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Виходить з 1939 року

Сезон

– 27 травня ц. р. був підписаний контракт 
про передачу заводу від компанії «Кернел» 
ТзОВ «Радехівський цукор», яке стало 
власником цілісного майнового комплексу, 
але, наголошую, не юридичною особою. 
Тобто ми не є правонаступниками попере-
днього власника, а по суті тільки придбали 
будівлю, обладнання, одним словом – все, 
що потрібно для цукрового виробництва. 

ТзОВ «Радехівський цукор» є однією 
юридичною особою в складі двох підпри-
ємств – Радехівського і Чортківського цу-
крових заводів, які фактично являються 

близнюками, адже побудовані за одним 
проектом – у 1977-1978 рр. Ці два підпри-
ємства мають ідентичні технологічні схе-
ми, тому в управлінському плані з ними 
значно простіше працювати. 

З нашим приходом у першу чергу була 
проведена адмінреформа. За рахунок 
оптимізації штату нам вдалося на 20 відсо-
тків підняти заробітну плату працюючим. 
На сьогодні ми провели зустрічі з багатьма 
керівниками агропідприємств як Чортків-
ського району, так і нашої зони, яку розгля-
даємо як свою в радіусі 100 км від заводу. 

Чому саме стільки? В такому випадку існує 
доцільність доставки буряків і є їх необхід-
на кількість з перспективою у найближчі 
два роки вийти на рівень переробки – міль-
йон тонн сировини за сезон. Таке завдання 
поставили перед нами наші власники, од-
ним з яких є  відомий в Європі виробник цу-
кру – компанія Pfeifer&Langen (Німеччина), 
яка володіє багатьма потужними цукрови-
ми заводами як у самій Німеччині, так і у 
Польщі, Румунії, Аргентині тощо.

(Закінчення на 3-й стор.)

Є перший чортківський цукор-2013!

30 вересня – Всеукраїнський день 
бібліотек

Шановні бібліотекарі!
У день вашого професійного свята наше суспіль-

ство віддає данину шани подвижникам бібліотечної 
справи, людям, які присвятили своє життя служін-
ню народові, книзі, знанням.

Сьогодні важко переоцінити роль цих культурно-
просвітницьких осередків у збереженні та популя-
ризації знань, накопичених людством, їх внесок у 
розвиток вітчизняної освіти, збагачення духовного 
потенціалу суспільства.

Задовольняючи наукові та культурні потреби 
громадян, бібліотеки забезпечують нерозривний 
зв’язок минулого і сьогодення, одержання повного 
огляду інформації зі світового простору, сприяють 
піднесенню інтелектуального рівня народу.

Бажаємо вам, шановні працівники бібліотек, а 
також читачам, усім, хто любить і шанує книгу, до-
брого здоров’я, щасливих відкриттів непрочитаних 
сторінок і творчих успіхів для блага Української дер-
жави.

1 жовтня – Міжнародний день музики
Шановні друзі!

Міжнародний день музики – це свято, яке зна-
ходить палкий відгук у серці кожної людини. Адже 
мову музики розуміють усі, незалежно від націо-
нальності та художніх уподобань. Вона бентежить 
наші душі, є засобом емоційного і духовного зв’язку 
між людьми. 

Наш край здавна славився талановитими музи-
кантами. І сьогодні творчістю чортківських виконав-
ців, музичних колективів захоплюються шануваль-
ники мистецтва не тільки нашого району, області, 
а й України. За часів незалежності нашої держави 
митці разом з усім нашим народом натхненно пра-
цюють для розбудови держави, примножуючи її 
культурні надбання. 

Прийміть найщиріші вітання і побажання добра, 
щастя та подальших успіхів у творчості. 

Нехай втілюються у життя ваші мрії та сподіван-
ня, нехай радує людей ваше мистецтво, а гармонія і 
краса, які ви творите, наповнюють наші серця в ім’я 
миру, злагоди, любові.

Як відомо, 15 квітня ц. р. у дію вступила Постано-
ва Кабінету Міністрів України за № 111, якою внесе-
но певні зміни у Правила дорожнього руху, зокрема 
й таке нововведення, як те, що в період з 1 жовтня 
по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах 
поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені 
денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції 
ТЗ – ближнє світло фар (зауважте: не габарити, про-
титуманні фари, а саме ходові вогні або ближнє світ-
ло фар!). Автолюбителі цієї весни уже дещо відчули 
на собі таку європейську практику їзди, але через не-
тривалість запроваджених змін – усього два тижні, та 
й за довгий літній період, можливо, призабули про це. 
Тож Державтоінспекція нагадує про дотримання під 
час їзди правил користування зовнішніми світловими 
приладами. І якщо, можливо, в перші дні, державтоін-
сектори (це вже залежить від їх милості) проводити-
муть з порушниками ПДД профілактичні бесіди, то у 

найближчому майбутньому штрафу не уникнути (від-
повідно до ч. 2. ст. 122 КЗпАП він складає від 425 до 
510 грн.). Тож, аби позбавити себе неприємностей в 
дорозі, – не нехтуйте Правилами дорожнього руху.

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

Державтоінспекція нагадує

З 1 жовтня їздитимемо 
з увімкненим світлом фар

Ось воно – «біле золото», ще гаряче, на дотик липке, аж пахне солодом, та відлежавшись день-другий 
у велетенських складах, якогось дня таки потрапить через торгову мережу на наш стіл і ми ним 

підсолоджуватимемо чай, використовуватимемо при приготуванні різних там солодощів та випічок, і, ненароком 
кинувши погляд на етикетку, з гордістю казатимемо про себе: наш продукт, чортківський!

Більш не вдаючись до ліричних мотивів, хочеться зазначити, що для чортківських цукроварів нинішній 
виробничий рік є особливим, адже з травня місяця у заводу з̀ явилися нові власники – відома вітчизняна компанія 

«Радехівський цукор». Отож, із чим розпочинає свій перший виробничий сезон, як тепер іменується наш цукрозавод 
– Чортківське виробництво ТзОВ «Радехівський цукор», що нового з̀ явилося на підприємстві, ми поцікавилися 

насамперед у його директора О.Г.КУЛИЧА, безпосередньо побувавши на виробництві 
у день пуску гіганта харчової промисловості, 24 вересня, разом з головою райдержадміністрації С.В.Кобісом 

і начальником управління агропромислового розвитку РДА І.Я.Заболотним: 
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На часі2

27 вересня. Тривалість дня – 11.19. Схід – 6.52. Захід – 18.45. День туризму. Іменини святкують Іван, Калістрат

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 
(03552) 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛяКУш

Соціальні ініціативи Президента – в діїв облдержадміністрації

Осінь – пора найяскравіших при-
родних фарб, улюблена пора багатьох 
художників, музикантів, поетів. Саме 
в цю напрочуд гарну пору приходить 
новий учбовий рік, який є справжнім 
святом для багатьох дітей і дорослих, 
бо щороку тим, хто чекає його з нетер-
пінням, він приносить з собою радість, 
нові плани, надії та іспити... Проте є ка-
тегорія дітей, які опинились у складних 
життєвих ситуаціях, і лише втручання 
відповідних служб дозволяє їм реалі-
зувати своє законне право на здобуття 
освіти.

У Чортківському районі нарахову-

ється 14570 дітей, з них – 6606 шкіль-
ного віку.

З метою запобігання негативним 
проявам у дитячому середовищі, вияв-
лення неповнолітніх, які не приступили 
до занять, обстеження умов проживан-
ня дітей з неблагополучних сімей, на-
дання їм адресної допомоги у зв’язку 
з початком навчального року, служба 
у справах дітей райдержадміністрації 
спільно з відділами освіти, криміналь-
ної міліції у справах дітей РВ УМВСУ в 
Тернопільській області проводять рейд 
«Урок». У ході рейду виявлено одну ди-
тину віком до 16 років, яка станом на 4 

вересня поточного року не приступила 
до навчання. Завдяки спільно прове-
деній профілактичній роботі усіх відпо-
відних служб дитина вже навчається 
та здобуває освіту в загальноосвітній 
школі.

Традиційно, в рамках заходу, дітям 
пільгових категорій надається матері-
альна допомога. Цього року її отрима-
ли 80 дітей (у вигляді необхідних кан-
целярських товарів).

Рейд «Урок» проходитиме протягом 
вересня-жовтня поточного року, а за-
ходи з охоплення всіх дітей навчан-
ням, як того вимагає чинне законодав-
ство, триватимуть впродовж усього 
навчального року.

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Рейд

Чи всі діти пішли до школи
На виконання нових соціальних ініціатив Президента України 

В.Януковича «Діти – майбутнє України», відповідно до Закону України 
«Про загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства 
соціальної політики України від 12 серпня ц. р. за № 502/0/15-13/57 

«Про організацію проведення у 2013 році Всеукраїнського заходу 
«Урок», із метою виявлення дітей, які не приступили до навчання 

з 1 вересня, на території нашого району продовжується 
проведення Всеукраїнського рейду «Урок».

Голова райдержадміністрації С.Кобіс, голова районної ради 
В.Заліщук взяли участь у виїзному засіданні колегії облдержад-
міністрації, яке проходило в Головному управлінні УМВСУ в Тер-
нопільській області. На засіданні колегії головним чином йшло-
ся про стан взаємодії ОДА з органами внутрішніх справ у сфері 
забезпечення дотримання норм Конституції та законів України, 
охорони правопорядку, захисту прав і свобод громадян.

Як йшлося під час наради під головуванням керівника області 
В.Хоптяна, на Тернопільщині під постійним контролем влади пе-
ребуває питання співпраці обласної та районних адміністрацій 
з органами внутрішніх справ про дотримання норм Конституції 
та законів України, забезпечення правопорядку, захисту прав і 
свобод громадян, як цього вимагає Президент України.

Координація роботи органів виконавчої влади області з пи-
тань захисту законності та правопорядку, додержання прав і 
свобод громадян також здійснювалась при виконанні завдань, 
передбачених планами заходів із реалізації в області Концепції 
державної політики у сфері боротьби з організованою злочин-
ністю та Концепції реалізації державної політики у сфері про-
філактики правопорушень на період до 2015 року. Крім цього, 
вживались заходи з реалізації 5-ти програм у сфері правоохо-
ронної діяльності. 

Як заявив заступник начальника УМВС-начальник міліції 
громадської безпеки УМВС України в Тернопільській області 
В.Облещук, вжиті профілактичні заходи сприяли зменшенню в 
області кількості навмисних убивств, фактів нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, розбоїв, грабежів,  крадіжок, у тому числі 
з квартир громадян, незаконних заволодінь транспортними за-
собами, хуліганств. Менше зареєстровано кримінальних право-
порушень, скоєних у громадських місцях.

В.Хоптян доручив керівникам структурних підрозділів облас-
ної державної адміністрації та служб управління МВС України в 
області активізувати роботу щодо виконання державних цільо-
вих програм у сфері правоохоронної діяльності. Районним дер-
жавним адміністраціям, виконавчому комітету Тернопільської 
міської ради на своїх нарадах щоквартально аналізувати кримі-
ногенну ситуацію. Крім цього, очільник області ініціює створення 
в кожному районі “будинку шерифа”. Дільничний інспектор має 
бути забезпечений житлом, а також мати автомобіль. Ініціативу 
В.Хоптяна першим почне втілювати у життя Підволочиський ра-
йон. За рік “будинки шерифа” повинні бути в усіх районах.

Минулого понеділка голова райдер-
жадміністрації С.Кобіс провів нараду за 
участю голови районної ради В.Заліщука, 
міського голови М.Вербіцького, куратора 
нашого району від ТОДА – директора 
департаменту агропромислового комп-
лексу області А.Хоми, керівників струк-
турних підрозділів, управлінь, відділів, 
організацій, ЗМІ. Першочергово керівник 
району зазначив, що Верховна Рада 19 
вересня ц. р. прийняла за основу і в ціло-
му постанову про віднесення Чорткова 
до категорії міст обласного значення.

У ході наради звернуто особливу ува-
гу на перші результати забезпечення до-
ступу кожної дитини до дошкільної освіти 
в рамках реалізації соціальних ініціатив 
Президента України з розширення ме-
режі дошкільних навчальних закладів. 
Зокрема зазначено, що важливість роз-
витку людини у дошкільному віці важко 
переоцінити. Саме в перші роки життя 
закладаються основи фізичного, розу-
мового, психічного, духовного розви-
тку особистості, виявляються здібності, 
таланти, нахили. Це той фундамент, на 
якому упродовж життя розвивається осо-
бистість. Саме тому в основу нової освіт-
ньої політики держави, соціальних ініці-
атив Президента України в галузі освіти 
покладено пріоритетність дошкільної 
освіти. А головною метою дошкільної 
освіти району є створення умов для ста-
новлення дитини, забезпечення якісної 
та доступної дошкільної освіти, здорової 
та компетентної особистості, здатної у 
майбутньому до самореалізації, само-
розвитку, самозбереження, формуван-
ня життєвої компетентності. «У районі 
функціонує 40 дошкільних навчальних 
закладів. Із них у міській місцевості – 8, у 
сільській – 32. Усі заклади знаходяться у 
комунальній власності міської, селищної 
та сільських рад. Аналіз мережі дошкіль-
них навчальних закладів дає підстави 
зробити висновок, що в період із 2008-
го по 2013 рік у районі  вдалося зберегти 
мережу дошкільних закладів. Прикладом 
підвищення відповідальності за реаліза-
цію державної політики у сфері освіти 
місцевих органів виконавчої влади та 
самоврядування стало відкриття у 2011 
році 2 дошкільних навчальних закладів: 
у с. Шульганівка (лютий) та с. Сосулівка 
(серпень). У цьому році відновлено ді-
яльність дошкільного навчального за-
кладу в с. Чорнокінецька Воля (серпень) 
та створено навчально-виховний комп-
лекс Горішньовигнанська ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів – дошкільний навчальний заклад 
(вересень)», – йшлося в ході наради.

«На сьогодні у дошкільних навчальних 
закладах займається 2197 дітей (58 від-
сотків від загальної кількості). Серед них 
у міських дошкільних навчальних закла-
дах – 1286 осіб, у сільських – 911. У ра-
йоні створено та введено в дію систему 
електронного обліку дітей, які потребу-
ють влаштування у дошкільні навчальні 
заклади. Порівняно з попередніми рока-
ми поступово збільшується відсоток охо-

плення дітей п’ятирічного віку», – зазна-
чила начальник районного відділу освіти 
Т.Яремко.

«Президент України Віктор Янукович 
проголосив нові соціальні ініціативи, 
спрямовані на захист дітей. Сьогодні 
влада розуміє важливість і необхідність 
вироблення стратегії розвитку держа-
ви – її майбутнього. Найбільший скарб 
країни – це її люди. Яким виросте моло-
де покоління, такою буде наша держава. 
Глава держави визначив пріоритет: «Ми 
робимо стратегічну інвестицію в тих, хто 
будуватиме і розвиватиме Україну прак-
тично до кінця ХХІ століття». І ми, район-
на влада, виконуємо його доручення на 
місцях», – резюмував голова Чортків-
ської РДА С.Кобіс.

