у постаменті молодий –
Душа і через камінь ніби дише…
Зібрався люд на площі чималий
І гомонить про Кобзаря у тиші.
Пророка славлять в молитвах отці святі
І молодь в віршах прославляє…
Лиш ті, що у житті гріхи чинять,
Додолу мовби зрідка 
                 погляд опускають!
Не вишита сорочка – показник,
Не слів гучінь, не заклики до волі,
А справ житейських добрих виразник

І, як Тарас казав, не пити 
                                 в люду крові…
Букети й свічі стеляться до стіп,
Шевченку зігрівають тіло в мурі,
Він так хотів, 
        щоб на столі були і сіль, і хліб,
І не літали по Вкраїні вражі кулі.
Він вірив, що настане час
І клятий нелюд згине на поталу,
А ми не вміли об’єднати нас
І знову боремося 
                          за Вітчизни славу.
Ми ненароком, а хто, може, і з ума,

Чинили лихо для свого народу –
Вітали партії, шукали нам вождя,
Тим самим нищили свою свободу.
Ми чварами засіяли село, і місто, 
                         і район, й державу,
Бо поділити не могли партійні стяги…
Тим часом ворог зовнішній не спав
І Бог, напевно, нас за все скарав…
І сльози… Знов ллється кров 
                 синів і доньок України,
Яка вже, вірили, що вийшла із руїни…
Не вийшла, завели… 
           Ті, що найвище стяг несли!

Тарасе, прокинься! 
              Молюсь до Тебе, мов до Бога!
І просвіти Ти нам дорогу!
Убережи від фальші й блуду, 
                  від фарисеїв і Іуди…
Кобзар у постаменті молодий –
Душа і через камінь ніби дише...
Всі розійшлися – час уже такий,
Лиш свіча пам’яті горить 
                   у сокровенній тиші…

Ірина ЗеНЧАК-ГуЛЬКА,
начальник відділу освіти РДА

Урочини

201-й рік минає, триста, п`ятсот буде,
а тебе, Пророче Тарасе, людство не забуде!..
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19 березня. Тривалість дня – 12.08. Схід – 6.04. Захід – 18.08. Іменини святкує Аркадій

17 березня, вівторок 18 березня, середа 19 березня, 16 березня, понеділок
УТ-1

06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.40 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.20, 20.00 Про головне 
10.15 Д/ф “Iндiя та Європа: 
палiмпсест” 
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” 
12.30 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.30 Казки Лiрника Сашка 
14.40 М/ф 
14.50 Хочу бути 
15.15, 04.00 Як ваше здоров’я? 
15.50 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.10 Т/с “Сержант Рокка” 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
22.00 Слiдство. Iнфо 
22.30 Слово 
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 
23.30 Тепло.ua 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.50 Телевистава 
“Украдене щастя” 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з “1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.20 “ТСН” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” 
09.40 “Чотири весiлля 2” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” 
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа” 
14.45 “Сiмейнi мелодрами 5” 
15.45, 04.15 “Битва салонiв” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Мiж нами, 
дiвчатами” 
22.00 “Повернiть менi красу” 
23.40, 03.25 Т/с “Борджiа 3” (3) 
00.40 Бойовик “Каратель” (3) 
02.35 Т/с “Терпкий смак 
кохання” 
05.00 “Служба Розшуку 
Дiтей” 
05.35 М/ф “Чаггiнгтон” 

ІНТЕР
05.45 Т/с “Земський лiкар. 
Продовження” (1) 
06.30 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Мамочки” (1) 
10.15 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
12.25 Т/с “Земський лiкар. 
Життя заново” (1) 
14.20 “Судовi справи” 
15.40, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45, 03.35 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” (2) 
23.20 Т/с “Вангелiя” (2) 
02.15 Т/с “Сусiди” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
19.45 “Своє, українське” 
20.00 “Дiловий ритм” 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.15 “Надiя є” 
21.30 “На часi” 
22.15 “Дорога на Схiд” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.10, 02.30 Ансамбль 
“Вiзерунок” 
14.00, 01.00 Х/ф “Iсторiя 
Марти Стюарт” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35, 04.00 Х/ф “Великий 
Медiчi - лицар вiйни” (2) 

ICTV
05.10 Факти 
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 02.50 Т/с “Стрiла” 
11.45, 13.15, 16.40 Т/с “Пiд 
прикриттям” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Т/с “Опери” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Д/ф “Скрябiн. 
Постскриптум” 
21.20 Т/с “Життя i пригоди 
Мишка Япончика” 
23.15 Х/ф “Небезпечна 
гастроль” (2) 
01.05 Х/ф “Операцiя 
“Валькiрiя” (2) 
03.35 Т/с “Неправдива гра” 

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
06.25, 16.00 “Все буде добре!” 
08.10 “Моя правда. 
Валентин Смирнитський. 
“Cльози Портоса” 
09.00 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
10.50 Х/ф “Поспiшайте 
любити” (1) 
12.40, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “МастерШеф - 2” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.05 “Моя правда. Зiнаїда 
Кириєнко. “Не можу бiльше 
мовчати!” 
20.55 Т/с “Тест на вагiтнiсть” (2) 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс” 
00.25 “Один за всiх” 
01.45 Х/ф “Ти iнодi згадуй” (1) 
03.10 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.50 Kids’ Time 
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана” 
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни” 
07.51, 18.00, 02.00 Репортер 
07.55 Єралаш 
09.55 Т/с “Татусевi дочки” 
15.50 Уральськi пельменi 
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 01.15 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” 
21.00 Т/с “Темний свiт”. (2) 
23.10, 02.10 Т/с “Закрита 
школа”. (2) 
02.05 Служба розшуку дiтей 
03.45 Зона ночi 

2+2
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.25 “Люстратор 07.62” 
09.40 Т/с “Лiнiйний вiддiл 3” 
13.50 Д/ф “Таємницi 
Чорного моря” 
15.00 Д/ф “Герої 
Ментiвських вiйн” 
15.55 Д/ф “Технодром iм. 
I.П. Кулiбiна” 
16.30 Т/с “Розшук” 
19.00 Т/с “Розшук 2” 
21.30 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Заручник” 
00.15 Х/ф “Затягни мене в пекло” 
02.00 Х/ф “Вишневi ночi” 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.20, 20.00 Про головне 
10.15 Д/ф “Свiт Максима” 
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” 
12.15 Слiдство. Iнфо 
12.45, 22.25 Слово 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Надвечiр’я 
14.55, 02.50 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 
16.35 Свiтло 
17.10 Д/ф “Володимир Iвасюк. 
Щоб народитися знову” 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
22.00 “Схеми” з Н. 
Седлецькою 
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
04.30 Д/с “Неповторна Корея” 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.15, 
03.40 “ТСН” 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з “1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” 
09.40 “Чотири весiлля 2” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” 
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа” 
14.45 “Сiмейнi мелодрами 5” 
15.45, 04.10 “Битва салонiв” 
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи” 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами” 
22.00 “Сказочная Русь 2015” 
22.30 “Право на владу 2” 
00.35 Драма “Плоть i кров”. (3) 
02.50 Т/с “Терпкий смак кохання” 
05.30 М/ф “Чаггiнгтон” 

ІНТЕР
05.50, 12.25 Т/с “Земський 
лiкар. Життя заново” (1) 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Мамочки” (1) 
10.15 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
14.45 “Судовi справи” 
15.40, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45, 03.45 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” (2) 
23.20 Т/с “Вангелiя” (2) 
02.15 Т/с “Сусiди” (1) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Соло” 
13.10, 02.30 Ансамбль 
“Вiзерунок” 
14.00, 01.00 Х/ф “Бренда 
Старр” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.20, 20.00 Про головне 
10.15 Д/ф “Сага 
стародавньої пущi. 
Оповiдь про зубра” 
11.10 Д/ф “Володимир Iвасюк. 
Щоб народитися знову” 
12.20 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 Вiкно до Америки 
13.55 Казки Лiрника Сашка 
14.05 М/ф 
14.15 Хочу бути 
14.40 Хто в домi хазяїн? 
15.00 Як це? 
15.20 Д/ф “Чорнi лампи 
Сержа Муя” 
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс 
16.55 Чоловiчий клуб 
17.25 Книга.ua 
18.05 Час-Ч 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.50 Телевистава “Назар 
Стодоля” 
04.15 Д/ф “Коперник” 

1+1
06.10 М/ф “Чаггiнгтон” 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з “1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.20 “ТСН” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” 
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа” 
14.45 “Сiмейнi мелодрами 5” 
15.45, 04.15 “Битва салонiв” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Мiж нами, 
дiвчатами” 
22.00 “Грошi” 
23.40, 03.00 Т/с “Борджiа 3” (3) 
00.40 Комедiя “Прочитати i 
спалити” (2) 
02.10 Т/с “Терпкий смак 
кохання” 

ІНТЕР
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Мамочки” (1) 
10.15 Х/ф “Жiноча дружба” (1) 
12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.20, 14.20 “Сiмейний суд” 
15.15, 16.15 “Жди меня” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45, 03.35 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” (2) 
23.20 Т/с “Вангелiя” (2) 
02.15 Т/с “Сусiди” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Будьте здоровi” 
20.00 “Урок... для батькiв” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.15 “В об’єктивi ТТБ” 
21.30 “На часi” 
22.15 “Назбиране” 
22.30 “Чаc країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 

08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф “Атентат. 
Осiннє вбивство у 
Мюнхенi” 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма “П’ятий 
вимiр” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сiльський 
календар” 
22.35, 04.00 Х/ф “Русалки” (2) 

ICTV
05.25 М/с “Том i Джерi” 
06.10, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Спорт 
09.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Х/ф “Мiсто Ембер. 
Втеча” 
11.55, 13.15 Х/ф “Точка 
обстрiлу” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф “Три iкси” 
16.50 Х/ф “Три iкси-2. 
Новий рiвень” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.05 Х/ф “Мiсто грiхiв” (2) 
02.40 Х/ф “Нокаут” (2) 
04.05 Т/с “Неправдива гра” 

СТБ
06.15 “У пошуках iстини. 
Фелiкс Дзержинський: 
покаяння ката” 
07.00, 16.00 “Все буде добре!” 
08.55 “Таємницi зважених. 
Надлишкова любов” 
09.45 Х/ф “Не може бути!” (1) 
11.40 Х/ф “Zolushka. ru” (1) 
13.40, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.35 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.05 “Моя правда. Денис 
Майданов. “Мiцний горiшок” 
20.55 Т/с “Тест на 
вагiтнiсть” (2) 
22.35 “Детектор брехнi 7” 
23.50 “Один за всiх” 
01.00 Х/ф “Приватний 
детектив, або Операцiя 
“Кооперацiя” (1) 
02.35 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 08.05 Kids’ Time 
06.21 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
07.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни” 
08.06 Єралаш 
10.00 Т/с “Моя прекрасна няня” 
16.00 Х/ф “Темний свiт 2” 
18.00, 01.20 Репортер 
18.20, 00.40 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.35 Пристрастi за 
Ревiзором 
22.45 Х/ф “Нiхто не знає 
про секс 2” (2) 
01.30 Х/ф “Джессi Стоун: 
зважаючи на вiдсутнiсть 
доказiв” (2) 
03.35 Зона ночi 

2+2
07.20 Х/ф “Червоне сонце” 
09.30 Т/с “Захист Красiна” 
13.30 Т/с “Захист Красiна 2” 
17.30 “Люстратор 07.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 Т/с “Розшук” 
21.30 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Чистильник” 
00.00 Х/ф “Акулосьминiг” 
01.50 Х/ф “Богдан-Зиновiй 
Хмельницький” 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Перша студiя 
10.45, 04.05 Д/ф 
“Контрiсторiя iнтернету” 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.30 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 М/ф 
14.05 Школа Мерi Поппiнс 
14.20 Як це? 
14.45 Фольк-music 
16.00 Х/ф “Галоп” 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с “Мiс Марпл” 
22.00 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.50 Телевистава 
“Украдене щастя” 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.20, 
03.50 “ТСН” 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з “1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” 
09.40 “Чотири весiлля” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” 
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа” 
14.45 “Сiмейнi мелодрами 5” 
15.45, 04.15 “Битва салонiв” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” 
20.30 “Чистоnews” 
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами” 
22.00 “Чотири весiлля 4” 
23.40, 03.00 Т/с “Борджiа 3”. (3) 
00.40 Бойовик “13 район: 
Ультиматум”. (2) 
02.10 Т/с “Терпкий смак 
кохання” 

ІНТЕР
05.45, 12.25 Т/с “Земський 
лiкар. Життя заново” (1) 
06.30 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Мамочки” (1) 
10.15 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.40, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45, 03.30 Т/с “Впiзнай 
мене, якщо зможеш” (2) 
23.20 Т/с “Вангелiя” (2) 
02.15 Т/с “Сусiди” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
19.30 “Зона ризику” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Тема дня” 
21.15 “Крiзь призму часу” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.15 Погода. Реклама 
22.20 “Моя улюблена робота” 
22.30 “Час країни” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Сiльський 
календар” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подiй 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Гаджет Time” 
12.50 Програма “Модна правда” 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф “Гидке каченя” 
17.30 Культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35, 04.00 Х/ф 
“Жахливий день Iларiї 
Алпi” (2) 

ICTV
05.00 Факти 
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с “Стрiла” 
11.45, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Т/с “Опери” 
16.45 Т/с “Пiд прикриттям” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Життя i пригоди 
Мишка Япончика” 
23.25 Х/ф “Iнтернешнл” (2) 
01.30 Х/ф “Мiсто грiхiв” (2) 
03.55 Т/с “Неправдива гра” 

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.25, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.10 “Зiркове життя. 
Нещаснi в коханнi” 
09.10 “Моя правда. Денис 
Майданов. Мiцний горiшок” 
10.00 “Правила життя. Як 
вилiкуватися вiд раку” 
12.00, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.55 “МастерШеф - 2” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.00 “Моя правда. 
Валентин Смирнитський. 
“Сльози Портоса” 
20.55 Т/с “Тест на вагiтнiсть” (2) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
00.25 “Один за всiх” 
01.40 Х/ф “Справа 
“строкатих” (1) 
03.15 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.55 Kids’ Time 
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана” 
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни” 
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
16.00 Уральськi пельменi 
17.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 01.15 Абзац! 
19.00 Т/с “Воронiни”. (2) 
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2) 
21.00 Т/с “Темний свiт”. (2) 
23.10, 02.05 Т/с “Закрита 
школа”. (2) 
02.00 Репортi 
02.50 Зона ночi 
04.50 25-й кадр 

2+2
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.40, 14.55 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 07.62” 
09.40 Т/с “Лiнiйний вiддiл 4” 
10.50 Т/с “Лiнiйний вiддiл 3” 
13.50 Д/ф “Таємнi 
експерименти в 
радянських лабораторiях” 
15.55 Д/ф “Технодром iм. 
I.П. Кулiбiна” 
16.30, 19.00 Т/с “Розшук” 
21.25 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв. “Атлетiко” - 
“Байєр Лiверкузен” 
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня 
01.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. “Монако” - “Арсенал” 
02.40 Х/ф “Все перемагає 
любов” 
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УТ-1
06.00, 08.25, 00.30 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.20, 20.00 Про головне 
10.15 Д/ф “Пошук Мазепи” 
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл” 
12.15 “Схеми” з Н. Седлецькою 
12.40 Слово 
13.20 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Вiра. Надiя. Любов 
14.55, 02.50 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт (жiн) 
16.25, 01.20 Музичне турне 
17.40 Театральнi сезони 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 
04.10 Х/ф “Меланхолiйний 
вальс” 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 02.20 “ТСН” 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з “1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i ведмiдь” 
09.40 “Чотири весiлля 2” 
11.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” 
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка” 
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа” 
14.45 “Сiмейнi мелодрами 5” 
15.45 “Битва салонiв” 
17.10 Т/с “Сила кохання 
Ферiхи” 
20.20 “Сказочная Русь 2015” 
21.00 “Вечiрнiй Київ” 
22.50 “Свiтське життя” 
23.55, 03.10 Драма “Афера 
по-американському” (2) 
05.35 “Грошi” 

ІНТЕР
05.50, 12.25 Т/с “Земський 
лiкар. Життя заново” (1) 
06.35 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.20 Т/с “Мамочки” (1) 
10.15 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Судовi справи” 
15.45, 16.15 “Сiмейний суд” 
18.10 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 04.40 “Подробицi” 
21.00 Ток-шоу “Чорне дзеркало” 
23.30 Х/ф “Полин-трава клята” (2) 
01.15 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” (1) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Моє 
серце наполягає” 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Україна. 
Перезавантаження 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“П’ятий вимiр” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 02.00 Х/ф “Легенда 
про дракона” 
17.30 Програма “Гаджет Time” 
17.40 Програма “Модна 
правда” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подiй 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Як 
судились колись в Українi” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35, 04.00 Х/ф “Без звуку” (2) 

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон 
05.05, 04.25 Факти 
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 02.20 Т/с “Стрiла” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с “Опери” 
15.00, 16.10 Т/с “Снайпер. 
Зброя вiдплати” 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Життя i пригоди 
Мишка Япончика” 
23.25 Х/ф “Розбiрки у 
маленькому Токiо” 
00.55 Х/ф “Прямий контакт” (2) 
03.00 Т/с “Неправдива гра” 