У ході наради також велася мова про 
готовність паливних соціальних закла-
дів до опалювального сезону, про тран-
спортне забезпечення населення краю, 
розвиток сільського господарства в ра-
йоні тощо. Директор департаменту АПК 
області А.Хома звернув увагу на розви-
ток молочного скотарства в районі.

За підсумками наради дано ряд дору-
чень до виконання.

 
«Послуги в дитячих 
садках мають бути 

якісними, безпечними 
і сучасними», – голова 
райдержадміністрації 

С.Кобіс
Керівник району С.Кобіс у рамках ре-

алізації соціальних ініціатив Президента 
України В.Януковича «Діти – майбутнє 
України» здійснив робочу поїздку в не-
щодавно відкритий дошкільникй на-
вчальний заклад с. Чорнокінецька Воля 
з метою ознайомлення з його діяльністю. 

Варто зазначити, за ініціативи районної 
та місцевої влади в серпні ц. р. відновле-
но діяльність дошкільного навчального 
закладу, який на сьогодні дає можли-
вість здобувати дошкільну освіту майже 
двом десяткам маленьких сільчан. У ході 
відвідин керівник району привіз дітво-
рі цікаві подарунки (на знімку), оглянув 
матеріально-технічну базу, обговорив із 
завідуючою дитсадка питання подаль-
шої діяльності закладу, закцентував 
увагу на готовності паливної системи до 
осінньо-зимового періоду. Оглянувши 
котельню дитсадка, керівник району до-
ручив: у найкоротші терміни привести в 
належний порядок систему опалення та 
забезпечити вихованців теплом.

У ході візиту в дитячий дошкільний за-
клад очільник району виокремив питан-
ня забезпечення доступу кожної дитини 
до дошкільної освіти в рамках реалізації 
соціальних ініціатив Президента України 
з розширення мережі дошкільних на-
вчальних закладів, ведення електронної 
реєстрації дітей дошкільного віку, забез-
печення дитсадків м’яким інвентарем. 
«Президент України ставить завдання 
перед місцевими органами влади забез-
печити доступ кожної дитини до дошкіль-
ної освіти. Глава держави вважає, що 
розвиток дошкільної освіти сприятиме 
соціалізації дітей, їх повноцінній підго-
товці до навчання у школі, й, що важли-
во, надасть батькам можливість працю-
вати», – зазначив С.Кобіс, і підкресливши 
важливість того, щоби послуги в дитячих 
садках були якісними, безпечними і су-
часними, «такими, що цікаві дітям, що 
зроблять дітей конкурентними у школі та 
дорослому житті».

(За інф. веб-сайту 
Чортківської РДА)

У кожному районі з`явиться 
«будиночок шерифа»

Кожній дитині – доступ 
до дошкільної освіти

Голова районної ради В.Заліщук відвідав загальноосвітню шко-
лу І ст. у с. Тарнавка. В частині адміністративного будинку сіль-
ської ради нині проходять ремонтні роботи з метою перенесення 
школи у краще приміщення. Як зазначив голова районної ради, і 
сільська, і районна влада мають докласти максимум зусиль, щоб 
дітям було і тепло, і затишно, і цікаво. Ряд господарських питань 
голова районної ради взяв під особистий контроль.

25 вересня під головуванням заступника голови райдержадмі-
ністрації І.Стечишина відбулося засідання оргкомітету з питань 
проведення обласного фестивалю мистецтв “Червона калина”, 
який відбудеться 14 жовтня на батьківщині автора уславленого 
гімну січового стрілецтва «Ой у лузі червона калина» Степана 
Чарнецького і буде приурочений річниці з дня його народження, а 
також Покрові Пресвятої Богородиці, Дню українського козацтва і 
річниці створення УПА. В ході засідання оргкомітету обговорено 
ряд організаційних питань та висловлено міркування щодо про-
ведення заходів.

Цього ж дня заступник голови районної ради Л.Хруставка взяв 
участь у роботі чергової сесії міської ради, котрий привітав місь-
кого голову М.Вербіцького, депутатський корпус, усіх жителів 
міста з присвоєнням Чорткову статусу міста обласного значення. 
«Бажаю, щоб з нового статусу виграли не тільки бюджетні уста-
нови Чорткова, а й позитивні зміни відчув кожен житель міста над 
Серетом!», – мовив заступник голови районної ради.

Учора пі д головуванням голови райдержадміністрації С.Кобіса 
відбулося чергове засідання колегії РДА, на розгляд якого було 
винесено чотири питання. Детальніше про це читайте у наступ-
ному номері нашої газети.

У райдержадміністрації і райраді
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Підприємництво 3
Сезон

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

– До речі, а яке завдання стоїть у 
вас в цьому сезоні?

– У першу чергу – зібрати якомога 
більше цукрових буряків, адже дуже 
мало їх посіяно. Оскільки ми прийшли 
дещо пізно – наприкінці травня, яки-
хось суттєвих модернізацій на заводі 
не встигали провести. Поставили тіль-
ки нові німецькі центрифуги третього 
продукту і провели ремонт одного зі 
сховищ цукру.

Сьогодні потрібно насамперед поди-
витися, як працює завод, які є пробле-
ми, адже без пройденого сезону цього 
побачити неможливо. На підприємстві 
нині задіяні відповідні спеціалісти, зо-
крема наш технічний директор Яніс 
Рімша, який працював раніше у ком-
панії «British Sugar», зараз він разом з 
технічними працівниками заводу вияв-
ляє ті вузькі місця, які необхідно буде 
усунути, щоб Чортківський цукрозавод 
у перспективі міг переробляти 8 тис. 
тонн цукросировини на добу.

– Тобто максимуму цьогоріч ви-
жимати не будете?

– Чортківський цукровий завжди був 
на хороших рахунках у галузі. Однак 
попередній власник не вкладав у ньо-
го останні два роки практично нічого. 
Але світ не стоїть на місці. І ми сьогод-
ні стоїмо на тій позиції, що потрібно 
виробляти якісний цукор, тобто брати 
споживача не кількістю, а якістю. 

Перед нами ринок ставить стандарти 
таких всесвітньо відомих брендів, як кока-
кола і пепсі-кола, які, до речі, є вищими 
від вітчизняних. І вже в цьому році тут, у 
Чорткові, плануємо виробляти цукор тієї 
якості, яку вимагають названі вище наші 
партнери – тобто другої категорії. Примі-
ром, у нашій державі, крім Радехова, його 
виготовляє тільки ще одне підприємство. 
Задля цього уже розроблено проект, що 
ставить перед нами дуже багато вимог, 
зокрема такі, на перший погляд, дрібниці, 
як щільна огорожа, через яку не могли б 
пролізти навіть кіт чи собака; всі робочі 
місця мають бути приведені до європей-
ського стандарту: два комплекти спе-
цодягу, робота тільки у касках, а в цеху 
готової продукції працюючі зобов`язані 
бути повністю одягнені в бахіли, оскільки 
мікробіологічні речі дуже впливають на 
якість продукції. 

– Із якістю зрозуміло, а яким чи-
ном  ви намагатиметеся повернути 
до себе виробника сировини? Ще не 
так давно наш район сіяв 8-9 тис. 
га цукристих, коли сьогодні трохи 
більше якихось півтора тисячі.

– До різкого зменшення посівів приве-
ло стрімке падіння цін на цукор. Аграрі-
ям стало набагато вигідніше сіяти куку-
рудзу, сою, ранні зернові тощо. Цукрові 
буряки – досить затратна культура, а 
відповідної ціни не було. Хоча вирощу-
вати цукристі на Чортківщині вміють. 
Крім цього, у господарствах залишила-
ся потужна якісна бурякозбиральна тех-
ніка, яку нікуди не дінеш. І вже нині, за-
глядаючи у рік прийдешній, багато хто з 
господарників викидає зі своєї сівозміни 
ріпак і повертається до буряків. Додат-
ковим стимулом є й те, що ми зі свого 

боку будемо фінансувати господарства 
на наступний рік. Пропонуємо вже зараз 
міндобрива, які потрібно внести під май-
бутній урожай цукристих. Навесні будемо 
пропонувати висококондиційне насіння, 
засоби захисту рослин. Розроблено за-
гальний договір, за яким працюватимемо 
у наступному році, що включає в себе і 
фінансування, і технічну переробку буря-
ків після їх здачі на завод.

– Цікаво, а на яких умовах ви при-
йматимете солодкі корені цьогоріч?

– За 1 тонну зданих буряків у заліко-
вій вазі постачальник отримує 72 кг цу-
кру, 22,8 кг патоки і 270 кг сирого жому, 
але це не є обмеженням, оскільки сирий 
жом цього року у нас не продається, 
ми його відпускаємо безкоштовно. Цу-
кор, якщо виникне така необхідність, 
ми готові зберігати в себе на складах, 
оскільки давно працюємо в галузі і до-
бре знаємо цю проблему. На відміну від 
попередніх власників, ні за зберігання, 
ні за вантаження гроші не беремо.

– Ще таке болить питання: чи за-
лишиться на минулому рівні визна-
чення фізичної забрудненості буря-
ків, що викликало чимало нарікань з 
боку здавачів сировини?

– За досвідом того ж Радехова ми 
постаралися зробити так, щоб не було 
у цьому відношенні жодних претензій. 
Зокрема змінили комп’ютерну програму, 
встановили ще одну - додаткову вагу, 
яка стоїть одразу після мийки буряків. 
Первинне зважування після мийки є 
базовим, і якщо десь відбудеться втру-
чання людського фактора, програма од-
разу видасть, що є різниця між другою і 
третьою вагою. Як було колись, такого 
більше не повториться. Комп’ютер шо-
коладку не бере. (Сміється). 

– Олеже Григоровичу, нещодавно 
у нашій газеті ви оприлюднили ін-
формацію, що цього сезону не бу-
дете приймати цукрові буряки від 
селян-одноосібників. Чимало з них, 
не відаючи про це навесні, посіяли 
цукристі. Як їм бути тепер?

 – Таке рішення ухвалено власника-
ми заводу. Річ у тім, що сировина від ін-
дивідуальних здавачів не має відповід-
ної якості для подальшої її переробки. 
Життя іде вперед, з`явилися нові сорти 

насіння, однак люди його не купують, 
беруть те, що дешевше і далеко не за-
вжди якісне. А потім цукристі масово 
вражає циркоспороз, буквально цілі 
поля жовті. У результаті цукру в буря-
ках залишається 12-13 відсотків і їх пе-
реробляти технологічно невигідно. 

Однак ми розуміємо, що селяни по-
несли затрати – посіяли буряки і від-
повідно хотіли б їх кудись здати на пе-
реробку, тому будемо співпрацювати 
з приватною особою, яка прийматиме 
цукросировину від населення. На яких 
умовах приватник працюватиме – мені 
невідомо, він їх визначить самостійно.

– І все ж, скільки цьогоріч планує-
те переробити сировини і вироби-
ти при цьому цукру?

– Наразі важко щось сказати, гадає-
мо вийти десь на рівень – 450-500 тис. 
т цукристих, та виробити 55-60 тис. т 
цукру 2 і 3 категорії.

– І наостанок, хотілося б від Вас 
довідатися про наступне. Свого 
часу разом із заводом народилося 
селище цукроварів, життя якого 
у великій мірі залежить від нього, 
практично весь кадровий потен-
ціал проживає тут, сформували-
ся цілі династії. Чи планують нові 
власники якісь капіталовкладення 
в його соціальну інфраструктуру?

– Відповідно до чинного законодав-
ства підприємство справно сплачує 
селищу податки. Більше з цього приво-
ду, поки завод тільки входить у вироб-
ничий цикл, нічого сказати не можу. 

На жаль, через технологічні склад-
нощі першого дня нам так і не вдалося 
побачити на власні очі, як народжуєть-
ся чортківський цукор вже у новій для 
себе упаковці, тож довелося завітати на 
підприємство ще раз, наступного дня. 
В цехах панував відповідний робочий 
бадьорий настрій, не відчувалося будь-
якої нервозності, як це мало місце упро-
довж останніх нестабільних років. Адже 
десь навіть ходили чутки, що завод ціл-
ком могли й порізати на металобрухт… 
Благо, знайшовся новий, з усього видно, 
надійний господар, й попри «зміну про-
писки» чи то пак «вивіски» підприємство 
усе ж функціонуватиме, причому, зі слів 
директора, навіть нарощуватиме вироб-
ничі потужності. Отож, є небезпідставні 
сподівання, що слава про чортківських цу-
кроварів знову линутиме Україною, а отже 
– й про наше славне місто над Серетом.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

В зв’язку з тим, що частина суб’єктів 
господарювання не змінила КВЕД-2005 на КВЕД-2010, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України видало наказ від 7 лютого 2013 р. за № 
113 «Про відновлення чинності національного 

класифікатора України ДК 009:2005 «Класифікація 
видів економічної діяльності», згідно з яким чинність 

КВЕД-2005 припиняється 31 грудня ц. р. (Згідно зі 
статистичними даними приблизно 55 відсотків 
суб’єктів господарювання змінили КВЕД-2005 на 

КВЕД-2010). У зв’язку з цим змінити види економічної 
діяльності на КВЕД-2010 потрібно до кінця 2013 року.

Рекомендуємо фізичним особам-підприємцям та юри-
дичним особам не зволікати зі зміною КВЕД, і задля уник-
нення черг до державного реєстратора юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців в останні дні 2013 року змінити 
КВЕД протягом жовтня-грудня ц. р.

Для приведення кодів видів економічної діяльності від-
повідно до КВЕД-2010 фізичним особам-підприємцям та 
представникам юридичних осіб необхідно звертатись до 
державного реєстратора із відповідними документами: для 
фізичних осіб-підприємців необхідно подати реєстраційну 
картку на проведення державної реєстрації змін до відо-
мостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців (форма № 11);  паспорт громадянина України 
або паспортний документ іноземця; в разі подання доку-
ментів уповноваженою особою фізичної особи-підприємця 
до справи долучається доручення та пред’являється  пас-
порт уповноваженої особи. 

У разі внесення змін до установчих документів юридич-
ної особи у зв’язку із змінами видів економічної діяльності 
необхідно звернутися з реєстраційною карткою на прове-
дення державної реєстрації змін до установчих докумен-
тів юридичної особи (форма № 3) та з пакетом докумен-
тів, передбачених ст. 29 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 
(примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвід-
чену копію),   рішення  про  внесення  змін  до  установчих  
документів; документ,  що  підтверджує  правомочність  
прийняття  рішення  про внесення  змін  до  установчих  
документів; оригінали  установчих  документів юридичної 
особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змі-
нами, чинними на дату подачі документів, два примірники  
змін до установчих документів юридичної особи у вигляді  
окремих  додатків  або   два примірники установчих доку-
ментів у новій редакції; документ, що  підтверджує  внесен-
ня  реєстраційного  збору за проведення  державної  реє-
страції  змін  до установчих документів. Якщо документи 
для проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи подаються особою, яка згідно 
з  відомостями, внесеними до Єдиного державного реє-
стру, має право вчиняти  юридичні  дії  від імені юридичної 
особи без довіреності, державному реєстратору додатково 
пред’являється паспорт громадянина України або паспорт-
ний документ іноземця. Якщо такі  документи подаються 
іншим представником юридичної особи, державному  реє-
стратору  додатково  пред’являється паспорт громадянина  
України або паспортний документ іноземця та надається 
документ або нотаріально засвідчена копія документа, що 
засвідчує повноваження представника).