СТБ
07.40 “Таємницi зважених. 
Базар для двох” 
08.35, 00.35 Х/ф “П`ять 
рокiв та один день” (1) 
10.15 Х/ф “На край свiту” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.00 “Таємницi зважених. 
Мiй рiдний ворог” 
20.00, 22.45 “Холостяк - 5” 
02.15 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.55 Kids’ Time 
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана” 
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни” 
08.00, 18.00, 01.05 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с “Моя прекрасна няня” 
15.55 Уральськi пельменi 
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Х/ф “Канiкули 
суворого режиму” (2) 
23.15 Х/ф “Наречена за 
будь-яку цiну” (3) 
01.10 Т/с “Закрита школа” 
02.50 Зона ночi 

2+2
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.40 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 07.62” 
09.40 Т/с “Лiнiйний вiддiл 3” 
14.00 “Вiдеобiмба” 
16.30 Т/с “Розшук 2” 
19.00 Х/ф “Лейтенант 
Суворов” 
21.30 “Буде бiй”. WSB 
Всесвiтня серiя боксу: 
Ukraine Otamans - China 
Dragons 
00.10 Х/ф “Аутсайдер” 
02.00 Х/ф 
“Чорна Рада” 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20 На слуху. Пiдсумки 
07.35 У просторi буття 
08.30 “Золотий гусак” 
09.15 Перша студiя 
10.10 Зроблено в Європi 
10.25 Нотатки на глобусi 
11.00 Книга.ua 
11.25, 02.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. Переслiдування 
12.20 Д/ф “Подорожуймо 
Литвою” 
13.05 Свiтло 
13.40 Д/ф “У полонi 
пристрастi Наталiї Долi” 
14.20 Д/с “Мiй новий дiм - 
Корея” 
14.55, 03.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. Переслiдування (жiн) 
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс 
17.00 Чоловiчий клуб 
17.40 Х/ф “Три iдiота”. (2) 
21.00, 05.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
22.40 Мегалот 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 
01.20 Музичне турне 

1+1
06.40 “Шiсть кадрiв” 
08.00, 08.35 М/с “Качинi iсторiї” 
09.10 “Свiтське життя” 
10.10, 19.30 “ТСН” 
11.00, 02.30 Мелодрама 
“Непутяща невiстка” 
14.35 “Вечiрнiй Київ” 
16.35, 21.15 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 
23.15 “Що? Де? Коли? 2015” 
00.25 Вестерн “Потяг до Юми” 

ІНТЕР
05.30 “Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон” 
06.20 Мультфiльм (1) 
06.55 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
08.45 “Школа доктора 
Комаровського” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Приходьте 
завтра” (1) 
11.55 Т/с “Собача робота” (1) 
15.25 Творчий вечiр 
Костянтина Меладзе 
“Останнiй романтик” 
18.10, 20.30 Х/ф “Гордiїв вузол” 
20.00, 03.35 “Подробицi” 
22.20 Т/с “Кохання, як 
нещасний випадок” (2) 
01.55 Т/с “СБУ. 
Спецоперацiя” (1) 
04.30 Х/ф “Казка про жiнку 
та чоловiка” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Подорожнi замальовки” 
20.00 “Спортивнi 
меридiани” 
20.15 “Думки вголос” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.30 “Абетка здоров’я” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Унiкальна Україна 
06.30, 11.15 Програма “Про нас” 
06.45, 09.15, 11.00 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Фарт” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна. 
Перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 

Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 
00.05 Тернопiльська 
погода 
12.00 Європа у фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф “Одна 
ластiвка весну приносить” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
“Попелюшка” 
16.20 Програма “Гаджет 
Time” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10, 04.00 “Вiдлуння 
криївки” 
21.30, 02.30 Х/ф “Мiй дикий 
Захiд” (2) 
23.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
04.55 М/с “Том 
i Джерi” 
05.20 Х/ф “Мiсто Ембер. 
Втеча” 
06.45 Д/ф “Скрябiн. 
Постскриптум” 
07.40 Дiстало! 
08.40 Громадянська 
оборона 
09.40 Iнсайдер 
10.35, 13.00 Т/с “Життя i 
пригоди Мишка Япончика” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф “Людина-павук” 
22.15 Х/ф “Людина-павук-2” 
00.45 Х/ф “Корабель-привид” (2) 
02.15 Х/ф “Першi люди на 
Мiсяцi” (2) 
03.55 Т/с “Неправдива гра” 

СТБ
06.35 Х/ф “Суєта суєт” (1) 
08.05 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.10 Х/ф “Закоханий до 
безтями” (1) 
13.10 Т/с “Коли ми вдома” 
15.20 “Холостяк - 5” 
19.00 “Україна має талант!-7” 
21.40 Х/ф “Москва сльозам 
не вiрить” (1) 
00.35 “Давай поговоримо 
про секс 2” 
02.15 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Т/с “Закрита школа” 
08.00 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.35 Пристрастi за 
Ревiзором 
13.35 Т/с “СашаТаня” 
18.10 Х/ф “Канiкули 
суворого режиму” (2) 
20.40 Х/ф “Обитель зла 4” 
22.50 Х/ф “Сайлент Хiлл” (2) 
01.25 Х/ф “Наречена за 
будь-яку цiну” (3) 
03.00 Рудi 

2+2
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 07.62” 
10.00 Т/с “Захист Красiна 2” 
18.00 Х/ф “Бiй мiсцевого 
значення” 
20.00 Х/ф “Швидкiсть 2: 
Круїз пiд контролем” 
22.25 Х/ф “Вiйна” 
00.30 Х/ф “Сицилiйський клан” 
02.50 Х/ф “Кисневий 
голод” 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40 Крок до зiрок 
07.30 Шеф-кухар країни 
08.25 “Золотий гусак” 
08.40 Тепло.ua 
09.15 Як це? 
09.50 Хто в домi господар? 
10.10 М/ф 
10.20 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Хочу бути 
11.10, 02.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. Мас-старт 
12.40 Православний вiсник 
13.10, 03.15 Бiатлон. Кубок 
свiту. Мас-старт (жiн.) 
14.15 Фольк-music 
15.25 Д/ф “Свiт Максима” 
16.20 Х/ф “Дитинства” 
17.45 Театральнi сезони 
18.20 Д/ф “Перша Свiтова” 
19.15 Концерт гурту “Танок 
на майданi Конго” 
21.00, 05.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Д/ф “Палiтра. 
Кацусiко Хокусай” 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 
01.20 Музичне турне 

1+1
08.00, 08.35 М/с “Качинi iсторiї” 
09.00 “Лото-Забава” 
09.40 М/ф “Ескiмоска 2: 
пригоди в Арктицi” 
09.45 “Маша i ведмiдь” 
10.35 “ТСН” 
11.20, 04.00 “Свiт 
навиворiт: Камбоджа” 
12.20 “Принци бажають 
познайомитися 2” 
13.25 “Повернiть менi красу” 
14.45 Т/с “Мiж нами, 
дiвчатами” 
18.30 “Українськi сенсацiї” 
19.30, 05.20 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Голос країни 5” 
23.25 Трилер “Я, Алекс Кросс” (2) 
01.10 Драма “Баунтi” (2) 
03.30 “Шiсть кадрiв” 

ІНТЕР
06.50 Х/ф “Приходьте завтра” (1) 
08.40 “Готуємо разом” 
09.30 “Новини” 
10.00 “Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон” 
10.55 Творчий вечiр 
Костянтина Меладзе 
“Останнiй романтик” 
12.50 Т/с “Собача робота” (1) 
16.10 Х/ф “Погана сусiдка” 
Прем’єра (1) 
18.05, 22.00 Т/с “Братськi узи” (2) 
20.00, 04.55 “Подробицi тижня” 
23.55 Х/ф “Гордiїв вузол” (2) 
03.05 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” (1) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
19.00 “Актуально” 
19.15 “Загубленi у часi” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Скарби роду” 
20.35 “Пiсня в дарунок” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Назбиране” 
22.30 “Перемога, свята 
Перемога!” 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Х/ф “Фарт” 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
07.45, 09.45 Ранковий фiтнес 
08.00, 02.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 

з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
“Попелюшка” 
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, 02.30 Програма 
“Слiдства. iнфо” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Як судились 
колись в Українi” 
17.40 Програма “Про кiно” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00, 03.00 Музична 
програма “Гал-клiп” 
21.30 Єдина країна 
22.10, 04.00 Х/ф “Дика вечiрка” (2) 
23.45 Час-тайм 
00.35 “Вiдлуння криївки” 

ICTV
05.55 Факти 
06.20 М/с “Том i Джерi” 
07.10 Телескоп Хабла 
08.00 Зiрка YouTube 
10.20 Дивитись усiм! 
11.20, 13.00 Х/ф “Годзила” 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф “Людина-павук” 
16.15 Х/ф “Людина-павук-2” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Людина-
павук-3. Ворог у тiнi” 
23.00 Х/ф “Нова людина-павук” 
01.30 Х/ф “Нокаут” (2) 
02.50 Х/ф “Першi люди на 
Мiсяцi” (2) 

СТБ
05.50 Х/ф “Трактир на 
П’ятницькiй” (1) 
07.15, 00.35 Х/ф “Старики-
розбiйники” (1) 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.05 “Караоке на Майданi” 
12.00 Х/ф “Тест на вагiтнicть” 
16.15 “Україна має талант!-7” 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 “Один за всiх” 
21.40 “Детектор брехнi 7” 
22.45 “Я соромлюсь свого тiла 2” 
02.10 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 25-й кадр 
07.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни” 
09.35 М/с “Iсторiї Тома i Джерi” 
10.35 М/ф “Том i Джерi: Мотор!” 
12.20 Т/с “Темний свiт” 
18.35 Х/ф “Обитель зла 4” 
20.40 Х/ф “Обитель зла 5” 
22.50 Х/ф “Сайлент Хiлл 2” (2) 
00.55 Х/ф “Сайлент Хiлл” 
03.10 Рудi 
04.20 Зона ночi 

2+2
06.20, 07.30 “Нове Шалене 
вiдео по-українськi” 
07.00 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
09.00 Х/ф “Бiй мiсцевого 
значення” 
11.00 “Люстратор 07.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00, 23.15 “Секретнi 
матерiали” 
14.00 “Бушидо” 
15.00 Х/ф “Швидкiсть 2: 
Круїз пiд контролем” 
17.20 Х/ф “Безстрашний” 
19.20 Х/ф “Вiйна” 
21.30 “Профутбол” 
00.15 Х/ф “Лейтенант 
Суворов” 
02.00 Х/ф “Дорога на Сiч” 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ви притягаєте та заворо-

жуєте навколишніх, вас не-
можливо не помітити, удача 
на вашому боці. Важливо не 
зациклюватися на собі, при-
діліть увагу близьким. 
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Вам просто необхідно 
зараз твердо стояти на 
землі, не літати в хмарах і 
уникати неясних ситуацій. 

Якщо ви щось обіцяєте, то 
обов’язково виконуйте, інак-
ше вам просто перестануть 
вірити. Гарний час для но-
вих знайомств. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Постарайтеся менше від-
даватися роботі. Займай-
теся тільки необхідними 
справами, а все інше по-
старайтеся пересунути на 
майбутнє, відкласти. 

РАК (22.06-23.07)
Результати вашої роботи мо-

жуть вас порадувати і принести 
моральне та й навіть матеріаль-
не задоволення. Постарайтеся 
не з’ясовувати стосунки з ділови-
ми партнерами і начальством. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Доведеться скористатися 

резервами. Прийдеться ба-
гато спілкуватися, постарай-
теся триматися впевнено. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ви відчуєте приплив сил. 

Правда, прийдеться брати на 
себе й більше відповідаль-
ності. На роботі ці прояви зо-
всім природні, а вдома краще 
виявити терпіння та м’якість 
до близьких людей. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вас очікують приплив сил 

і гарна працездатність, однак 
є ризик занадто закопатися в 

справах і забути про особисте 
життя. А цього близька люди-
на вам може не пробачити. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Вам не варто триматися за-
надто офіційно. У неформаль-
ній обстановці ви зможете вирі-
шити безліч питань, включаючи 
і досить значні проблеми. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Непогано б навести порядок 

і в справах, і в голові, і в особис-

тих відносинах. Проаналізуйте 
ситуацію, не підпадайте під 
вплив почуттів і емоцій. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви зараз у центрі уваги, 

повні сил і енергії. Однак 
справи чомусь складаються 
не кращим образом, потріб-
но довіритися перебігу часу 
і почекати позитивних змін. 
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Ви можете отримати 

привабливу пропозицію, 
що змінить ваше життя: 
або професійне, або осо-
бисте. Імовірні знайом-
ства з корисними людьми. 

РИБИ (20.02-20.03)
На перший план вийде 

робота – безліч важливих 
справ і несподіваних за-
вдань, вам потрібно буде 
докласти масу зусиль, щоб 
упоратися з ними. 

19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 УКРАЇНА. 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 
21.30 Програма “Гаджет 
Time” 
21.40 Програма “Модна 
правда” 
22.35, 04.00 Х/ф “Дiвчата. 
Кращi друзi дiляться всiм” (2) 

ICTV
05.05 Факти 
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 02.30 Т/с “Стрiла” 
11.45, 13.15, 16.45 Т/с “Пiд 
прикриттям” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Т/с “Опери” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.20 Т/с “Життя i пригоди 
Мишка Япончика” 
23.20 Х/ф “Прямий контакт” (2) 
01.00 Х/ф “Небезпечна 
гастроль” (2) 
03.10 Т/с “Неправдива гра” 

СТБ
05.30 “У пошуках iстини. 
Cекс-шпiонаж: таємна 
зброя КДБ” 
06.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
06.45, 16.00 “Все буде добре!” 
08.40 “Зiркове життя. 
Випробування алкоголем” 
09.35 “Моя правда. Зiнаїда 
Кириєнко. “Не можу бiльше 
мовчати!” 
10.20 “Моя правда. “Зваженi 
та щасливi”. Жiноче щастя” 
11.15 “Моя правда. Олеся 
Журакiвська. “Цiна свободи” 
12.10, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.00 “МастерШеф - 2” 
18.40 Т/с “Коли ми вдома” (2) 
19.05 “Таємницi зважених. 
Базар для двох” 
20.55 Т/с “Тест на вагiтнiсть” (2) 
22.35 “Я соромлюсь свого тiла 2” 
00.25 “Один за всiх” 
01.55 Х/ф “Чисте небо” (1) 
03.40 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.50 Kids’ Time 
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана” 
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни” 
07.51, 18.00, 02.00 Репортер 
07.55 Єралаш 
09.55 Т/с “Щасливi разом” 
15.50 Уральськi пельменi 
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни” 
18.20, 01.15 Абзац! 
20.00 Т/с “СашаТаня” (2) 
21.00 Т/с “Темний свiт” 
23.10, 02.10 Т/с “Закрита школа” (2) 
02.05 Служба розшуку дiтей 
04.15 Зона ночi 
05.55 25-й кадр 

2+2
06.20 “Нове Шалене вiдео 
по-українськi” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 07.62” 
09.40 Т/с “Лiнiйний вiддiл 3” 
13.50 Д/ф “42 способи 
вбити Гiтлера” 
15.00 Д/ф “Пiстолети” 
15.55 Д/ф “Технодром iм. 
I.П. Кулiбiна” 
16.30, 19.00 Т/с “Розшук 2” 
22.00 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. “Аякс” - “Днiпро”
00.05 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 
01.20 Х/ф “Як злодiй у 
злодiя шапку вкрав” 
02.50 Х/ф “Пострiл у трунi” 
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Різне10
Нове у законодавстві

У Законі чітко окреслені проблеми, мета 
і заходи запобігання корупції у таких сфе-
рах: представницьких органах влади; ді-
яльності органів виконавчої влади; сфері 
державних закупівель; судовій системі та 
органах кримінальної юстиції; приватному 
секторі, а також у створенні доброчесної 
публічної служби та доступу до інформа-
ції.

Законом визначено також заходи з фор-
мування та реалізації державної анти-
корупційної політики, метою яких є ство-
рення в Україні системи прийняття рішень 
щодо антикорупційної політики на основі 
результатів аналізу достовірних даних про 
корупцію та чинників, які до неї призводять, 
зокрема статистичних спостережень, моні-
торингу виконання цих рішень та їх впливу 
на стан справ з питань запобігання коруп-
ції незалежним спеціалізованим органом із 
залучення представників громадянського 
суспільства, а також формування суспіль-
ної підтримки у подоланні корупції.