У разі заміни видів економічної діяльності видам діяль-
ності з їх переліку, зазначених в установчих документах 
юридичної особи, необхідно звернутися з реєстраційною 
карткою про внесення змін до відомостей про юридичну 
особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних та фізичних осіб-підприємців (форма № 4).

Зміна видів економічної діяльності проводиться безко-
штовно.

Тарас ВІВСЯНИК, 
державний реєстратор юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців реєстраційної 
служби районного управління юстиції      

До уваги суб`єктів підприємницької діяльності

Чинність видів 
економічної діяльності 

за КВЕД-2005 
діє до 31 грудня 2013!

Є перший чортківський цукор-2013!

Біографічна довідка 
КУЛИЧ Олег Григорович. Наро-

дився  12 червня 1970 р. у с. Куликів 
Радехівського району Львівської об-
ласті. В цукровій галузі – з 1994 р., 
відколи після закінчення Львівської 
політехніки пішов працювати на 
Радехівський цукрозавод слюсарем 
КВПіА 4-го розряду. З 2004 р. – ди-
ректор Хоростківського цукрово-
го заводу. З часу придбання  під-
приємства групою компаній «Мрія» 
працював технічним директором 
цукрового холдингу «Мрія». У черв-
ні ц. р. призначений директором 
Чортківського виробництва ТзОВ 
«Радехівський цукор». 

Наказом Чортківського районного управління юстиції 
від 25.09.2013 р. за № 10/8 зареєстровано розпорядження 
голови Чортківської районної державної адміністрації від 
2.09.2013 за № 293-од «Про черговий призов на строкову 
військову службу восени 2013 року громадян району 1988-
1995 років народження», про що зроблено запис в Держав-
ному реєстрі нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади за № 4/126.

Юстиція інформує
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Реформування

Є така служба

З першого погляду це – нововведення 
для сучасних аграріїв, але дорадча діяль-
ність в Україні регулюється Конституцією 
України, Господарським кодексом України, 
Цивільним кодексом України, Законом Укра-
їни «Про сільськогосподарську дорадчу ді-
яльність» та іншими нормативно-правовими 
актами. Правові засади здійснення сільсько-
господарської дорадчої діяльності в Україні 
визначає Закон «Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність», прийнятий Верховною 
Радою 17 червня 2004 р., який вступив у дію 
з 1 січня 2005 р. Він регулює відносини в цій 
сфері та спрямований на поліпшення добро-
буту сільського населення й розвиток сіль-
ської місцевості.

Згідно із законом дорадча діяльність – це 
сукупність дій та заходів, спрямованих на 
задоволення потреб особистих селянських 
і фермерських господарств, господарських 
товариств, інших сільськогосподарських 
підприємств усіх форм власності та госпо-
дарювання, а також сільського населення 
у підвищенні рівня знань та вдосконаленні 
практичних навичок прибуткового ведення 
господарства. Дорадчу діяльність забез-
печують сільськогосподарські експерти-
дорадники – це фізичні особи, які проводять 
дорадчу діяльність не на постійній основі, 
мають достатній фаховий рівень та одержа-
ли кваліфікаційне свідоцтво відповідно до 
вимог законодавства, надають дорадчі по-

слуги на запит дорадчих служб і дорадників, 
відповідають вимогам, передбаченим цим 
Законом. Експертами-дорадниками є пра-
цівники закладів науки й освіти, інші вузько-
спеціалізовані фахівці, котрі внесені до Реє-
стру дорадників.

Сільськогосподарські райони є основною 
ланкою аграрної економіки, на яких комп-
лексно замикається сфера виробництва, 
сервісне обслуговування та переробка 
продукції. При оптимальному використанні 
потенційних можливостей кожної зі сфер, 
забезпеченні їх збалансованого розвитку 
досягається належна ефективність вироб-
ництва, добробут населення і вирішення 
соціально-економічних та екологічних про-
блем сільських територій.

В ситуації, що склалася з реформуван-
ням сільського господарства, внаслідок 
якої відбулося роздрібнення виробництва, 
зростання майже в 5 разів кількості суб’єктів 
господарювання з одночасним руйнуванням 
їх сервісного обслуговування, не відбулося 
адекватних організаційних змін у нових умо-
вах ведення аграрного виробництва. Відсут-
нє належне інформаційне середовище для 
забезпечення інноваційного розвитку сіль-
ського господарства та сільських територій.

Основними причинами занепаду госпо-
дарств і сільських територій є: неготовність 
керівників аграрних формувань до само-
стійного прийняття  управлінських рішень та 

майнової відповідальності за прибутковість 
аграрного бізнесу; відсутність досвіду прак-
тичної роботи в умовах ринкової економіки; 
недостатня кількість висококваліфікованих 
спеціалістів у галузі сільського господар-
ства; низький рівень обізнаності з новітні-
ми досягненнями сільськогосподарської 
науки та відсутність практичних навичок 
інноваційного розвитку в умовах обмеже-
них фінансових, матеріальних та інших ре-
сурсів; нерозвинутість ринкової та соціаль-
ної інфраструктури у сільській місцевості, 
особливо такої важливої  її  складової,  як 
інформаційно-консультаційне забезпечення 
товаровиробників.

На сьогодні особливо важливе значення 
має підготовка дрібних сільськогосподар-
ських товаровиробників, сільські території 
до роботи в нових умовах реалізації продук-
ції відповідно до вимог СОТ, які незабаром 
вступають в силу. З цією метою існує необ-
хідність створення в сільських населених 
пунктах обслуговуючих сільськогосподар-
ських кооперативів.

Вирішення зазначених проблем поклада-
ється на сільськогосподарські дорадчі служ-
би; їх ефективну діяльність підтверджує до-
свід дорадництва майже у 120 країнах світу.

Більшість керівників новоутворених аг-
роформувань ще не досконало володіє 
сучасними підходами до господарювання 
та збуту власної продукції, тому доходи не 
забезпечують розширеного відтворення га-
лузі. В результаті цього відбувається про-
цес згортання виробництва багатьох видів 
сільськогосподарської продукції, особливо 
у тваринництві, нераціонально використову-
ється земля, скорочуються робочі місця на 
селі, збільшується розшарування селян за 
рівнем доходів, руйнується соціальна інфра-
структура.

Наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України створено регіональ-
ну кваліфікаційну комісію по Тернопільській 
області, що має організувати проведення 
кваліфікаційного іспиту фахівців, які мають 
бажання проводити на професійному рівні 
дорадчу діяльність. 

У Тернопільській обласній газеті «Свобо-
да» від 16 серпня 2013 року за № 66 опу-
бліковано оголошення регіональної ква-
ліфікаційної комісії про прийом (протягом 
30 календарних днів) заяв і документів для 
складання кваліфікаційного іспиту.

До зауваги, дорадником може бути осо-
ба, яка має: вищу (бажано сільськогоспо-
дарську) освіту; освітній рівень – спеціаліст, 
магістр; досвід роботи в аграрному секторі 
економіки (не менше трьох років); є комуні-
кабельною, толерантною, має позитивний 
авторитет у районі; вміє переконувати, про-
пагувати і розповсюджувати ідеї, працювати 
з комп’ютером.  

Для складання іспиту необхідно предста-
вити в регіональну кваліфікаційну комісію 
разом із заявою такі документи: копію ди-
плома та копію трудової книжки.

Для підготовки до кваліфікаційного іспиту 
підготовлені відповідні методичні матері-
али, з якими можна ознайомитися на сайті  
Тернопільської обласної дорадчої служби 
«Агронаука» (Agronauka.org.ua) чи безпосе-
редньо в дорадчій службі (м. Тернопіль, вул. 
Тролейбусна, 12; моб. тел. 0674232963).

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ
за інформацією керівника Тернопільської 

сільськогосподарської дорадчої служби 
«Агронаука», д. е. н., професора 

А.СТЕЛЬМАЩУКА

Діяльність сільськогосподарської дорадчої служби
В Україні поставлена мета – сформувати мережу сільськогосподарських  

дорадчих служб і систему поширення  інформації з питань аграрної економіки, 
технологій, управління, маркетингу, обліку, оподаткування, права, екології 
тощо. В районах передбачено створення відділів сільськогосподарського 

дорадництва з надання соціально спрямованих дорадчих послуг, направлених 
на підвищення освітньо-фахового рівня населення, впровадження прогресивних 

технологій виробництва екологобезпечної продукції, зростання рівня 
конкурентоспроможності сільських територій.

Звертаючи увагу на схематичне зобра-
ження, дещо деталізуємо.

Слід сказати, обов’язки завідувача секто-
ром охорони здоров`я Чортківської райдер-
жадміністрації наразі виконує заступник го-
лови РДА з гуманітарних питань І.Стечишин. 

Чортківська міжрайонна Станція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги (яка обслуго-
вує Заліщицький, Бучацький, Борщівський, 
відповідно і наш райони) підпорядковується 
обласному Центру даної структури. В на-
шому районі створено чотири пункти тимча-
сового базування «швидкої», де проходить 
цілодобове чергування лікарських бригад. 
Згідно з теперішніми вимогами автомобіль 
«швидкої» повинен прибути на місце викли-
ку: в селі – до 20 хвилин, у місті – до 10 хв.

Центру первинної (медико-санітарної) 
допомоги підпорядковуються амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини – їх 
на сьогодні в районі є 19: три – міських (цен-
тральна – в приміщенні колишньої дитячої 
консультації; на вул. О.Маковея, 7; смт За-
водське – поліклініка). Сільським амбулато-
ріям підпорядковуються: 6 фельдшерсько-
акушерських пунктів (у селах, де населення 
– більше 600 жителів); 32 фельдшерських 
пункти (до 600 жителів); медичних пунктів 
(до 300 жителів) поки що в районі немає, та в 
перспективі їх отримає 10 населених пунктів 
із малою кількістю жителів.

Слід зауважити, паралельно з медичною 
службою функціонує і санітарна – Чорт-
ківське міжрайонне управління Головного 
управління Держсанепідслужби в Тернопіль-
ській області, яке очолює Головний держав-
ний санітарний лікар Чортківського та Гуся-
тинського районів О.Чайчук.

У нашому районі функціонує три обласних 
медичних установи: шкірно-венерологічний 
диспансер (головний лікар – Т.Кузь); проти-
туберкульозний диспансер (головний лі-
кар – Л.Грубенюк) і туберкульозна лікарня, 
яку очолює М.Черкасов, у с. Білобожниця; 
а також – Чортківське міжрайонне (Гусятин-
ський, Бучацький, Монастириський райони) 
судово-медичне відділення, яке очолює суд-
медексперт А.Гуцул; патолого-анатомічне 
бюро (лікар-патолого-анатом В.Семенюк) 
і міжрайонна ЛТЕК (лікарська трудова екс-
пертна комісія), яка обслуговує Борщів-
ський, Заліщицький і наш райони (завідувач 
– П.Діденко).

Тетяна ЛЯКУШ

Структура медичної галузі району

Департамент охорони здоров’я  
Тернопільської 

облдержадміністрації

Сектор охорони здоров’я Чортківської  
райдержадміністрації

Чортківська центральна 
комунальна районна лікарня 

(головний лікар Р.Чортківський)

Чортківський комунальний районний Центр 
первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги (головний лікар Я.Ратушняк) 

Обласний центр екстреної 
(швидкої) медичної допомоги

Чортківська міжрайонна станція екс-
треної (швидкої) медичної допомоги 

(головний лікар Т.Бачинська) 

Стаціонар Поліклініка Амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини
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До редакції нашої газети надійшло звернення 
від депутата Чортківської міської ради Ю.Макотерського із проханням 

детально роз’яснити мешканцям Чортківщини всю структуру медичного обслуговування району. 
Відомо, що медична галузь пройшла вже не один етап реформування. А отже, відбулися певні перебудови 

в галузі охорони здоров’я, про які неодноразово повідомлялося на шпальтах районки. 
Та все ж на часі подаємо вам, шановні краяни, більш детальне роз’яснення 

(як схематично, так і словесно) щодо чіткого розмежування окремих ланок структури медичного обслуговування району 
за інформацією головного лікаря Чортківського комунального районного Центру первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги Я.Ратушняка.
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Соціум 5

Юстиція інформує

Соцзахист З перших уст

Згідно із Законом, всі корупційні пра-
вопорушення, пов’язані з одержанням 
неправомірної вигоди, відносяться до 
числа злочинів.

Окрім цього, термін «хабар» замі-
нено поняттям «неправомірна виго-
да». Закон криміналізує всі елементи 
активного і пасивного хабарництва, в 
тому числі пропозицію неправомірної 
вигоди, а також встановлення кримі-
нальної відповідальності за прийняття 
пропозиції або обіцянку неправомірної 
вигоди.

Так, за пропозицію службовій особі 
неправомірної вигоди за здійснення 
або нездійснення нею тієї чи іншої дії в 
інтересах того, хто пропонує таку виго-
ду, встановлено покарання від штрафу 
від 250 до 500 неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян до обмеження 
волі на строк до двох років.

За прийняття службовою особою 
пропозиції неправомірної вигоди вста-
новлено покарання у вигляді штрафу 

від 750 до 1 тисячі неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян або ви-
правні роботи на строк від одного до 
двох років.

Одержання неправомірної вигоди 
службовою особою з використанням 
наданої їй влади чи службового стано-
вища карається штрафом від 1 до 1,5 
тис. неоподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян або арештом на строк від 
трьох до шести місяців, або позбавлен-
ням волі на строк від двох до чотирьох 
років, із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років.

Одержання службовою особою не-
правомірної вигоди в особливо вели-
кому розмірі або одержання її служ-
бовою особою, яка займає особливо 
відповідальне становище, карається 
позбавленням волі на строк від 8 до 12 
років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певно ді-
яльністю на строк до трьох років з кон-

фіскацією майна.
Неправомірною вигодою в особливо 

великому розмірі вважається вигода, 
яка в 500 і більше разів перевищує 
неоподаткований мінімум доходів гро-
мадян (8500 грн.).

Цим Законом розширено межі щодо 
застосування диспозицій корупційних 
правопорушень таким чином, щоб від-
повідні положення торкались випадків, 
коли корупційні дії здійснюються в ін-
тересах третьої особи; встановлення 
більш жорстких санкцій за корупційні 
діяння в публічній сфері; ліквідація ри-
зику зловживання інститутом діючого 
розкаяння шляхом введення додат-
кових обов’язкових умов для можли-
вого звільнення від відповідальності 
за корупцію (введення обов’язкової 
наявності двох факторів – вимагання 
і добровільного інформування органу 
досудового розслідування.

Слід зазначити, що даний Закон є 
необхідним для подальшої євроінте-
грації України.

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник районного 

управління юстиції

За хабарництво посилюється 
відповідальність

29 травня ц. р. набув чинності Закон України від 18 квітня 2013 р. 
за № 221-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо приведення національного законодавства у відповідність зі 
стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» (далі – 

Закон), яким вводиться кримінальна відповідальність 
за пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди.