Ще одним важливим важелем впливу на 
подолання корупційних правопорушень є 
покарання за корупцію, мета якого – ство-
рення системи інструментів, які дадуть 
змогу ефективно виявляти та розслідувати 
корупційні злочини, конфісковувати майно, 
яке було предметом злочинної діяльнос-
ті або набуте внаслідок такої діяльності, 
притягувати до відповідальності осіб, при-

четних до вчинення корупційних злочинів. 
Для цього необхідно, зокрема, ухвалити 
закони, спрямовані на: внесення змін до 
Кримінального кодексу України; врегулю-
вання питань управління корпоративними 
правами та іншим майном, на яке покладе-
но арешт, з метою збереження його вар-
тості, а також створення спеціалізованого 
органу, уповноваженого на розшук майна, 
яке може бути конфісковано; створення 
можливостей досудового розслідування та 
судового провадження, а також стягнення 
в дохід держави (конфіскацію) майна, на-
бутого внаслідок злочинної діяльності, у 
разі якщо підозрюваний (обвинувачений) 
ухиляється від слідства чи суду; створення 
гарантій для ефективного управління та-
кими активами, зокрема із застосуванням 
механізмів громадського контролю; утво-
рення спеціально уповноваженого органу 
з питань виявлення та розслідування ко-
рупційних злочинів.  

 Упровадження в дію визначених Зако-
ном заходів, а також формування негатив-
ного ставлення до корупції шляхом ефек-
тивної роз’яснювальної роботи, створення 
спеціальних умов, які сприятимуть зміні 
суспільного уявлення про повідомлення 
про факти корупції, збільшить антикоруп-
ційний потенціал політики держави.

Ірина жиГуНОВА, 
начальник районного управління юстиції  

Державна антикорупційна політика
25 жовтня минулого року набув чинності Закон україни 

«про засади державної антикорупційної політики в україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. за № 1699-VІ (далі – Закон). 

До прийняття цього Закону в україні фактично була відсутня ефективна  
стратегія протидії корупції, яка б враховувала гостроту проблеми 

та актуальність ситуації. А тому розв’язання проблеми корупції є одним 
із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку 

держави, і одним із головних заходів у цьому напрямку є запобігання корупції.

ОДПі інформує

Згідно із ст. 15 Закону України від 19 
грудня 1995 року за № 481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 
(далі – Закон за № 481) ліцензія, зокрема 
на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями або тютюновими виробами, вида-
ється за заявою суб’єкта господарювання.

При цьому пп. 3.10 п. 3 Наказу Держав-
ної фіскальної служби України від 24 жовтня 
2014 року за № 213 «Про затвердження Ре-
комендацій щодо організації роботи голо-
вних управлінь ДФС України із приймання 
документів та видачі ліцензій на право роз-
дрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами» передбачено, що 
внесення інформації до ліцензії про сплату 
чергового щоквартального платежу струк-
турним підрозділом головного управління 
здійснюється на підставі поданої заявником 
копії платіжного документа.

Контроль за сплатою річної плати за лі-
цензії здійснюється органом виконавчої 
влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів 
України видавати ліцензії на роздрібну тор-
гівлю алкогольними напоями та тютюно-

вими виробами. Для здійснення контролю 
суб’єкт господарювання подає зазначеному 
органу копію платіжного доручення з відміт-
кою банку про сплату.

Вимагати представлення інших докумен-
тів, крім зазначених у Законі за № 481, за-
бороняється (ст. 15 Закону за № 481).

Заява про видачу ліцензії та визначені 
Законом за № 481 документи подаються 
уповноваженою особою заявника або над-
силаються рекомендованим листом. У разі 
подання заяви про видачу ліцензії та дода-
них до неї документів особисто вони при-
ймаються за описом, копія якого видається 
заявнику з відміткою про дату прийняття 
заяви та документів і підписом особи, яка 
їх прийняла.

Отже, для отримання ліцензії на роздріб-
ну торгівлю алкогольними напоями та тютю-
новими виробами суб’єкту господарювання 
необхідно подати заяву на отримання від-
повідної ліцензії та копію платіжного дору-
чення про сплату квартальної суми за таку 
ліцензію з відміткою банку.

Відділ комунікацій
Головного управління ДФС 

у тернопільській області 

Які документи необхідно підготувати 
для отримання ліцензії на роздріб

На Тернопіллі спостерігається чималий 
ажіотаж навколо біометричних паспортів 
для виїзду за кордон. У період з 12 січня 
по 24 лютого ц. р. міграційними служба-
ми області прийнято більше восьми тисяч 
заяв від громадян на отримання цієї адмі-
ністративної послуги.

Зараз жителі області для оформлення 
закордонного паспорта нового взірця мо-
жуть звертатися у 7 територіальних під-
розділів міграційної служби за адресами:

у Тернополі – бульвар Шевченка, 10; 
бульвар Петлюри, 6; вул. Руська, 17; 

у Борщеві – вул. Франка, 10;
у Бучачі – вул. Міцкевича, 6;
у  Кременці – вул. Драгоманова, 9;

у Чорткові – вул. Горбачевського, 5.
Планується, що в подальшому комплек-

си для оформлення та видачі паспорта 
громадянина України для виїзду за кор-
дон з безконтактним електронним носієм 
інформації будуть встановлені у всіх ра-
йонних центрах області. У першу чергу ця 
робота здійснюватиметься у найбільш на-
селених територіально-адміністративних 
одиницях.

Ілір`ян СВАРиЧеВСЬКиЙ, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМС України 
в Тернопільській області

міграційна служба інформує

Де на Тернопільщині можна 
оформити біометричний паспорт

Шановні пайовики Агрохолдингу «Мрія»!

Останні декілька місяців «Мрія» пережи-
вала непрості часи, і ми кожен день пра-
цюємо над стабілізацією ситуації. Дякуємо 
вам, що незважаючи на всі труднощі ви за-
лишаєтесь з нами. Зі свого боку я прикладу 
всі зусилля, щоб повернути «Мрії» позиції 
лідера сільськогосподарської галузі України 
і відновити репутацію надійного партнера. 

Перш за все, хочу повідомити вам, що 
«Мрія» вже почала процес індексації оренд-
ної плати, в результаті якої пайові виплати 
виростуть майже на 25 відсотків. Це озна-
чає, що сума грошей, яку отримає кожен па-
йовик «Мрії», в цьому році збільшиться на 
чверть. Як і раніше, у вас буде можливість 
отримати оплату в натуральній формі чи 
грошима – на ваш вибір.

Крім того, розуміючи ситуацію, що скла-
лася в нашій державі, і потребу громад у 
фінансовій підтримці зі сторони компанії, я 
прийняв рішення про збільшення соціальних 
виплат до 100 грн. на кожен гектар, що ком-

панія має в обробітку. Більша частина цих 
коштів піде на проекти, які ви самі визначи-
те, в залежності від потреб вашої громади. 
Також в рамках цієї суми «Мрія» планує під-
тримувати церкви, надавати допомогу учас-
никам АТО і, звичайно, не забуватимемо про 
майбутнє – про дітей.

Найближчим часом ми плануємо провес-
ти в кожному селі збори пайовиків, на якому 
більш детально відповімо на ваші запитан-
ня, поділимося з вами нашими планами і 
разом визначимо ключові соціальні про-
екти, реалізацію яких профінансує «Мрія». 
Я також хочу запропонувати вам обрати на 
зборах громади вашого представника, лю-
дину, яка буде виступати від імені пайовиків 
вашого села, брати активну участь у всіх со-
ціальних ініціативах і контролювати разом з 
нами витрачання коштів, виділених «Мрією» 
громаді.

Що стосується виробничої діяльності, ми 
плануємо введення нових систем сівозміни, 
і, можливо, деякі площі цього року будуть 
виведені під пар. Ми хочемо зберегти ро-
дючість землі для багатьох поколінь, тому 
не будемо гнатися за короткостроковою ви-
годою. Зміни в сівозміні жодним чином не 
вплинуть на наших пайовиків: незалежно 
від того, засіяна земля або «відпочиває», 
орендна плата і всі соціальні виплати будуть 
виплачені в повному обсязі.

Останнім часом конкуренти намагали-
ся скористатися тимчасовими труднощами 
компанії, навмисне поширюючи неправдиву 
інформацію. Хочу вас запевнити, «Мрія» про-
довжує працювати і з упевненістю дивиться 
в майбутнє. Ми будемо будувати компанію 
за всіма міжнародними стандартами, а це 
означає відповідальне ставлення до пра-
цівників, до природних ресурсів, підтримку 
громад, своєчасну виплату заробітної та 
орендної плати та сплату податків на благо 
громад та держави.

Для нас важливо завжди бути на зв’язку з 
вами. Якщо у вас виникають запитання або 
ви хочете поділитися з нами будь-якою ін-
формацією, телефон нашої гарячої лінії: 

0 800 508 805 (безкоштовно).

З повагою – генеральний директор
«Мрія Агрохолдинг» 

Саймон ЧеРНЯВСЬКиЙ

На правах реклами

Звернення Генерального директора 
Агрохолдингу «Мрія» Саймона Чернявського 

до пайовиків та громад

Хочемо висловити велику подяку до-
бродушній виховательці Лілії Тарасівні 
Гриньків, котра старанно виховує діто-
чок в дитячому садочку № 9 м. Чортко-
ва. Вона працює на цій роботі вже біль-
ше 15 років. Ця душевна і дуже щира 
людина з високою відповідальністю до 
своєї праці виконує важку фізичну, мо-
ральну і відповідальну роботу, яку мало 
хто належно оцінює. Інколи одна дити-
на дістає вдома цілу сім`ю, а рученята 

цієї дівчини виховують групу з 20 діто-
чок. Уявіть собі: двадцятеро дітей що-
дня! Не кожна людина витримає таку 
непосильну працю. Але це ще не все. 
Крім виховання дітей, Лілія Тарасівна 
проводить кожного місяця з дітьми де-
сятки заходів, такі як ранки, концерти, 
звіти, море писанини і ще багато різ-
них тем. Залишається постійно після 
роботи, а решту вечорами дописує і 
доробляє вдома, тому що нереальне 
навантаження, в робочий час не вико-
нати. П`ятирічку за два роки ще ніхто 
не виконав. Навантаження на вихова-
телів завелике. Крім цього всього, вона 
за свої кошти і кошти батьків оформляє 
стенди, виставки, семінари та багато 
чого іншого. 

Лілія Тарасівна дуже добродушна, 
щира, життєрадісна, весела, виконавча 
людина! Ми її дуже любимо і поважа-
ємо. Дякуючи таким вихователям, які 
люблять свою роботу, і батькам, котрі 
допомагають, дитячий садок № 9, на 
нашу думку, найкращий в районі. Ба-
жаємо цій людині всього найкращого в 
житті та в сім`ї.

Ця подяка відноситься і до інших ви-
хователів, які щиро люблять і поважа-
ють від душі нашу Лілію Тарасівну!

Друзі, близькі, знайомі

Подяка

Праця вихователя – почесна
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ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

вважати недійсними

Спорт

1-кімнатна квартира по вул. Коновальця, 
2/64 (у районі військторгу) на 3-му поверсі, без 
ремонту. тел.: 068-727-80-71, 066-626-58-36.

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

тел. 097-157-91-41.

13 березня минає два роки із дня 
смерті світлої пам`яті найріднішого 

для нас і шанованого людьми
ЛЕВАНДОВСЬКОГО Богдана 

Васильовича.
Проходять дні, тижні, 

місяці, як перестало би-
тися серце нашого доро-
гого братчика, люблячо-
го тата і дідуся.

Відійшла за межу ві-
чності людина сильної 
волі, наділена неаби-
яким розумом від Бога 
і працелюбством. Згас 
немов вранішня зірка. 

Він дуже любив людей, рідних, друзів, любив 
життя, а життя любило його. Всі, хто знав його і 
пам`ятає – як висококваліфікованого спеціаліс-
та і водночас доброзичливого товариша. Все 
своє свідоме життя він присвятив будівництву, 
вкладав у нього свою душу. Він був великим 
і щирим патріотом своєї держави, справжнім 
незрадливим українцем, радісно сприймав 
очікувані зміни в суспільстві на шляху до укра-
їнської України. Тепер його душечка перебуває 
в інших світах, але з нами завжди буде його ча-
рівна усмішка та добрі справи, які він залишив 
після себе. Дорогенький наш братчику, татусю 
і дідусю, в нашій пам`яті ніколи не зітреться 
твій образ – образ людини, щирої, чесної та 
справедливої. Нам завжди не вистачатиме 
твоєї батьківської любові, турботи і тепла, бра-
терської щирої розумної поради. Але на все 
воля Всевишнього, і нам залишається лише 
молитися за упокій твоєї душі. Нехай Господь 
Бог прийме твою душу в Своє Царство Небес-
не, де немає жалю, болю та смутку.

Хай над твоєю могилкою 
                    завжди світить сонце,
Жалібно співають пташки,
На квітах буде роса – 
Це наша пам`ять про тебе, рідний.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела в останню путь.
Похилиться зажурена калина,
І добрим словом люди пом`януть.
Дорогенький братчику, пробач мені – сестрі 

твоїй, що я в рік твоєї смерті не привітала тебе, як 
колись; я не могла, серце розривалося від болю 
за тобою, я і зараз не можу змиритися з думками, 
що тебе, рідненький, з нами уже немає.

Спи спокійно, наш дорогенький, нехай рідна 
земелька буде тобі пухом, а душі – вічний спо-
кій і Царство Небесне. 

Просимо всіх, хто знав і пам`ятає Левандов-
ського Богдана Васильовича, пом`янути його 
душу щирою, тихою та світлою молитвою. А 
хто забув – згадайте, кому бракує його присут-
ності на цій землі, як і нам.

Опечалені, з глибоким сумом і вічною 
скорботою – твої рідні, яких ти щиро 

так любив: син Василь з дружиною 
Оксаною, із синочком Даніелем і донечкою 

каролінкою; син петро з дружиною 
людмилою; донька Оля і теща Марія; 

брат ярослав із дружиною уляною та 
донькою таїсією, сином тарасиком і його 

дружиною Юлею, і донечкою Ніколькою та 
твоя дуже сумуюча сестра савелія.

На роботу потрібні 
продавці-консультанти

Тел. 093-672-03-06

будинок із господарськими будівлями в 
с. Мухавка, у центрі села. Є газ, вода, каналі-
зація, 29 сотих землі, 3-фазна лінія. Зупинка 
поїзда. тел. 067-425-06-30.

трактор МтЗ-82.1; рік випуску – 2005.
тел. 097-919-22-31.

посвідчення члена сім`ї загиблого (померло-
го) ветерана війни серії Г за № 673251, видане 
УСЗН Чортківської РДА 29 лютого 2004 р. на 
ім`я: МЕЛЬНИчЕНКО Марія Василівна. 

посвідчення члена сім`ї загиблого (померло-
го) ветерана війни серії Г за № 658741, видане 
УСЗН Чортківської РДА 29 лютого 2004 р. на ім`я: 
ДЕЛЯВСЬКА Стефанія Володимирівна. 

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, що знаходиться на терито-
рії Росохацької сільської ради, серії ЯЗ за № 
064665, виданий управлінням Держкомзему у 
Чортківському районі 13 червня 2008 р. на ім`я: 
БОЙчУК Василь Петрович. 

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку, що знаходиться на території Му-
хавської сільської ради, серії ТР за № 2014095, 
виданий відділом Держземагентства у Чортків-
ському районі 14 червня 2004 р. на ім`я: ІВА-
НІЦЬКИЙ Степан Андрійович.

посвідчення члена сім`ї загиблого (померлого) 
ветерана війни серії Г за № 823659, видане УСЗН 
Чортківської РДА 29 лютого 2004 р. на ім`я: БІЛА 
Ганна Григорівна. 

посвідчення члена сім`ї загиблого (померлого) ве-
терана війни серії Г за № 965487, видане УСЗН Чорт-
ківської РДА  29 лютого 2004 р. на ім`я: ЛУчКА Сте-
фанія Ігнатівна.

Колектив Чортківської СЄ(Ш)МД вислов-
лює глибокі співчуття сім`ї Марії Іванівні 
Ковальчук із приводу смерті її чоловіка. 
В цю гірку мить щиро поділяємо горе вашої 

сім`ї та разом із вами схиляємо голову.

Подяка
2 березня на 81-му році життя віді-

йшла у вічність наша мама, бабуся, пра-
бабуся Гриньків Ганна Михайлівна.

У тяжку хвилину підтримали нас родичі, 
сусіди, друзі, співробітники. Висловлює-
мо щиру вдячність за підтримку родичам, 
сусідам покійної, сім`ям Гнатишиних, Чор-
ніїв, Кав`юків, Кушнірів; працівникам ра-
йонного відділу освіти, райметодкабінету, 
Чортківської школи-інтернат, Улашківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів, Нагірянської ЗОШ І – 
ІІ ступенів; церковному хору церкви Пре-
ображення Господнього с. Білобожниця.

Хай Господь щиро віддячить вам за 
ваші діяння.

З повагою – родина.

Подяка 
ДНЗ “Чортківське ВПУ” висловлює 

щиру подяку раді аграрних підприємств 
Чортківського району, зокрема Василю 
Михайловичу Вислоцькому і секретарю 
ради Марії Володимирівні Горбаль, за 
надану матеріальну допомогу мобілізо-
ваному в зону АТО викладачеві.

макулатуру – 1 грн./кг; поліетиленову 
плівку – 3-5 грн./кг; пластик – 1,5 грн./
кг; склотару – 0,15 грн./шт.; пивні бан-
ки.

тел. 097-700-05-12.