Громадянство – це постійний правовий зв’язок 
особи та держави, що виявляється у їх взаємних 

правах і обов’язках. Жоден українець не може бути 
позбавлений громадянства, а також права його 

змінити. Усі громадяни України, незалежно від підстав 
отримання громадянства, рівні перед законом, 

мають одинакові конституційні права, не можуть 
бути вигнані за межі України чи видані іншій державі.

На тему громадянства ми поспілкувалися 
із завідувачем Чортківського РС УДМС України 
в Тернопільській області І.І.СВАРИЧЕВСЬКИМ.

– Законом визначено декілька категорій осіб, які є грома-
дянами України. Перш за все це усі громадяни колишнього 
СРСР, які на момент проголошення незалежності України 
(24 серпня 1991 р.) постійно проживали на території нашої 
держави. Також громадянами України є особи, незалежно 
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пе-
реконань, статі, етнічного та соціального походження, май-
нового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які 
на момент набрання чинності Закону України «Про грома-
дянство України» (13 листопада 1991 р.) проживали в Укра-
їні і не були громадянами інших держав; особи, які прибули 
до нашої країни на постійне проживання після 13 листопа-
да 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР 
взірця 1974 року органами внутрішніх справ України внесе-
но запис «громадянин України», їхні діти, які прибули разом 
із батьками в Україну, якщо на той момент вони не досягли 
повноліття, а також усі, хто набув громадянство України 
відповідно до законів України та міжнародних договорів.

– На яких підставах можна набути громадянство 
України?

– Найперше – за народженням. Також громадянином 
України можна стати за територіальним походженням; 
внаслідок прийняття до громадянства чи поновлення у 
громадянстві; у результаті усиновлення або встановлення 
над дитиною опіки чи піклування; внаслідок встановлення 
опіки над особою, яку суд визнав недієздатною, у зв’язку 
з перебуванням у громадянстві України одного чи обох 
батьків дитини; внаслідок встановлення батьківства; та за 
іншими підставами, які передбачені міжнародними догово-
рами України.

– Ілір̀ яне Івановичу, розкажіть детальніше, хто є 
громадянином України за народженням. Напевно, це 
поняття більш ширше ніж ми звикли його розуміти?

– Умовою набуття особою громадянства України за на-
родженням  є проживання обох її батьків на законних під-
ставах на території нашої держави. Під проживанням в 
Україні на законних підставах розуміється проживання осіб 
без громадянства, які мають посвідку на проживання чи 
тимчасове проживання на території України, або їм надано 
статус біженця чи притулок в Україні. В даному випадку не 
має значення – мають згадані особи постійну чи тимчасову 
прописку.

– Хто може набути громадянство України за тери-
торіальним походженням?

– Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, 
повнорідні брат чи сестра народилися або постійно прожи-
вали до 16 липня 1990 р. на території, яка стала територією 
України, а також на інших територіях, що входили до скла-
ду Української Народної Республіки, Західно-Української 
Народної Республіки, Української Держави, Української 
Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської 
України, Української Радянської Соціалістичної Республіки 
(УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, що 
взяв зобов’язання припинити іноземне громадянство, та 
подала заяву про набуття громадянства України, а також 
її діти реєструються громадянами України. Якщо в особи є 
неповнолітні діти і вона хоче, щоб вони також набули гро-
мадянство України, діти можуть це зробити разом із нею, 
про що вона порушує клопотання в своїй заяві.

Право набути громадянство за територіальним похо-
дженням надається окремо від батьків неповнолітнім ді-
тям, які народилися чи постійно проживали на території 
УРСР і є особами без громадянства, а також неповнолітнім 
дітям, які народилися на території України від батьків іно-
земців і набули за народженням громадянство іншої дер-
жави, яке пізніше було припинено. Необхідною умовою для 
набуття громадянства за територіальним походженням є 
подання особою відповідної заяви до територіального під-
розділу УДМС. Якщо громадянство України набуває дити-
на окремо від батьків, заяву за неї подає один із батьків 
або опікун чи піклувальник.

– Якими документами підтверджується громадян-
ство України?

– Першим і найважливішим документом, що посвідчує 
особу власника і підтверджує громадянство України, є так 
званий «внутрішній» паспорт. За кордоном і під час перети-
нання державного кордону України приналежність до гро-
мадянства нашої країни підтверджує паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон, для неповнолітніх – проїзний 
документ дитини. Також такими документами є посвідчен-
ня особи моряка та члена екіпажу. У разі втрати або псу-
вання під час перебування за кордоном паспорта грома-
дянина України для виїзду за кордон право громадянинові 
України на в’їзд в нашу державу дає посвідчення особи на 
повернення в Україну.

Наш кор.

Дещо, чого ви не знали 
про громадянство України

– Валерію Григоровичу, розкажіть, будь 
ласка, яку роль в державі відіграє Фонд?

– Насамперед зазначу, становлення 
та розвиток соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві в 
Україні було започатковано з прийняттям 
Законів України «Про основи законодав-
ства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 14 
січня 1998 р., «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від не-
щасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності» від 23 вересня 
1999 р. Державну реєстрацію Статуту 
фонду проведено 22 серпня 2000 р., а з 1 
квітня 2001-го, коли набрав чинності наш 
базовий Закон, здійснюються страхові 
відшкодування та надаються соціальні 
послуги потерпілим. Тобто, в серпні ми 
відзначили тринадцяту річницю з дати 
утворення фонду. За цей період проведе-
но значну роботу по створенню в державі 
нової системи соцзахисту наших грома-
дян, які з причин виробничого характе-
ру втратили здоров’я або годувальника, 
в результаті чого фонд виріс у потужну 
фінансову структуру, яка реально забез-
печує реалізацію державної політики в 
сфері соціального страхування громадян 
України. В сфері відповідальності фон-
ду – цілий комплекс серйозних завдань, 
від грамотного вирішення яких залежить 
якість життя і рівень захисту інтересів лю-
дей праці, їх впевненість в завтрашньому 
дні. Акцентую увагу, що під страховим за-
хистом фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві пе-
ребуває понад 13 мільйонів працюючого 
населення, на обліку фонду знаходиться 
майже 307 тисяч потерпілих і членів їх сі-
мей.

– Які соціальні послуги та виплати 
здійснює Фонд?

– Рівень відповідальності фонду перед 
суспільством вимірюється розміром що-
місячної суми страхових виплат потерпі-
лим, яка складає близько 520 млн. грн. 
Всього з початку діяльності фонду потер-
пілим на виробництві та членам їх сімей 
виплачено страхових виплат на суму по-
над 31,4 млрд. гривень.

В структурі витрат фонду близько 92 
відсотків коштів спрямовується на стра-
хові виплати та медико-соціальні послу-

ги потерпілим на виробництві. З огляду 
на це, в сфері соцстрахування фонд є 
найефективнішою організацією по вико-
ристанню коштів. У цілому фонд успішно 
здійснює в сукупності близько 30 видів по-
слуг та допомог, у тому числі соціальних, 
медичних, реабілітаційних, лікувальних, 
оздоровчих, профілактичних та інших.  
За перше півріччя ц. р. із бюджету фонду 
потерпілим (членам їх сімей) виплачено 
понад 3 млрд. грн., що на 820 млн. грн. 
або на 37,6 відсотка більше, ніж у І пів-
річчі 2012 р. Середньомісячний розмір 
страхової виплати на одного потерпілого 
(члена його сім’ї) за І півріччя поточного 
року склав 1641,9 грн., що на 34,2 відсотка 
більше порівняно з І півріччям 2012 р.

З метою впровадження в життя політи-
ки Президента України В.Януковича щодо 
підвищення стандартів життя людей, ре-
алізації завдань Програми економічних 
реформ «Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, ефективна 
держава», соціальних ініціатив Глави дер-
жави, у 2012 р. фондом було здійснено 
три етапи підвищення страхових виплат 
потерпілим на виробництві, в результаті 
чого середній розмір щомісячної стра-
хової виплати на одну особу по Україні 
збільшився на 55 відсотків, з 782 грн. до 
1210 грн., а у шахтарів – до 1593 грн. або 
на 56 відсотків у порівнянні з початком 
2012 р. Також з 1 березня ц. р. розмір що-
місячних страхових виплат підвищено ще 
на 14,9 відсотка, в результаті чого серед-
ній розмір щомісячної страхової виплати 
на одну особу по Україні склав 1384 грн., а 
у шахтарів відповідно – 1834 грн.

Завдяки солідарній системі накопи-
чення страхових внесків ми оперативно 
реагуємо на надзвичайні ситуації, які 
стаються на виробництві та пов’язані з 
травмуванням працівників. Так, потерпі-
лі в недавній аварії на заводі «Стирол» 
отримують необхідну медичну допомогу 
за рахунок фонду. Ми здійснили попере-
дні розрахунки сум страхових виплат ро-
динам загиблих і утриманцям. Очікувана 
загальна сума одноразової допомоги, яка 
буде виплачена утриманцям, складає 
понад 2,2 млн. гривень. Окрім того, всім 
утриманцям виплачуватимуться щомі-
сячні страхові виплати, а також пенсія у 
зв’язку з втратою годувальника, відповід-
но до чинного законодавства.

фонд надає потерпілим на виробництві 
цілий комплекс послуг з медичної та соці-
альної реабілітації потерпілих. Упродовж 
першого півріччя ц. р. у закладах охорони 
здоров’я проліковано 15625 потерпілих 
на виробництві на загальну суму понад 
30 млн. гривень. Лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення було 
забезпечено 19384 потерпілих на вироб-
ництві на суму майже 29 млн. гривень. 
Технічними й іншими засобами реабіліта-
ції (протезно-ортопедичними виробами) 
забезпечено 1959 потерпілих на суму 8,2 
млн. гривень. За цей же період засобами 
пересування (колясками) забезпечено 
217 потерпілих на виробництві на суму 2,2 
млн. гривень. 

– Яке місце у Вашій роботі займає 
реабілітація потерпілих?

– фонд успішно забезпечує інвалідів 
внаслідок трудового каліцтва медичною 
реабілітацією та санаторно-курортним лі-
куванням у кращих закладах України. За 
перше півріччя забезпечено 5262 інвалі-
дів внаслідок трудового каліцтва на суму 
понад 55 млн. грн. Потерпілі на виробни-
цтві у цьому році проходять санаторно-
курортне лікування в санаторіях різних 
профілів. Усі послуги відповідно до реко-
мендованого профілю лікування входять 
у вартість путівки, яка складається з лі-
кування, харчування та проживання по-
терпілого. 

– Які завдання ставите перед со-
бою у цьому році?

– З метою реалізації політики Пре-
зидента України щодо підвищення со-
ціальних стандартів життя фонд планує 
продовжити подальше осучаснення 
страхових виплат найбільш незахищеним 
категоріям наших потерпілих. Стовід-
сотково забезпечити потребу інвалідів у 
спецавтотранспорті, тобто придбати 678 
автомобілів для інвалідів внаслідок тру-
дового каліцтва, які перебувають у черзі. 
Також у рамках реалізації соціальних іні-
ціатив Президента України, спрямованих 
на інтеграцію осіб з особливими потреба-
ми у сучасне суспільство, забезпечення 
їх самореалізації, духовного зростання, 
фондом започатковано проведення що-
річних всеукраїнських спартакіад серед 
інвалідів внаслідок трудового каліцтва. 
фінальні змагання першої Всеукраїнської 
спартакіади «Сила духу» пройдуть з 26 
по 29 вересня ц. р. у м. Алушта. Їх учас-
никами стануть понад 250 потерпілих на 
виробництві – переможців і призерів від-
бірних змагань з усіх регіонів України.

В центрі уваги і турботи – людина праці
Інтерв’ю з директором виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України В.Г.АКОПЯНОМ.
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Професійне свято

Бібліотеки Чортківщини – скарбниці духовності, де закла-
даються почуття причетності до істинних цінностей світо-
вої культури, національних святинь, формуються в душах 
майбутніх громадян України паростки добра, порядності та 
благородства. 

Бібліотекарі, які працюють у книгозбірнях – особливі 
люди. Які вони? Яка у них уява про сьогоднішнє та майбут-
нє своєї професії, бібліотеки?..

2013-й рік став особливим для працівників центральної 
книгозбірні та п’яти бібліотек-філій (центральна дитяча бі-
бліотека, бібліотеки-філії сіл Джурин, Звиняч, Улашківці, 
Шульганівка). Колектив центральної книгозбірні вдруге взяв 
участь у конкурсі проекту «Організація нових бібліотечних 
послуг» програми «Бібліоміст» і був приємно вражений, 
отримавши листа в квітні місяці ц. р. від Ради міжнародних 
наукових досліджень та обмінів (IREX) і команди програми 
«Бібліоміст» про перемогу в п’ятому раунді конкурсу. 

Під час визначення переможців важливими критеріями 
відбору були результати попередньої роботи бібліотек – 
учасниць проекту, а саме: центральної бібліотеки і трьох 
бібліотек-філій сіл Біла, Колиндяни, Пробіжна, які успішно 
реалізують свою участь у проекті програми «Бібліоміст» із 
запровадження нових бібліотечних послух із вільним (без-
коштовним) доступом до інтернету. Тепер мешканці цих на-
селених пунктів можуть у будь-який час прийти у бібліотеку 
і поспілкуватися з рідними по скайпу, замовити ліки чи ін-
ший товар, необхідний для ведення домашнього господар-
ства тощо. 

Наші успіхи висвітлюються на сайті програми «Бібліо-
міст» та у чергових випусках бюлетенів «Бібліоновини».

Проект Центральної бібліотеки переконав експертну 
раду, що бібліотеки-учасниці мають підтримку з боку влади 
і змогу залучити спонсорську та партнерську допомоги, а 
найголовніше – можливість якнайкраще використовувати 
безкоштовний доступ до інтернету для розвитку громади.

Приємно, що районна та місцеві ради, районний відділ 
культури, туризму, національностей та релігій райдержад-
міністрації підтримали бажання колективу центральної бі-
бліотеки вдруге взяти участь у конкурсі. А найголовніше 
– депутатський корпус райради одноголосно підтримав 
пропозицію співфінансування проекту, виділивши на 5 
бібліотек-учасниць кошти на придбання меблів, комп’ютерів 
і проведення всіх підготовчих робіт для відкриття пунктів 
вільного доступу до мережі інтернет. 

Кожна бібліотека-переможець отримає від програми «Бі-
бліоміст» по два комп’ютери, принтер, сканер та відповідне 
програмне забезпечення. Усього бібліотеки Чортківської 
РКЦБС отримають: 10 комп’ютерів з відповідним програм-
ним забезпеченням, 4 принтери і 4 сканери. 

Обладнуючи бібліотеки комп’ютерами, програма «Бібліо-
міст» має на меті сприяти розвитку інноваційних бібліотеч-
них послуг, що якнайкраще задовольнятимуть інформаційні 
потреби місцевого населення, тим самим підсилюючи роль 
бібліотек як важливого осередку розвитку громади. 

У районі функціонує 57 бібліотек-філіалів, які намагають-
ся удосконалюватись з кожним роком. 10 бібліотек-філій 
надають вільний доступ до інтернету своїм користувачам, 
із них – 7 сільських.

Бібліотеки Чортківщини є бажаним місцем зустрічі та 
спілкування, проведення змістовного дозвілля дітей і моло-
ді, пропонують своїм читачам цікаві зустрічі, влаштовують 
експрес-опитування «Якою я уявляю бібліотеку і книгу май-
бутнього?», «Міняємося, удосконалюємося…», «З книгами 
життя на землі веселіше і цікавіше?..» тощо.

Сьогодні, користуючись нагодою, вітаю всіх працівників 
бібліотек району та ветеранів нашої галузі  з професійним 
святом. Ваша віддана праця плекає патріотичне, націо-
нально свідоме суспільство, допомагає нашим читачам у 
налагодженні спілкування один з одним та відкриває нові 
обрії знань. Кожен із вас є важливим і дорогим для нас. Не-
хай Господь обдарує вас і ваші родини щастям, здоров’ям, 
миром.

Оксана КОЛІВОШКО, 
директор Чортківської РКЦБС        

Сучасна бібліотека: 
рухаємося вперед
У вінок осіннього жовто-багряного свята Віри, 

Надії, Любові та мудрої матері їх Софії гармонійно 
вплітається Всеукраїнський день бібліотек, 

який започатковано 30 вересня 1998 року. 
Своє професійне свято відзначають 

як бібліотекарі-професіонали, так і читачі.

Михайло Галущинський – наш із вами зем-
ляк, уродженець с. Звиняч. Народився у сім`ї 
священика, пароха місцевої церкви о. Ми-
коли Галущинського (незабаром на пробор-
стві, де проживав парох, буде встановлено 
односельчанами пам`ятну дошку та наразі 
ведуться відновлювальні роботи на могилі 
отця). Крім Михайла, у родині було ще чет-
веро синів і донька. Отримавши від батьків 
належне патріотичне виховання та здобувши 
грунтовну освіту, всі вони набуті знання ви-
користали для сплати боргу землі, на якій но-
родилися, – у служінні своєму народові. Таку 
думку сповідував і її дотримувався у своєму 
житті найстарший Михайло, підтримали його 
й троє братів Теодозій (Тит – відомий церков-
ний діяч, богослов, історик Церкви, ректор 
Греко-Католицької духовної семінарії, архи-
мандрит Василіанського чину, консультатор 
Конгрегації Східної церкви у Римі – на знім-
ку вцентрі), Іван (відомий педагог, голова товариства “Рідна 
школа” у Львові), Микола (адвокат, оборонець прав українців 
в умовах польського поневолення, провідний діяч “Пласту”).

Про постать цього громадського і політичного діяча, ко-
трий усе своє свідоме життя віддав служінню рідному на-
родові, довший час у силу політичних обставин замовчува-
лося, досі не опрацьовано залишену ним багату спадщину 
з напрацювань у сфері освіти, педагогічної діяльності, ви-
ховання національної свідомості. Зібраними по крупинках 
біографічними даними про сім`ю Галущинських і дослі-
дженнями літературної, педагогічної, просвітницької діяль-
ності Михайла Галущинського поділився з журналістами 
районки пан Василь Градовий, директор РК ДЮСШ, не-
втомний громадський діяч, дослідник історії рідного Звиня-
ча. Добродій представив матеріали наукової конференції, 
що проводилася у Рогатинській гімназії Івано-франківської 
області і була присвячена 120-й річниці від дня народжен-
ня колишнього першого директора Приватної гімназії у м. 
Рогатин Михайла Галущинського. 

Із досліджень цієї помітної в історії України постаті на-
уковцями, праці яких представлено в збірці «Михайло Га-
лущинський – лицар обов`язку і чину», хочеться виділити 
основне в характеристиці цієї особистості, а головним для 
себе герой публікації вважав педагогіку: «… я є освітник з 
душі і серця, і ніякої другої амбіції не маю, як тільки двигну-
ти з мертвої точки питання нашого культурного підйому».

Рівень шкільництва, запроваджений ним у Рогатинській 
гімназії, був зразком для інших освітніх закладів, у роки ди-
ректорування п. Галущинського у гімназії панувала атмос-
фера шляхетності, культу знань.  

Він був вчителем не лише молодого покоління, а й увій-
шов в історію як видатний теоретик та організатор освіти 
дорослих у Галичині. Перед освітою Михайло Миколайович 
ставив, окрім основних, ще й особливі завдання: в`язати в 
одне духовне ціле частини народу, тобто дбати про виро-

блення почуття національної єдності, а також має «стати 
охоронним засобом у щоденній праці й у щоденній бороть-
бі за існування національного організму… усвідомленням 
національного почування в народі серед чужого моря і 
переважаючого впливу чужої культури». «В освітній роботі 
не так важне питання знання і подавання науки, як радше 
виховна течія, котра має пронизувати освітню роботу», – 
наголошував багатократно Галущинський як андрагог (вчи-
тель для дорослих).

Те, що ідеї вчителя знаходили відгуки у серцях вихованців, 
свідчить хоча б той факт, що двісті п`ятдесят учнів старших 
класів гімназії пішли за прикладом свого вчителя служити 
Україні душею і тілом у новостворений легіон Українських 
Січових Стрільців. З серпня 1914 року М.Галущинського було 
призначено командантом УСС, які були першою в новітній іс-
торії України «дужою зорганізованою силою, яка направду, і 
з сентименту, і глибини свідомості, була соборницькою… Сі-
чові стрільці були вчителями, які навчали всіх своїх земляків, 
що не має значення, де хто з українців народився, де є і що 
діє: має значення ким і чим він себе почуває» (Історія Січових 
Стрільців. – К., 1992. – С. 11). Так кардинально змінила І світо-
ва війна долю «освітника з душі і серця». 

Після служіння своїй землі у військовому чині 
М.Галущинський повернувся до педагогічної діяльності, 
громадсько-просвітницької праці. Брав участь в організа-
ції Таємного Українського університету у Львові, був його 
професором. У 1921 р. був обраний заступником голови 
відродженого товариства «Просвіта», а з 1923 по 1931 рр. 
очолював просвітницьку організацію. У цей час він кар-
динально змінює мету освітніх товариств: людина має не 
просто отримувати знання, а розвивати у собі здатність до 
самоосвіти, самопізнання, тобто кожний повинен сам пра-
цювати над собою, власною освітою.

Багатою є і літературна спадщина видатного земляка: «З 
Українськими Січовими Стрільця-
ми», «Михайло Драгоманов – іде-
олог нової України», «Шевченко 
– поет життя і чину», «Семпер тіро 
– Все воїн» (дослідження життя 
і творчості І.франка), «Народна 
освіта й виховання народу», «На-
ціональне виховання», «Одиниця і 
громада» й ін.

Великі заслуги М.Галущинського 
і на ниві політичної діяльності, його 
праці в якості посла польського 
сейму. Й усюди, де б не працював, 
був взірцем щирої відданості, висо-
ких чеснот і гарячого патріотизму.

Життя і діяльність нашого зем-
ляка М.Галущинського – непрочи-
тана книга, яка є джерелом порад 
кожному щодо прийняття особис-
тих і суспільних рішень, прикладом 
того, як будувати своє життя і пра-
цю, щоб самовіддано служити рід-
ному народові.

Оксана СВИСТУН
фото з архіву Василя ГРАДОВОГО

видатні земляки

Він борг народові віддав сповна
Цими днями, а саме – 26 вересня, українська громадськість відзначила 135 років від народження 

відомого у свій час педагога, організатора та першого команданта легіону Українських Січових Стрільців 
Михайла Миколайовича Галущинського – людини, котра є прикладом того, 

як будувати своє життя і працю, щоб самовіддано служити своїй землі. “Україна – це я”, – 
цю фразу він повторював як життєве кредо для себе та гасло для усіх українців. 

“Поступаймо так, щоби кожен міг сказати слова “Україна – це я!” – і тоді не треба буде ні присяги, 
ні заклинання у любові до батьківщини. Доказуймо це щоденною працею, кожним поступком, ділом
 і словом... і тоді буде Україна”, – підсумовує М.Галущинський, і слова ці є актуальними й сьогодні. 
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2 жовтня. Тривалість дня – 11.34. Схід – 7.00. Захід – 18.34. Іменини святкують Давид, Ігор, Олексій

Музейні зустрічі

Тут зібралися знані та маститі вишивальниці села та довкіл-
ля. А серед них – Ірина Мацишин, Марія Мерещак, Любов Гера-
симів, Марія Григорчук, Марія Пшибила, Марія Левчук та інші. 

Не погордили запрошенням і народний майстер декоративно-
прикладного мистецтва Марія Бурдяк і майстер художньої ви-
шивки, дипломант багатьох регіональних імпрез Марія Свістіль.

Цікаво та змістовно ткалася канва розповіді про рушник, що 
дому давній оберіг. А її оповідували Оксана Лазарчук, Андрій 
Мацишин, Мар`яна Ляхович та Іван Старовський.

Вишивальниці ділилися своїми здобутками, а всіх присутніх 
на Святі рушників вітали заслужений працівник освіти, академік 
Богдан Головин (м. Тернопіль), заступник голови районної ор-
ганізації ВУТ «Лемківщина» Микола Гарбера, Галина Грицьків-
Оршак, місцевий поет-композитор Михайло Іванків й інші.

Виставкова зала музею полонила усіх різнобарвністю рушни-
ків. На полотнах немов співали солов’ї, красувалися кетяги ка-
лини, зелений хміль в’юнився по гіллі, зоріли в колосках волош-
ки сині… Та всіх рушників, що були представлені на виставці, не 
описати, не можливо перечислити й усіх їх творців. І все-таки 
відважусь виокремити декого: це колекції – Ірини Шмайдей, На-
талії Ляхович, Любові Липової, Ірини Мацишин, Віри Завінської-
Ярош, Надії Осадци та рушники із фонду музею.

Неописуваної краси і техніки виконання виділявся рушник Тетя-
ни Побережної. Чарівність квітів, своєрідний ноктюрн вона фарба-

ми і пензлем поклала на рушник, який сотворила для музею.
Ця зустріч залишила по собі неабиякий приємний спогад. 
Віра Криворук – голова лемківського осередку м. Чорткова – 

презентувала два рушники своєї сестри Ольги Криворук. А Марія 
Свістіль, Любов Липова, Марія Бурдяк і Дарія Качунь презентува-
ли власні рушники та своїх рідних.

Сюжетні віршування українського рушника перепліталися на-
родними піснями, які дарували всім присутнім сільські аматори 
– В.Запухляк, М.Пуляк, В.Маковійчук, Л.Герасимів, І.федчишин, 
А.Мацишин, І.Дерій, А.Канюс, С.Бубернак, Р.Букалюк.

Не обійшлося і без нагород: Дипломами Всеукраїнського 
фестивалю лемківської культури 2013 року, що проходив у 
м. Монастириська, вшанували майстрів художньої вишивки 
Марію Свістіль та її сестру Надію Поповську.

Степан БУБЕРНАК

Рушники – то моєї матусі роки
«Вишивала мати рушники хрещато, щоби повертали діти до рідної хати»  – такою була тема засідання 

клубу «Музейні зустрічі» поціновувачів історії краю Ягільницького Народного музею історії села.

Для уродженця нашого міста, а нині – чернівчанина 
пана Остапа Ножака місяць вересень розпочався 
більш ніж вдало: сучасний письменник переміг у 

конкурсі перекладачів METAPHORA 2012-2013. 
Цей конкурс перекладів поезії та есеїстики з європейських 

мов авторів ХІХ-ХХ ст., що раніше не виходили друком і не 
оприлюднювались українською мовою в електронному вигля-
ді, започаткував та є фундатором премії письменник, оглядач 
радіо «Свобода» у Празі Ігор Померанцев. Він же й вручив пре-
мію переможцю – Остапові Ножаку, спеціально задля цього 
приїхавши у Чернівці, де зараз живе й творить митець.

На розгляд журі колишнім чортківчанином було подано 
три праці: переклади з польської поезій Боґуслава фаліць-
кого, Ярослава Міколаєвського та есею Радослава Нова-
ковського. Свій вибір авторів молодий перекладач пояснив 
так: «Є багато авторів, які не сучасні тобі, але суголосні. 
Так часом буває, історія йде по колу, примикаються точки 
з різних півкуль і відчуваєш людину дуже близько, а між 
вами – століття і більше. Як от Боґуслав фаліцький. Що я 
про нього знаю? Майже нічого. Але коли читаю, то таке від-
чуття, що то написала людина тут же, на днях. Рука сама 
тягнеться перекласти, аби ці тексти стали хоч на йоту тво-
їми і щоб ти пережив той же катарсис, котрий, вочевидь, 
пережив і автор. І аби такий же катарсис відчув і читач пе-
рекладу».

У с.Шульганівка, в храмі Свято-Воскресенського 
чоловічого монастиря з вівторка на середу 

здійснюється нічне Богослужіння 
настоятелем монастирського храму ієромонахом 

Мелетієм. Відправа починається кожного вівторка 
з 23-ї год. читанням часів, опівночі розпочинається 
Свята Літургія, по завершенні якої відправляється 

подячний молебень.  
В один із вересневих вівторків участь у нічній молитві 

взяли священик Андрій Левкович і парафіяни церкви Святої 
Покрови м. Чорткова. На цьому Богослужінні були присутні 
отець Михаїл Гоюк зі с. Олексинці Борщівського району та 
отець Володимир Лижечко з парафіянами зі с. Шманьківці, 
що на Чортківщині. По закінченні Богослужіння ієромонах 
Мелетій привітав усіх присутніх на молитві, побажав усім 
стійкої віри, міцного здоров’я та подякував за участь у спіль-
ному нічному Богослужінні, здійснивши помазання вірних 
освяченим єлеєм.

Нагадуємо, нічне Богослужіння відправляється щовівтор-
ка, починається о 23-ї год. і триває до пів на третю ночі.

(За матеріалами веб-сайту 
церкви Св. Покрови м. Чорткова) 

Духовні вісті
Вівторкові нічні 
Богослужіння

Знай наших
Вітаємо земляка 

з перемогою!

Зрештою, достойне поцінування роботи цього навчаль-
ного закладу відчувалося і на святкуванні ювілею школи, 
привітати з яким приїхали гості з Польщі – директор Розької 
приватної гімназії Ян Доленговський з дружиною Анною, 
Львова – консул Генерального консульства Республіки 
Польща Мар`ян Орліковський, Києва – голова федерації 
польських організацій в Україні Емілія Хмельова та заступ-
ник голови федерації Тереза Дуткевич, делегації польських 
товариств із міст Гусятин і Тернопіль.

Урочистості – презентація діяльності товариства та шко-
ли, яку провели вихованці цього навчального закладу Лідія 
Мазур та Олександр Березовський, і святковий концерт – 
проходили у РКБК ім. К.Рубчакової (дир. – Й.Овод). Директор 
польської школи п. Марія Пустельник привітала присутніх, 
усіх, хто вболіває, допомагає, гуртується навколо їхнього 
товариства, із ваговитим ювілеєм і навзаєм отримала по-
здоровлення від консула Мар`яна Орліковського та Почесну 
грамоту з його рук як відзнаку своєї невтомної діяльності на 
шляху налагодження тісніших добросусідських відносин між 
нашими двома народами – українським і польським. Вітальні 
слова линули того дня від усіх гостей, котрі прибули на свя-
то, було вручено шанованим товариством подячні грамоти 
вчителям суботньої школи й активним діячам, котрі допо-
магають педагогам у їхній освітній діяльності.    