Минає 40 днів світлої пам`яті 
дорогої нам людини 

ЛАшКОВОї Терези Василівни.
Згадаймо добрим 

словом, запалімо 
свічку і молитвою 
пом`янімо невтомну 
жінку-трудівницю, ко-
хану дружину, чуйну 
матір, люблячу бабу-
сю, дорогу сестричку, 
яка відійшла у вічність 
1 лютого 2015 р. Доля 
відміряла їй життя, в 

якому було чимало сумних сторінок, але 
природний оптимізм і енергія долали всі 
випробування. Життєрадісна, доброзич-
лива – такою залишиться в наших серцях. 
Вона любила життя, а життя любило її. 

Пам`ятаймо, згадуймо і молімось за її 
душу. Спи спокійно, а Авраам нехай несе 
тебе на своєму лоні до Бога.

завжди сумуючі – чоловік, діти, 
онуки, брат, сестри і вся родина.

квартири

техніка

купуємо

16-13/1. Чортків – Антонів. Довжи-
на маршруту – 32 км. Кількість оборот-
них рейсів – 3. Дні виконання 1 ... 7.

16-13/2. Чортків – Антонів. Довжи-
на маршруту – 32 км. Кількість оборот-
них рейсів – 3. Дні виконання 1 ... 7.

16-3. Чортків – пробіжна. Довжина 
маршруту – 23 км. Кількість оборотних 
рейсів – 4. Дні виконання 1 ... 6.

16-32. Чортків – Швайківці. Довжи-
на маршруту – 24 км. Кількість оборот-
них рейсів – 4. Дні виконання 1 ... 7.

Для участі в конкурсі автомобільний 
перевізник подає на кожний об’єкт 
конкурсу окремо заяву за формою, 
визначеною згідно з додатками, і такі 
документи:

1) нотаріально завірену копію ліцен-
зії на право надання послуг із пере-
везень пасажирів (може подаватися в 
одному примірнику, якщо перевізник-
претендент бере участь у кількох кон-
курсах, які проводяться на одному за-
сіданні);

2) перелік транспортних засобів, які 

пропонуються до використання на ав-
тобусному маршруті, із зазначенням 
марки, моделі, пасажиромісткості (з 
відміткою – «з місцем водія/без місця 
водія»), VIN-коду транспортного засо-
бу, державного номерного знака, року 
випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний 
автобус, який пропонується до вико-
ристання на автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію 
транспортних засобів або тимчасо-
вих реєстраційних талонів автобусів, 
що пропонуються до використання на 
маршруті;

5) копію документа, що підтверджує 
проведення процедури санації (за 
умови її проведення);

6) перелік транспортних засобів, 
пристосованих для перевезення осіб 
із обмеженими фізичними можливос-
тями, які пропонуються для роботи на 
автобусному маршруті, або письмова 
інформація про їх відсутність;

7) копію штатного розпису, податко-

вого розрахунку сум доходу, нарахо-
ваного (сплаченого) на користь плат-
ників податку, і сум утриманого з них 
податку (форма № 1 ДФ) за останні 
повні два квартали.

8) анкету.
Комплектність поданих документів 

перевіряє в міру їх надходження ор-
ганізатор.

Ознайомитися з умовами проведен-
ня конкурсу, отримати документи для 
участі в ньому можна у відділі розви-
тку інфраструктури Чортківської рай-
держадміністрації – каб. № 16. У ро-
бочі дні – з 8-ї год. до 17 год. 15 хв.

Документи на конкурс приймають-
ся до 20 квітня 2015 року за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, відділ 
розвитку інфраструктури райдержад-
міністрації, каб. № 16.

Засідання конкурсного комітету від-
будеться 6 травня 2015 року о 10-й 
год. за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23, кабінет першого заступника 
голови райдержадміністрації (№ 26).

Довідки за телефоном 
(03552) 2-27-82.

Чортківська районна державна адміністрація оголошує 
конкурс для визначення перевізників на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі району:

Оголошення

Група «а»
8-й тур. «Спарта» – «Альфа» – 5:6; «Ка-

лічівка» – Нагірянка – 4:4; Гор. Вигнанка 
– Росохач – 6:2; Шманьківці – Сосулівка 
– 6:7; «Опір» – «Кристал» – 8:6; ПМ-9 – «Ві-
ннер» – 2:8.

9-й тур. Сосулівка – «Опір» – 3:1; Рос-
охач – Шманьківці – 11:5; Нагірянка – Гор. 
Вигнанка – 9:5; «Альфа» – «Калічівка» – 
2:8; «Віннер» – «Спарта» – 4:3; «Кристал» 
– ПМ-9 – 6:5.

Група «Б»
8-й тур. Косів – Базар – 0:3; Переходи 

– Ягільниця – 2:7; Біла – «Вікторія» – 3:4; 
«Максимум» – Колиндяни – 4:3;. Шмань-
ківчики – вихідний.

9-й тур. Колиндяни – «Майдан» – 6:10; 
«Вікторія» – «Максимум» – 2:9; Ягільни-
ця – Біла – 2:4; Базар – Переходи – 3:1; 
Шманьківчики – Косів – 3:0; Поділля – ви-
хідний.

*    *    *

Минулого вівторка, 10 березня у спорт-
комплексі «Економіст» стартувала район-
на першість з футзалу серед установ, 
підприємств і організацій. Дванадцять 
команд у трьох підгрупах виборюють між 
собою право взяти участь у фінальних 
змаганнях. Про тїх перебіг ми також зна-
йомитимемо наших читачів.

*    *    *

14 березня ц. р. стартує чемпіонат 
Чортківщини з волейболу серед чолові-
чих команд. Паралельно у двох спортив-
них залах – ДЮСШ (вул. Кн. В.Великого) і 
ЗОШ № 5 відбуватимуться змагання у під-
групах. Тож уболівальники цієї захоплюю-
чої гри можуть стати свідками запеклих 
волейбольних баталій. Поч. о 10-й год.   

Футзал. Першість району
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вітання12

+1 ... +8

Прогноз 
Погоди 
на тиждень

СУБОТА
14 березня

+2 ... +9

НЕДІЛЯ
15 березня

+2 ... +8

ПОНЕДІЛОК
16 березня

+1 ... +9

ВІВТОРОК
17 березня

0 ... +9

СЕРЕДА
18 березня

+1 ... +9

чЕТВЕР
19 березня

+1 ... +10

П`ЯТНИЦЯ
20 березня

Аншлаг

10 березня відсвяткував своє 70-річчя 
люблячий чоловік, батько, дідусь

 Ігор павлович сеМИрОзуМ
із м. Чортків.

Пропливає долі 
     неспокійна річка,
А над нею – 
       роки-журавлі,
Ось і загорілась 
             70-та свічка
На Твоєму 
   ювілейному столі.
Отож, прийми 
вітання від нас щирі:
Щоб радість завжди 

                                       була на порозі,
А лихо, хвороби, печалі –
У вічній далекій дорозі.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось при кожній хвилині.
Бажаєм ще довго прожити,
Щоб онуків і внучку благословити.
І хай світлою буде життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога.

з повагою і любов̀ ю – дружина ліда, 
доньки світлана і руслана, зяті 
Володимири, внуки – таня, Ігор, 

сергійко, ростислав 
і вся родина.

Сьогодні святкує 
свій 45-річний ювілей хресна мама, 

невістка, братова
світлана тарасівна Шкляр

зі м. Чортків.
Від щирого серця 
    ми Вас вітаємо,
Здоров`я міцного 
   і щастя бажаємо,
Хай буде цей день 
      незабутньо 
      прекрасним,
А небо завжди буде 
    чистим і ясним.
Хай сонечко світить 
промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим.
Хай ясною буде життєва дорога,

Опіки і ласки від Господа Бога,
Хай Бог милосердний 
                  з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
з повагою – похресник Іван, його 

наречена Оля, свекруха та сім`я паламарів.

Ранньою весною цьогоріч святкує 
золотий ювілей чарівна жінка з села Угринь

Іванна Йосипівна ШуШкО.
Хай буде мир 
       в нашій країні,
Сонячне небо голубе,
В Тебе сьогодні 
              ювілей, –
Тож з Днем 
  народження Тебе!
Хай Сили Небесні 
    Тебе бережуть,
Ангели щастя 
  на крилах несуть,

А Матінка Божа – 
                 Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа.
з любов̀ ю – сім`я паньківих.

Завтра, 14 березня, надповажний 
100-літній ювілей ступить на поріг оселі

Марії петрівни ФІрМаН
зі с. Капустинці.

Вас вітаємо 
        з 100-літтям!
Радості бажаємо, 
                 добра,
Сонячної днини, 
           довголіття,
Доброго здоров`я Вам 
                 сповна.
Багато за плечима 
                   років,
А скільки смутку 

                                            і тривог,
Складних, важких життєвих кроків,
Які зіслав Вам Господь Бог.
Нехай для Вас не згасне сонце,
Не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Вас завжди порятують від біди.
Щоб теплом наповнилась оселя,
Шанували правнуки й рідня,
Будьте життєрадісні, веселі,
Хай Вас Бог оберіга щодня.
Нашому роду нема переводу,
А в цьому і є сенс життя.