Прийшли того дня привітати зі двадцятирічним ювілеєм 
помітну своєю громадською роботою та досягненнями учнів 
суботню школу представники районної влади – заступник го-
лови райдержадміністрації Іван Стечишин і заступник керую-
чого справами – начальник відділу з гуманітарних питань ви-
конавчого апарату райради Тетяна Яблонь. У поздоровленні 
Іван Стечишин подякував пані Пустельник за самовідданість 
у справі, яку вона очолює, а гостям з Польщі – за підтримку 
України в її виборі європейського курсу. Тетяна Яблонь поба-
жала громадянам України і Польщі жити за настановами укра-
їнського поета та пророка Т.Шевченка: «І чужому научайтесь, 
й свого не цурайтесь…», закликаючи всіх присутніх добре зна-
ти своє, рідне, але ніколи не втрачати можливості пізнавати 
культуру, звичаї, традиції інших, близьких нам народів. Високо 
оцінила освітню роботу школи начальник відділу освіти РДА 
Тетяна Яремко. За плідну працю на педагогічній та просвіт-
ницькій ниві подякував ювілярам міський голова Михайло 
Вербіцький та пообіцяв керівникові Марії Пустельник грошову 
премію від себе особисто.

Вітали ювілярів – Польсько-українське культурно-освітнє 
товариство ім. А.Міцкевича та суботню школу польської мови 
– дружні їм районний комунальний центр соціальної реабілі-
тації дітей-інвалідів «Дорога в життя» в особі його директора 
Марії Анісенко та районне громадське об`єднання батьків 
дітей-інвалідів «Лебедята» – устами керівника Галини Са-
варин; представники МГО «Ініціатива» Марина Євсюкова та 
Олександр Хотюк; керівники зразкового народного танцю-
вального ансамблю «Яблунька» Наталія та Володимир Гудо-
ві; народний ансамбль танцю «Джерельце» й ін.

Ведучі святкового концерту Ілона Поселюжна та Юрій 

Микитюк уміло поєднували номери художнього читання у 
виконанні Василя Броди, Анастасії Іванців, Назара Бабина 
з пісенними, інструментальними, танцювальними дарунка-
ми. Приємною несподіванкою для чортківчан став заключ-
ний виступ гості з Польщі вокалістки Марлени Ригель.

Урочистості, присвячені 20-річчю створення Польсько-
українського культурно-освітнього товариства ім. 
А.Міцкевича та суботньої школи польської мови, розпо-
чалися суботнього ранку відправленням урочистої Свя-
тої Літургії у костелі Св. Станіслава. Опісля все присутнє 
товариство зібралося на міському цвинтарі біля поховань 
польських вояків, обладнаних ще в 2007-му і тепер, у 2013 р., 
посвяченому отцем Ярославом Кравцем.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Дружба без кордонів

У школи польської в Чорткові – ювілей!
Два десятки років чортківські юнаки та юнки мають змогу навчатися мові, культурі, звичаїв, історії 

наших західних сусідів-поляків у нашому місті. Й усе – завдяки пані Марії Пустельник, котра була ініціатором 
створення, зорганізувала і до сьогодні гуртує та навчає молодь чортківського краю однієї зі слов̀ янських 
мов-посестер – польської. Двадцять років діє у нас Польсько-українське культурно-освітнє товариство 

ім. А.Міцкевича та суботня школа польської мови, керівником і директором яких є Марія Адольфівна. 
Разом із нею допомагають дітям освоїти культуру сусіднього народу вчителі Анна Волкова, Уляна Навлока, 

Віталій Затильний, Наталія Іванців. Труди вчителів суботньої школи знаходять гідну оцінку 
на різноманітних конкурсах й інших змаганнях, у яких беруть участь їхні вихованці. 

У ваговитий щедрими дарами осені місяць вересень 
святкує свій День народження наш постійний дописувач, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», заслужений 
працівник культури України Степан Іванович БУБЕРНАК. 
Колектив «Голосу народу» засилає барвисте перевесло 
вітань і найщиріших зичень здоров`я, довголіття, натхнен-
ня та творчого запалу шанованому панові Степану з на-
годи уродин, а також поздоровляє добродія Бубернака із 
нещодавним присвоєнням почесного звання - академік 
Академії соціального управління. Успіхів Вам, шановний, 
та нових перспектив у ближчому майбутті!
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3 жовтня. Тривалість дня – 11.31. Схід – 6.01. Захід – 18.32. Іменини святкують Олег, Михайло, Остап

1 жовтня, вівторок 2 жовтня, середа 3 жовтня, 30 вересня, понеділок
УТ-1

08.00, 12.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.20, 15.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.05, 17.20 Т/с «Монте 
Крiсто» 
11.10 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.10, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.25 Т/с «Визволення» 
13.55 Шеф-кухар країни 
14.45 Кордон держави 
15.00, 18.20 Новини
15.15 Дiловий свiт. 
Агросектор 
18.40 фiнансова 
перспектива 
19.10 Про головне 
19.30 формула захисту 
19.40 Т/с «Москва. Три 
вокзали» 
20.40 фестиваль пiснi в 
Коблево 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.40 Свiт спорту 
21.45 Концерт «З вами 
Я... Михайло Грицкан» 
23.00 Пiдсумки 

КАНАЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.30 ТСН
08.10 «Снiданок з 1+1» 
09.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
11.05 Т/с «Карамель» 
13.05 Х/ф «Анжелiка i 
султан» 
15.05 Т/с «Тисяча i одна 
нiч» (1) 
16.45 «ТСН. Особливе» 
17.10 Т/с «Cила. 
Повернення додому» (1) 
20.15 Т/с «Любов та 
покарання» (1) 
22.15 «Мiльйонер. Життя 
спочатку» - «Калетник» 

ІНТЕР
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини 
09.10, 20.30 Т/с «Дурна 
кров» 
11.15, 12.20, 03.35 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.55 «Сiмейний суд» 
15.50 «Давай 
одружимося в Українi» 
16.50 Т/с «Ясмiн» 
18.00, 04.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
19.00 Т/с «Дельта» 
20.00 «Подробицi» 
00.40 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна 2» (2) 

ТТБ
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Вiстi ТТБ 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
10.30 «Час країни» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.30 «Випробуй на собi» 
13.00 Вiстi ТТБ 
13.30 «Кiт фiнiк» 
13.45, 17.00 Новини 
України 
14.00 «Cвiтлiй пам’ятi 
Раїси Кириченко» 
14.30 Знаменитi 
українцi («Останнiй 
молодогвардiєць») 
15.00 «Економiчне коло» 
16.15 «Хатинка 
Василинки» 
16.55 Магнолiя-ТВ. 
«Служба розшуку дiтей» 
17.30 «Пiлiгрим» 
18.00 «Cтудмiстечко» 
18.30 «ПрофStyle» 
18.45 «Пiсня в дарунок» 
19.30, 22.30 
«Актуально» 
19.45 «Зона ризику» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Час реформ» 
21.30 «Дiловий ритм» 
22.45 Д/ф «Осяяний 
сонцем» 

ICTV
07.45 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
08.45 факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
10.30, 16.40 Т/с 
«Лiтєйний» 
12.45 факти. День 
13.10, 22.10 Т/с 
«Прокурорська 
перевiрка» 
14.35, 20.10 Т/с «Морськi 
дияволи» 
18.45 факти. Вечiр 
23.20 Х/ф «Робокоп» (2) 

СТБ
08.00, 18.20 
«Неймовiрна правда про 
зiрок» 
09.50 Х/ф «Удача 
напрокат» (1) 
11.45 Х/ф «Попелюшка 
iз Запруддя» (1) 
13.55 «Битва 
екстрасенсiв» 
15.00 «Звана вечеря» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.25 «Врятуйте 
нашу сiм’ю - 2» 
23.25 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с «Щасливi 
разом» 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Воронiни» 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с «Друзi» 
15.50 Шафа 
16.50 Т/с 
«Бальзакiвський вiк» 
19.00, 23.55 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с «Останнiй з 
Магiкян» 
22.00 Знайти Крайнього 
23.15 Т/с «Свiтлофор» 
(2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 
Т/с «Слiд» 
10.00 Т/с «Умови 
контракту» 
12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Нехай говорять» 
14.45 Остаточний 
вердикт 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с «-Поцiлуй!» 
19.20, 03.50 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
20.00 Т/с «Берегова 
охорона» 
23.20 Т/с «Мент у законi 4» 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25 «ДжеДАI» 
10.00 «Шалене вiдео по-
українськи» 
12.15 «Облом UA» 
13.50 Х/ф «Гарячий снiг» (1) 
16.00 Д/п «Броня Росiї. 
3 серiя» 
16.50 Т/с «Меч» (1) 
21.25 Лiга Чемпiонiв 
УЄфА. Селтiк - 
Барселона. Пряма 
трансляцiя 

ТЕТ
09.00, 16.00 Т/с 
«Маленькi таємницi» (1) 
11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами» (1) 
12.50 Гарячi 
мамусi 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00 Любов з 
майбутнього 
19.00 Моду народу 
20.00 Вiталька 
22.00 У ТЕТа в Iнтернетi 
22.30 Русо туристо 
23.15 Т/с «Секс i мiсто» 
(2) 
00.20 Чортицi в 
спiдницях 

УТ-1
08.00, 12.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.00 Вступне слово 
Прем’єр-мiнiстра України 
на засiданнi уряду 
10.15, 17.20 Т/с «Монте 
Крiсто» 
11.05 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.10, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.25 формула захисту 
12.35 Т/с «Визволення» 
14.10 Свiтло 
14.30 Рояль в кущах 
15.00, 18.20 Новини 
15.25 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.40 Крок до зiрок 
16.35 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
18.40 фiнансова 
перспектива 
19.10 Про головне 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзали» 
20.30, 21.45 фестиваль 
пiснi в Коблево 
21.40 Свiт спорту 
23.00 Пiдсумки 

КАНАЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.25 
ТСН
08.10 «Снiданок з 1+1» 
08.05 «Економiчна 
правда» 
09.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
11.00 Т/с «Карамель» 
13.00 «Не бреши менi - 4» 
14.00 «Росiйськi сiмейнi 
драми» 
15.05 Т/с «Тисяча i одна 
нiч» (1) 
16.45 «ТСН. Особливе» 
17.10 Т/с «Cила. 
Повернення додому» (1) 
20.15 Т/с «Любов та 
покарання» (1) 
22.15 «Територiя обману» 

ІНТЕР
08.10, 08.35 «Ранок з 
IНТЕРом» 
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
09.10, 20.30 Т/с «Дурна 
кров» 
11.15, 12.20 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.55 «Сiмейний суд» 
15.50 «Давай 
одружимося в Українi» 
16.50 Т/с «Ясмiн» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
19.00 Т/с «Дельта» 
20.00 «Подробицi» 
00.40 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна 3» 
 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 15.00 «Удосвiта» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.30 «Час країни» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Вiд класики до 
джазу» 
13.30 «Студмiстечко» 
13.45 «Новини України» 
14.00 «Зона ризику» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
16.50 «Недоспiвана 
пiсня» 
17.00 «Новини України « 
17.45 «Святилища 
Хортицi» 
18.00 «Думки вголос» 
18.30 «Надiя є» 
18.45 «Пiсня в дарунок» 
19.30, 22.30 «Актуально» 
19.45 «Мiй Шевченко» 
20.30 «Жива традицiя» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «А музи не 

мовчали» 
21.30 «Енергоманiя» 
22.45 «Гра долi» 
23.00 «Життя Бетховена 
у музицi та листах» 

ICTV
08.45 факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
10.30, 16.40 Т/с 
«Лiтєйний» 
12.45 факти. День 
13.15, 22.10 Т/с 
«Прокурорська 
перевiрка» 
14.40, 20.10 Т/с «Морськi 
дияволи» 
18.45 факти. Вечiр 
23.20 Х/ф «Робокоп-2» (2) 

СТБ
08.25, 18.20 «Неймовiрна 
правда про зiрок» 
10.00 «Зiркове життя. 
Розмiр не має значення» 
10.55 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 2» 
13.55 «Битва екстрасенсiв» 
15.00 «Звана вечеря» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.40 
«МастерШеф - 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
07.30, 08.30, 19.55, 00.15 
Погода 
09.00 Т/с «Щасливi 
разом» 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Воронiни» 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с «Друзi» 
15.55 Шафа 
16.50, 00.20 Т/с 
«Бальзакiвський вiк» 
19.00, 00.10 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с «Останнiй з 
Магiкян» 
22.00 Т/с «Свiтлофор» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 21.00 
Т/с «Слiд» 
10.00 Т/с «Умови контракту» 
12.00, 04.55 Ток-шоу 
«Нехай говорять» 
14.45 Остаточний 
вердикт 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с «-Поцiлуй! 
Нова iсторiя» 
19.20, 04.15 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
20.00 Т/с «Берегова 
охорона» 
21.30 футбол. Лiга 
Чемпiонiв. «Шахтар» - 
«Манчестер Юнайтед» 
 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 21.25 «ДжеДАI» 
10.00 Лiга Чемпiонiв 
УЄфА. Аякс - Мiлан 
12.00 «Шалене вiдео по-
українськи» 
12.15 «Облом UA» 
13.45 Х/ф «Оскаженiлий 
автобус» (1) 
16.00 Д/п «Броня Росiї. 
4 серiя» 
16.50 Т/с «Меч» (1) 
22.00 Х/ф «Орел 
дев’ятого легiону» (2) 

ТЕТ
08.25 М/с «Шоу 
Гарфiлда» (1) 
09.00, 16.00 Т/с 
«Маленькi таємницi» (1) 
11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами» (1) 
12.50 Гарячi мамусi 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00 Любов з 
майбутнього 
19.00 Моду народу 
20.00 Вiталька 
22.00 У ТЕТа в Iнтернетi 
22.30 Русо туристо 
23.15 Т/с «Секс i мiсто» (2)

УТ-1
08.00, 12.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25, 16.35 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.10, 17.20 Т/с «Монте 
Крiсто» 
11.00 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.25 Т/с «Визволення» 
14.40 Книга.ua 
15.00, 18.20 Новини
15.25 Українська пiсня 
16.10 Прем’єра. Д/ф 
«Життя за протоколом» 
18.40 фiнансова 
перспектива 
19.30 Т/с «Москва. Три 
вокзали» 
20.30, 21.45 фестиваль 
пiснi в Коблево 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.40 Свiт спорту 
23.00 Пiдсумки 

КАНАЛ 1+1
08.00, 09.00 ТСН 
08.10 «Снiданок з 1+1» 
09.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
11.00 Т/с «Карамель» 
13.00 «Не бреши менi - 4» 
14.00 «Росiйськi сiмейнi 
драми» 
15.05 Т/с «Тисяча i одна 
нiч» (1) 
16.45 «ТСН. Особливе» 
17.10 Т/с «Cила. 
Повернення додому» (1) 
19.30 «Телевiзiйна 
служба новин» 
20.15 Т/с «Любов та 
покарання» (1) 
22.15 «Кохання без 
кордонiв» 

ІНТЕР
08.10, 08.35 «Ранок з 
IНТЕРом» 
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини 
09.10, 20.30 Т/с «Дурна 
кров» 
11.15, 12.20 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.55 «Сiмейний суд» 
15.50 «Давай 
одружимося в Українi» 
16.50 Т/с «Ясмiн» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
19.00 Т/с «Дельта» 
20.00 «Подробицi» 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.30 «Розмова 
без нотацiй» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.15 «Думки вголос» 
10.30 «Час країни» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Пiсля школи» 
12.15 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
12.45 «Гра долi» 
13.45, 17.00 «Новини 
України» 
14.00 «Класна робота» 
14.30 Д/ф «Прощай, 
дiвчино» 
15.00 «Лiнiя здоров’я» 
15.30 «фабрика iдей» 
16.15 «Чудесний канал» 
16.55 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
17.30 «Спiває Валерiй 
Кириченко» 
18.00 «Загубленi у часi» 
18.30 «Почерк долi» 
18.45 «Пiсня в дарунок» 
19.30, 22.30 
«Актуально» 
19.45 «Що робити?» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Час реформ» 
22.45 «Люблю i пишу» 

ICTV
08.45 факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Анекдоти 

УТ-1
08.00, 12.00 Новини 
08.20 Док. фiльм 
«О.Збруєв. Невелика 
перерва» 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.50, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
10.05 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
12.10, 18.45, 21.25 
Дiловий свiт 
12.25 Без цензури 
12.50 Околиця 
13.15 Головний аргумент 
13.25 Кабмiн: подiя тижня 
13.45 Контрольна 
робота 
14.10 Право на захист 
14.30 Темний силует 
14.40 Вiкно в Америку 
15.00, 18.20, 01.20, 
03.00 Новини (iз 
сурдоперекладом) 
15.20 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.25 Життя на рiвних 
15.30 Аудiєнцiя. Країни 
вiд А до Я 
16.00 фольк-music 
17.15 Спецпроект до Дня 
усиновлення 
18.35 фiнансова 
перспектива 
19.05 Останнє 
попередження 
19.25 Агро-News 
19.40 Сiльрада 
19.55 Дорослi iгри 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Бенефiс 
Н.Шелепницької 
23.00 Пiдсумки 

КАНАЛ 1+1
07.10, 08.10 «Снiданок з 1+1» 
08.00, 09.00, 19.30, 23.25 
ТСН
08.05 «Економiчна 
правда» 
09.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
11.00 Х/ф «Його кохання» 
(1) 
15.00 Т/с «Тисяча i одна нiч» (1) 
16.45 «ТСН. Особливе» 
17.10 Т/с «Cила. 
Повернення додому» (1) 
20.15 Т/с «Любов та 
покарання» (1) 
22.15 «Грошi» 
23.40 Х/ф «Порок на 
експорт» (2) 

ІНТЕР
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
09.10 Т/с «Шулер» 
Заключна серiя 
11.15, 12.20 Т/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.30 «Судовi справи» 
14.35 «Сiмейний суд» 
15.40 «Жди меня» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
19.00 Т/с «Дельта» 
Прем’єра 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Т/с «Дурна кров» 
Прем’єра 
22.30 Т/с «Безодня» 
Прем’єра 

ТТБ
06.00 ПРОфIЛАКТИКА 
16.00, 19.00, 22.00 Вiстi 
ТТБ 
16.15 «Чудесний канал» 
16.45 «До речi, про речi» 
17.00 Новини України 
17.30 «Випробуй на 
собi» 
18.30 «Захiдний 
експрес» 
18.45 Пiсня в дарунок 
19.30, 22.30 
«Актуально» 
19.43 Реклама 
19.45 «Храми Подiлля» 
20.00 «Юна зiрка» 
20.15 «Будьте здоровi» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Легенди Запорiжжя» 

21.30 «Урок... для 
батькiв» 
22.45 «У серцi України» 

ICTV
07.35 факти тижня 
08.45 факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Анекдоти по-
українськи 
10.25 Головна програма 
12.05, 13.00 Т/с «Небо у 
вогнi» 
12.45 факти. День 
18.45 факти. Вечiр 
20.10 Т/с «Морськi 
дияволи» 
22.10 Четверта вежа 
23.10 Свобода 
слова 

СТБ
08.05, 18.20 
«Неймовiрна правда про 
зiрок» 
09.40 «Зiркове 
життя. Бездiтнi за 
власним бажанням» 
10.40 «Зiркове життя. 
Помста по-жiночому» 
11.40 «Один за всiх» 
12.55 Х/ф «Дiамантова 
рука» (1) 
15.00 «Звана вечеря» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.10 «Куб - 4» 
22.25 «Детектор брехнi - 4» 
23.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Х/ф «Троя» 
12.10, 18.00, 20.00 Т/с 
«Воронiни» 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с «Друзi» 
16.00 Шафа 
16.55, 00.15 Т/с 
«Бальзакiвський вiк» 
19.00, 00.05 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с «Останнiй з 
Магiкян» 
22.00 Спiвай, якщо 
зможеш 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
Подiї 
07.30 Щиросерде 
зiзнання 
08.00 Т/с «Подружжя» 
09.10 Т/с «А снiг 
кружляє» 
13.00 Люблю! Чекаю! 
14.00, 17.20 Т/с «Слiд» 
16.00, 04.00 Критична 
точка 
18.00 Т/с «-Поцiлуй!» 
19.20 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
20.00 Т/с «Берегова 
охорона» 
22.50 Х/ф «форсаж 5» 
(2) 

2+2
08.45 Т/с «Я - охоронець» (1) 
16.50 ЧУ 11 Тур. 
Арсенал-Севастополь 
19.00 Т/с «Меч» (1) 
21.00 Новини 2+2 
21.25 «ДжеДАI» 
22.00 Х/ф «I цiлого свiту 
замало» (1) 

ТЕТ
08.25 М/с «Шоу 
Гарфiлда» (1) 
09.00, 16.00 Т/с 
«Маленькi таємницi» (1) 
11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами» (1) 
12.50 Гарячi мамусi 
13.55 Богиня 
шопiнгу 
18.00 Любов з 
майбутнього 
19.00 Моду 
народу 
20.00 Вiталька 
22.00 У ТЕТа 
в Iнтернетi 
22.30 Русо туристо 
23.00 Дурнєв+1 
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четвер 
по-українськи 
10.30, 16.40 Т/с 
«Лiтєйний» 
12.45 факти. День 
13.15, 22.10 Т/с 
«Прокурорська 
перевiрка» 
14.40, 20.10 Т/с «Морськi 
дияволи» 
18.45 факти. Вечiр 
23.20 Х/ф «Робокоп-3» (2) 

СТБ
08.35, 18.20 «Неймовiрна 
правда про зiрок» 
10.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
13.55 «Битва 
екстрасенсiв» 
15.00 «Звана вечеря» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.40 «Зваженi та 
щасливi - 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с «Щасливi разом» 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Воронiни» 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с «Друзi» 
15.50 Шафа 
16.50 Т/с 
«Бальзакiвський вiк» 
19.00 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с «Останнiй з 
Магикян» 
22.00 Т/с «Свiтлофор» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 
Т/с «Слiд» 
10.00 Т/с «Умови 
контракту» 
12.00 Ток-шоу «Нехай 
говорять» 
14.45 Остаточний 
вердикт 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с «-Поцiлуй! 
Нова iсторiя» 
19.20 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
19.50 футбол. Лiга 
Європи. «Рапiд» - 
«Динамо» Київ 
23.20 Т/с «Мент у законi 4» 

2+2
08.35 Про Лiгу 
Чемпiонiв. Дайджест 
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 21.25 «ДжеДАI» 
10.00 «Шалене вiдео по-
українськи» 
12.15 «Облом UA» 
13.55 Х/ф «Подвiйний 
обгiн» (1) 
16.00 Д/п «Броня Росiї. 
5 серiя» 
16.50 Т/с «Меч» (1) 
20.00 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл» (2) 
22.00 Лiга Європи 
УЄфА. «Днiпро» - 
«фiорентина». 

ТЕТ
08.25 М/с «Шоу 
Гарфiлда» (1) 
09.00, 16.00 Т/с 
«Маленькi таємницi» (1) 
11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами» (1) 
12.50 Гарячi мамусi 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00 Любов з 
майбутнього 
19.00 Моду народу 
20.00 Вiталька 
22.00 У ТЕТа в Iнтернетi 
22.30 Русо туристо

5 жовтня, субота 6 жовтня, неділя4 жовтня, п`ятниця
УТ-1

08.00, 12.00 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25, 16.35 Т/с 
«Таємниця старого 
мосту» 
10.10, 17.20 Т/с «Монте 
Крiсто» 
11.00 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.25 Т/с «Визволення» 
4,5с. (закл.) 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Ток-шоу «Вiра. 
Надiя. Любов» 
18.35 фiнансова 
перспектива 
19.05 Т/с «Москва. Три 
вокзали» 
19.55 «Надвечiр’я» з Т. 
Щербатюк 
21.40 фольк-music 
23.00 Пiдсумки 

КАНАЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 «Снiданок з 1+1» 
09.05 Т/с «Сила. 
Повернення додому» (1) 
11.00 Т/с «Карамель» 
13.00 «Не бреши менi - 4» 
14.00 «Росiйськi сiмейнi 
драми» 
15.00 Т/с «Тисяча i одна 
нiч» (1) 
16.45 «ТСН. Особливе» 
17.10 Т/с «Cила. 
Повернення додому» (1) 
20.15 «Сказочная Русь» 
21.00 «Хочу в ВIАгру» 
23.00 Х/ф «Дуже 
небезпечна штучка» (2) 

ІНТЕР
08.10, 08.35 «Ранок з 
IНТЕРом» 
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини 
09.10 Т/с «Дурна кров» 
11.15, 12.20 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.55 «Сiмейний суд» 
15.50 «Давай 
одружимося в Українi» 
16.45 Т/с «Домробiтниця» 
Прем’єра 
18.00 Х/ф «Iванко» (1) 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Шустер Live» 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Вiстi ТТБ 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.30 «Час країни» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «А у нас кiно 
знiмали» 
12.30 Час реформ 
13.30 «Загубленi у часi» 
13.45 Новини України 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Мiське кiльце» 
15.30 «Повiр у себе» 
16.15 «Чудесний канал» 
16.50 «Юнi експерти» 
16.55 Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей 
17.00 Новини України 
17.30 «Сяйво вiри» 
18.00 «Мелодiї 
української душi» 
18.30 «Назбиране» 
18.45 Пiсня в дарунок 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Соцiальнi гранi» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Спадщина» 
21.30 Абетка здоров’я 
22.45 «Гра долi» 
23.00 «Голгофа 
Володимира Виниченка» 

ICTV
08.45 факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.30, 16.40 Т/с «Лiтєйний» 
12.45 факти. День 
13.15, 22.10 Т/с 
«Прокурорська 
перевiрка» 
14.40, 20.10 Т/с «Морськi 
дияволи» 
18.45 факти. Вечiр 
23.35 Максимум в 
Українi 

СТБ
07.45, 18.20 «Неймовiрна 
правда про зiрок» 
09.10, 16.00 Х/ф «Жiнка 
бажає знати» 
15.00 «Звана вечеря» 
18.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.40 
«Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-6» 
22.00 Вiкна новини 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с «Щасливi разом» 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Воронiни» 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с «Друзi» 
15.50 Шафа 
16.45, 00.20 Т/с 
«Бальзакiвський вiк» 
19.00 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с «Останнiй з 
Магiкян» 
22.00 Т/с «Свiтлофор» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 
Т/с «Слiд» 
10.00 Т/с «Умови 
контракту» 
14.45 Остаточний 
вердикт 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с «-Поцiлуй! 
Нова iсторiя» 
19.20 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
20.00 Т/с «Берегова 
охорона» 
23.20 Т/с «Ментовськi 
вiйни - 7» (2) 

2+2
09.00 Новини 2+2 
09.25 «ДжеДАI» 
10.00 «Шалене вiдео по-
українськи» 
12.15 «Облом UA» 
13.55 Х/ф «Перша кiнна» (1) 
16.55 Т/с «Меч» (1) 
18.00 Т/с «Лiнiйний 
вiддiл» (1) 
19.00 Х/ф «Амерiкан-
бой» (1) 
21.20 Бiйцiвська п’ятниця. 
Схiднi єдиноборства. 
«Бушидо» 

ТЕТ
08.25 М/с «Шоу 
Гарфiлда» (1) 
09.00, 16.00 Т/с 
«Маленькi таємницi» (1) 
11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами» (1) 
12.50 Гарячi мамусi 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.15 Моду народу 
19.00 Iкона стилю 
20.15 Х/ф «Викрутаси» (1) 
22.30 Русо туристо 
23.15 Т/с «Секс 
i мiсто» (2) 
00.20 Чортицi в спiдницях 
00.45 Теорiя зради 
01.40 Твою маму! 