з великою шаною – 
колектив, депутати  

капустинської сільської ради.

Колектив бухгалтерії Чортківського 
державного медичного коледжу щиросердечно 
поздоровляє з Днем народження свою колегу по 
роботі – розумного і працьовитого спеціаліста 

своєї справи і взагалі хорошу людину
Наталію зеновіївну кулак.

Бажаємо міцного 
здоров`я для Тебе і всієї 
родини, сімейного за-
тишку і достатку, здій-
снення найзаповітні-
ших бажань.

Нехай на Твоїй 
бухгалтерській ниві 
завжди буде порядок, 
дебет із кредитом чітко 
вишикуються в ряди, 

успіх і хороші люди завжди будуть поруч, а 
зозулька накує многая літ.

з повагою – колектив 
бухгалтерії медичного коледжу.

У проблисках весняного сонця, 
у ці чудові квітучі дні, 13 березня,
 свій прекрасний 45-річний ювілей 

відзначає гарна, мила жінка, турботлива 
матуся, дорога донька, любляча дружина

світлана тарасівна Шкляр
зі м. Чортків.

З почуттям вдячності і поваги свою 
дорогу ювілярку щиросердечно вітають 

донька Ірина, син Тарас, 
чоловік Мирослав, мама Марія.

Найдобріша, 
  найкраща матусю,
В цей день ми 
    вклоняємось 
    дуже низенько
За сонечко ясне, 
 за серце прекрасне,
За те, що добром 
       зігріваєте нас,
За те, що в щасливу 
  і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
Хай Вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози.
Міцного здоров`я з роси і води,
Бадьорість та настрій 
                        хай будуть завжди.
Ми щиро молитву складаєм за Вас 
І просимо Бога, щоб Він повсякчас 

Вам Милість і Ласку Свою дарував,
 Здоров`я і щастя завжди 
                          посилав.

У цей весняний радісний день 15 березня 
святкує свої 4 рочки найдорожча наша 

донечка, внучечка, похресниця, 
племінниця і правнучечка

Ілоночка затИлЬНа
зі м. Чортків.

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

                                                 гостинці
У вишиваній торбинці,
Подарунків так багато –
У Ілоночки сьогодні свято.
Тож рости здоровенька і гарненька,
Як квіточка весняна – Ти у нас одна.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай здоров`ячко і радість Тобі Він дає.
з великою любов̀ ю – мама Галя, тато 

Олег, бабуся Оля-Марійка, 
дідусь Іван, хресний  тато 

і вуйцьо сергій, 
прабабуся Марія.

Це цікаво

Найщиріші вітання та зичення з нагоди Дня 
уродин митрофорному протоієреєві, отцю-

декану, настоятелеві УПЦ Святої Покрови КП 
Михаїлу леВкОВИЧу.

Низько вклоняє-
мося і дякуємо Вам 
за Вашу мудрість 
і доброту. Нехай 
Божа Ласка і бла-
годать зміцнюють 
Вас, а у вінок слав-
лення Бога завжди 
вплітається і Ваша 
щира молитва, що 
служить для нас 
тим молитовним 
джерелом, з якого 
ми черпаємо силу і 
Ласку Господню.

Ви вибрані Богом на діло святе –
Скрізь працю Христову по світу звершати,
Любити безмежно усе, що живе,
На благо для ближніх себе віддавати.
Ви вибрані Богом, щоб слово Христове,
Мов зерна добірні, навкруг розсівати,
Ви вибрані Богом скрізь спокій творити,
Нещасних в недолі, в біді утішати.
Нехай вітання це, що йде від серця,
Вам радість в день цей принесе.
Те, що зробили Ви, навіки не зітреться,
Тож щиру дяку ми складаєм Вам за все.
За Вашу працю, серце золоте,
За вболівання щирі, за науку,
За віддане служіння і за те, 
Що в горі першим подаєте руку.
Нехай спадає благодать небесна
На Вас завжди, усюди повсякчас.
Хай на родину ласки всі зсилають
Пречиста Діва й Трійця Пресвята,
Щоб в Божій ласці довго Ви прожили
На многії і благії літа.

з християнською любов̀ ю, 
глибокою повагою, шаною 
та вдячністю – парафіяни, 

сестриці церкви святої покрови.

Здавалось би, ззовні – невелике циркове 
шатро, яке примостилося на стадіоні, що по 
вул. Кн. В.Великого, я стільки глядачів уміс-
тило – більше 600! Здебільшого – це малеча; 
саме слово «цирк» уже викликає в дітлахів за-
хоплення, адже не так вже й часто наше місто 
відвідують подібного роду вистави. 

Слід зазначити, з-за підтримки РО ВО «Сво-
бода» та спільною згодою керівників цирку-
шапіто були зініційовані безкоштовні квитки 
на шоу дітям-сиротам і напівсиротам, дітям-
інвалідам і дітям воїнів АТО. 

Затамувавши подих, глядачі з неабиякою 
цікавістю сприймали казку-феєрію «Золотий 
вогонь Грузії», яка була написана й представ-
лена в доступній навіть дітворі віршованій 
формі на основі старовинної грузинської ле-
генди про чарівний вогонь, що був подарова-
ний людям Володарем Небес для добра, миру, 
злагоди та любові. На арені артисти (а у цир-
ковій трупі, якою керує Араз Гулієв, їх всього 
десятеро: Манана Тількавашвілі, Олександр 
Спіндяк, Руслан Гусейнов, Тимур Кулієв, Кате-
рина Печковська, Дмитро Холмський, Антоніна 
Мимрікова, Андрій Ружило, Дмитро Менчук, 
Олексій Безруков) відтворили фрагменти бо-
ротьби добрих і злих сил. Відрадно зауважити, 
упродовж усього дійства вабили зір кольори 
національної символіки України та Грузії, це є 
вагомим доказом того, що дві братерські дер-
жави пов’язані єдиною метою – суверенність і 
незалежність. 

Своєю майстерністю повітряна гімнастка, 
еквілібрист, «жінка-кішка» (акробатка), жон-
глер, артист силового жанру (жонглювання 
гирями), приборкувач вогню (у вогняному шоу 

«Freedom fire») 
наділили всіх 
присутніх ме-
гапозитивни-
ми емоціями. 
До речі, навіть 
самі глядачі, 
яких неодно-
разово викли-
кав на арену 
ведучий шоу 
– клоун, мали можливість підіграти артистам. 
Бурхливими оплесками зустрічала дітвора і 
чотириногих артистів: верблюда та ламу; а в 
антракті малеча мала змогу покататися верхи 
на двогорбому гордому створінні. 

Варто вказати й те, що адміністратор цир-
ку Манана Тількавашвілі (до речі, уродженка 
Грузії, за національністю – грузинка та вже 25 
років – наша землячка, проживає в Чорткові) 
активно займається волонтерською діяльніс-
тю. І завжди чималу суму зароблених коштів, 
як повідомила Манана, цирк-шапіто «Грузія» 
перечислює на потреби воїнів АТО, а деколи 
й самостійно закупляють необхідне військове 
спорядження, яке передають воякам у зону бо-
йових дій на сході України. 

«Працюємо завжди із задоволенням, – ді-
ляться своїми почуваннями артисти, – натхнен-
ня черпаємо від симпатій глядачів, власне їхня 
любов і вдячність дають снагу жити, творити, 
вкраплювати добро в серце кожного». 

тетяна лякуШ
Фото автора 

«Золотий вогонь Грузії»
Саме під такою назвою минулих вихідних, 7-8 березня, цирк-шапіто «Грузія» 

презентував свою циркову програму чортківчанам. Ось уже немало років підряд 
чортківчани зустрічають весну 

по-особливому – виставкою-
ярмаркою декоративних голубів, 

що її організовує Чортківський клуб 
голубоводів. Щоб потішити місцевий 
люд спогляданням диковинної птиці, 

голова клубу Володимир Деркач 
не лише чортківських голубоводів-

любителів організовує, а й своїх колег з 
усіх куточків області, сусідніх областей 

запрошує. Окрім голубів, господарі 
виставляють на огляд публіки й інших 
птахів, тварин. Другий рік підряд цей 

захід проводиться в парку ім. І.Франка. 
Минулої неділі на виставці-ярмарку, 
окрім різноманіття свійських тварин, 
«родзинкою» були дикі звірі – з кліток 
хитрими оченятами спостерігали за 

захопленою публікою лисиця звичайна 
та її родичка – чорнобура лисиця. 

Фото Ореста ЛижеЧКи

Виставка голубів 
у Чорткові