УТ-1
09.00 Життя на рівних
09.10 Армія
09.20 Православний 
вісник
09.50 Хто в домі 
хазяїн?
10.15 Не вір худому 
кухарю
10.45 В гостях у 
Д.Гордона
11.45 Театральні сезони
12.35 Криве дзеркало 
14.15 Золотий гусак
14.40 фестиваль пісні в 
Коблево
16.45 Концертна 
програма до Дня вчителя
18.25 футбол. Чемпіонат 
України. Прем’єр-ліга. 
“Шахтар” (Донецьк) - 
“Арсенал” (Київ) 
20.35 Слово регіонам
20.45 Кабмін: подія тижня
21.00 Підсумки 
дня
21.25 Без цензури
21.55 Українська 
пісня

КАНАЛ 1+1
08.00 «Свiтське життя» 
09.00 «Хто там?» 
10.00 М/ф «Енгрi бердс» 
10.05 «Свiт навиворiт - 
2: Iндiя» 
11.10 «Чотири весiлля - 1» 
12.45 «Операцiя «Краса» 
14.15 «Мiняю жiнку - 5» 
15.50 «Сказочная Русь» 
16.30 «Хочу в ВIАгру» 
18.30 «Розсмiши комiка 4» 
19.30, 05.40 ТСН
20.00 Х/ф «Люди в 
чорному» 
22.10 Х/ф «Люди в 
чорному 2» 

ІНТЕР
10.00 Д/ф «Кличко. 
Українська мрiя» 
Прем’єра 
11.00 Х/ф «Iванко» (1) 
12.55 Х/ф «Ася» 
14.55 «Мiжнародний 
фестиваль гумору 
«Юрмала»» 
16.50 Т/с «Шлюб за 
заповiтом 3. Танцi на 
вугiллi» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «В. Кличко О. 
Повєткiн. Бокс на Iнтерi» 
00.30 Д/ф «Кличко. 
Українська мрiя» 

ТТБ
07.00 Вiстi ТТБ 
07.30 «Сяйво вiри» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.15 «Назбиране»
10.30 «Час країни» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Дитячi забави» 
12.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
13.00 «Азбука смаку» 
13.30 «Iсторiя одного 
експонату» 
13.45 Новини України 
14.00 «Любов до життя» 
14.30 «Казки 
Миколаївського зоопарку» 
15.00 «Театральнi 
зустрiчi»(Айседора 
Дункан) 
16.00 «Скарби роду» 
16.30 «Країна талантiв» 
17.00 фiльм-дiтям 
«Вам i не снилось» 
18.30 «Вiнтаж» 
18.45 «Пiсня в дарунок» 
19.00 Панорама подiй 
19.30 «Смак життя» 

20.00 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
20.30 «Цiкаво про чай та 
каву» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Поклик таланту» 
22.00 «З народної 
криницi» 

ICTV
08.30 Зiрка YouTube 
09.40 Дача 
10.20 Квартирне 
питання 
11.25 За кермом 
11.45 НепуТЬОва країна 
12.05 Наша Russia 
12.30 Т/с «Небо у вогнi» 
18.45 факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.00 Х/ф «Суддя 
Дредд» 
22.00 Х/ф «Суддя Дредд 
3D» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Їмо вдома» 
10.40 «Зваженi та 
щасливi - 3» 
15.10 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-6» 
19.00 «Х-фактор - 4» 
21.45 Х/ф «Москва 
сльозам не вiрить»  

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М’ясоРупка 
09.10 Уральськi 
пельменi 
10.50 Шурочка 
12.00 Рудi 
13.00 Знайди Крайнього 
14.15 Дорослi, як дiти 
15.20 Т/с «Воронiни» 
18.00 М/ф «Валл-I» 
20.00 Х/ф «Парк 
Юрського перiоду» 
22.40 Х/ф «Убити Бiлла» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 19.00 Подiї 
07.10 Х/ф «Брехун, 
брехун» 
08.55, 09.20 Т/с 
«Iнтерни» 
11.00 1 за 100 годин 
12.00, 15.00 Т/с «Умови 
контракту 2» 
16.25, 19.20 Т/с «Третя 
свiтова» 
21.20 Х/ф «45 секунд» 
23.25 Х/ф «Лiсовик 2» 

2+2
07.00 Х/ф «Перша кiнна» (1) 
11.00 Т/с «Я - 
охоронець» (1) 
18.00 Х/ф «Швидкiсть» (2) 
20.15 Х/ф «Помри, але 
не зараз» (1) 
23.00 Х/ф 
«Унiверсальний 
солдат-4» (3) 

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с «Даша-
дослiдниця» (1) 
10.05 М/с «Вперед, 
Дiєго, вперед!» (1) 
10.40 М/с «фiксики» (1) 
11.00 М/ф «Незнайка на 
Мiсяцi» (1) 
12.40 Обережно, дiти! 
14.05 М/ф «Дiномама» (1) 
15.55 Х/ф «Джордж iз 
джунглiв» (1) 
17.55 Х/ф «Викрутаси» (1) 
20.00 Вiталька 
22.00 Пiвденне 
Бутово 

УТ-1
09.05 Шеф-кухар країни 
09.55 Околиця 
10.30 Подорожуй свiтом 
з Ю.Акунiною 
10.55 Ближче до народу 
11.25 Як Ваше здоров’я? 
12.15 Крок до зiрок 
13.05 Маю честь 
запросити 
13.55 Золотий гусак 
14.20 В гостях у 
Д.Гордона 
15.10 Караоке для 
дорослих 
16.05 Дiловий свiт. 
Тиждень 
16.40 Концерт пам’ятi 
М.Воронiна 
19.20, 21.55 До 30-
рiччя дуету «Свiтязь». 
Концертна програма 
20.40 Головний аргумент 
20.50 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Олiмпiйський 
виклик 

КАНАЛ 1+1
08.10 «Ремонт +» 
09.00 «Лото-Забава» 
10.00 «Недiля з 
Кварталом - 2» 
11.00 «Смакуємо» 
11.40 Х/ф «Люди в 
чорному» 
13.45 Х/ф «Люди в 
чорному 2» 
15.30 «Великий 
пекарський турнiр» 
17.15, 20.15 Т/с «Легенди 
про Круга» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
22.15 «Свiтське життя» 
23.20 «Що? де? коли? 2» 

ІНТЕР
09.25 «Школа доктора 
Комаровського» 
10.00 «Орел i Решка. 
Назад у СРСР» 
11.00 «Осiння кухня» 
Прем’єра 
12.00 Х/ф «Найкрасивiша» (1) 
14.40 Т/с «Шлюб за заповiтом 
3. Танцi на вугiллi» 
20.00, 04.05 «Подробицi 
тижня з Є. Кисельовим» 
21.30 Т/с «Кремiнь 2» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Крiзь призму 
часу» 
10.15 «Країна талантiв» 
10.45 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
12.30 «Дитячi забави» 
13.30 «Смак життя» 
14.00 «Свiт дитинства» 
14.30 «Мить надана у 
кредит» 
15.00 «Поклик таланту» 
16.00 «Мамина школа» 
16.30 Театральнi зустрiчi 
(Айседора Дункан) 
17.30 Донбас 
туристичний 
18.00 «Пройди свiт» 
18.30 «Азбука смаку» 
18.45 «Пiсня в дарунок» 
19.00 Х/ф «Доброго дня, 
я ваша тiтка!» (1) 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Скарби роду» 
22.30 Концерт 
В.Зiнкевича 
23.00 «Мамина доля» 

ICTV
08.30 Дача 
09.10 Х/ф «Перший удар» 
11.00 Козирне життя 
11.30 Максимум в 
Українi 
12.10 Таксi. Прем’єра 
12.35 Х/ф «Руйнiвник» 
15.05 Х/ф «Суддя 
Дредд» 
17.05 Х/ф «Вавилон н.е.» 
18.45 факти тижня 
19.55 Наша Russia 
20.40 НепуТЬОва країна 
21.00 Головна програма 
22.25 Х/ф «Суддя Дредд 
3D» (2) 

СТБ
09.05 «Їмо вдома» 
10.15 «Караоке на 
Майданi» 
11.15 «МастерШеф - 3» 
15.55 «Х-фактор - 4» 
19.00 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
21.00 «Один за всiх» 
22.15 Х/ф «Кохання на 
два полюси» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Уральськi 
пельменi 
09.25 М/ф «Сезон 
полювання» 
11.10 Спiвай, якщо зможеш 
12.55 Мачо не плачуть 
14.20 Божевiльний 
автостоп 
15.25 М/ф «Валл-I» 
17.40 Х/ф «Парк 
Юрського перiоду» 
20.05 Х/ф «Парк 
Юрського перiоду-2» 
22.45 Х/ф «Парк 
Юрського перiоду-3» 

ТРК «УКРАїНА»
09.00 Свiт на смак 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито» 
14.00 Т/с «Умови 
контракту 2» 
18.00 Хто гiдний 
бiльшого? 
19.00, 03.35 Подiї тижня 
20.00 Як двi краплi 
23.00 Т/с «Iнтерни» 

2+2
08.00 «Маски-шоу» 
10.00 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» (1) 
13.00 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» (1) 
13.40 Х/ф «Помри, але 
не зараз» (1) 
16.25 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄфА 2013-2014 
16.50 футбол. ЧУ 12 Тур. 
«Динамо» - «Металург» Д 
19.15 футбол. ЧУ 12 Тур. 
«Днiпро» - «Металiст» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Швидкiсть» (2) 

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с «Даша-
дослiдниця» (1) 
10.05 М/с «Вперед, 
Дiєго, вперед!» (1) 
10.40 М/с «фiксики» (1) 
10.55 М/ф «Дiномама» (1) 
12.45 Х/ф Лессi (1) 
14.45 Одна за всiх 
15.45 Моду народу 
16.45 Iкона стилю 
18.00 Зупинiть, я 
закохалась! 
20.00 Вiталька 
22.00 Пiвденне 
Бутово

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ваш 
творчий потенціал зросте, і 
ви зможете одержати бага-
тообіцяючу пропозицію, що 
виявиться досить дореч-
ною. Не слід шанс упускати. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 21.05)
Поступово зростає авто-

ритет і заробіток, так що за цю 
сферу переживати не варто. 
Ймовірні зустрічі з корисними 
та цікавими людьми.

БЛИЗНЮКИ (22.05 – 21.06). 
Вчіться цінувати свій час, 
дорожити ним. Постарай-
теся не зачіпати інтереси 
ділових партнерів і колег 
по роботі. 

РАК (22.06 – 23.07). Ви 
можете відчути, що життя 
легшає. Багато проблем 
відступлять або стануть 
немов дим. Варто пере-
глянути свої зобов’язання 

перед близькими і навес-
ти порядок у справах. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Вам варто зберігати спо-
кій і розважливість. Не до-
зволяйте собі перебувати 
в полоні власних ілюзій. 
Ваша працьовитість не 
залишиться непоміченою.

ДІВА (24.08 – 23.09). 
І вдома, і на роботі пані 

фортуна буде на вашому боці. 

Починайте здійснювати 
свої честолюбні задуми. 
Висока ймовірність бага-
тообіцяючого знайомства. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). 
Якщо ви будете спокій-
ні та цілеспрямовані, то 
обов’язково досягнете ба-
жаного успіху. Завоюйте 
довіру начальства, дове-
діть йому свою надійність 
– перед вами відкриються 

нові чудові можливості. 
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). 

З’явиться можливість під-
вищити свою самооцінку, 
навіть недоброзичливці 
відзначать блискучі ділові 
й організаційні якості. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). 
Не обов’язково всі пробле-
ми вирішувати поодинці, в 
деяких ситуаціях дружня 
порада і підтримка допо-

можуть вам уникнути пе-
ревантажень і перевтоми. 

КОЗЕРІГ (22.12 – 20.01
Якщо ви бажаєте домог-

тися результатів, потрібно 
починати діяти – хоч і м’яко, 
але досить наполегливо. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 19.02). 
За допомогою творчого 
настрою і кмітливості ви 
багато чого зможете до-
сягти. Вам може виявити-

ся в тягар пильний інтерес 
із боку партнерів і колег. 

РИБИ (20.02 – 20.03)
Вам варто бути відкрити-

ми для пропозицій, тоді вони 
почнуть надходити до вас у 
наростаючому темпі. У вирі-
шенні ділових питань більше 
покладайтеся на інтуїцію, 
як не дивно, логіка навряд 
чи приведе вас до бажаних 
результатів. 
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Радить лікар

Навіть якщо кровотечу з лунки, що вини-
кла відразу після видалення зуба, зупинено 
в кабінеті стоматолога, розслаблятися зара-
но. Разом із знеболювальним засобом часто 
використовується адреналін, який скорочує 
стінки дрібних судин у рані. Його друга фаза 
дії – через 2 години, коли судини починають 
розширюватися. Через це у пацієнта часто 
виникає повторна кровотеча. Цей стан не є 
небезпечним і з ним можна впоратися в до-
машніх умовах.

Зробіть тугий тампон зі стерильної марлі 
чи вати, покладіть його на місце кровотечі 
та сильно прикусіть. Послаблювати тиск не 
можна протягом 10 хв., за цей час у крово-
точивій судині повинен утворитися згусток, 
так званий тромб. Найближчі кілька годин 
вам слід провести у спокої для того, щоби 
знову не почалась кровотеча. Якщо тампон, 
витягнутий з лунки видаленого зуба, не буде 
наскрізь просякнутий кров’ю, значить вам 
вдалось зупинити кровотечу.

У разі неефективності попереднього кро-
ку можна повторити процедуру, але вже із 
застосуванням перекису водню: просочіть 
тампон 3 % розчином і виконайте всі вище-
описані маніпуляції.

Якщо сильна кровотеча не зупиняється, то 
вам не обійтися без повторного відвідуван-
ня стоматолога. Спеціаліст знеболить лунку, 

видалить кров’яний згусток і визначить при-
чину кровотечі.

Артеріальна кровотеча зупиняється за до-
помогою електрокоагуляції або накладання 
швів. Кровотечу з глибини лунки тампону-
ють, починаючи з її дна. Хороший ефект на-
дає накладання гемостатичної губки.

Якщо в умовах стоматологічного кабіне-
ту кровотечу не можуть зупинити, хворому 
призначається госпіталізація з проведенням 
аналізу крові та застосування ліків, які підви-
щують згортання крові.

Вторинна кровотеча, що виникла через 
кілька днів після видалення зуба, виклика-
на запальним процесом. У цьому випадку 
домашні заходи зупинки кровотечі протипо-
казані, необхідно терміново звернутися до 
стоматолога.

Не можна ополіскувати рот протягом доби 
після видалення зуба, щоб уникнути вида-
лення кров’яного згустку з лунки.

Рекомендуємо знеболюючі лікарські пре-
парати типу анальгін, нурофен, кетанов і т. 
д., вони знижують згортання крові.

Пам`ятайте, самолікування шкідливе для 
вашого організму!

Я.АНТОНЮК,
 лікар-хірург

Засторога

Із початком опалювального сезону часті-
шають пожежі через порушення правил екс-
плуатації печей. Особливого занепокоєння 
при використанні пічного опалення викли-
кають люди похилого віку, самотні пенсіо-
нери та інваліди. Саме у помешканнях таких 
жителів пожежа стається найчастіше, адже 
утримання такого виду опалення в належно-
му стані дуже клопітка й тяжка праця, вона 
вимагає багато пильності й уваги.

Зауважте! Перед початком, а також протя-
гом усього опалювального сезону, в разі ко-
ристування пічним опаленням, слід очищати 
димоходи та печі від сажі, щоби не сталось її 
займання. Очищення від сажі та різноманіт-
ного бруду, зокрема й накипу, опалювальних 
печей періодичної дії на твердому та рідко-
му паливі необхідно провадити не рідше 
одного разу на три місяці, кухонних плит і 
кип’ятильників – щомісяця. Біля кожної печі 
перед топковим отвором на горючій підлозі 
слід прибити металевий лист розміром не 
менше 0,5 х 0,7 м; усі димові труби та стіни 
на горищі, через які прокладено димові ка-
нали, повинні бути заштукатурені й побілені; 
золу та шлак, що їх видаляють із топки, не-
обхідно заливати водою та виносити в спеці-
ально відведені місця. Висипати золу й шлак 
поблизу будівель – заборонено! 

Під час використання пічного опалення не 
допускається (!): залишати печі, які топлять-

ся, без нагляду або доручати нагляд за ними 
малолітнім дітям; користуватися печами, які 
мають тріщини; розміщувати паливо, інші го-
рючі речовини та матеріали безпосередньо 
перед топковим отвором; зберігати незага-
шені вуглини та попіл у металевому посуді, 
встановленому на дерев’яній підлозі або го-
рючій підставці; сушити й складати на печах 
одяг, дрова, інші горючі предмети та мате-
ріали; застосовувати для розпалювання пе-
чей легкозаймисті та горючі рідини; викорис-
товувати для топлення дрова, довжина яких 
перевищує розміри топки; здійснювати то-
плення печей із відкритими дверцятами топ-
ки; закріплювати на димових трубах антени 
телевізорів, радіоприймачів тощо; зберігати 
у приміщенні запас палива, який переви-
щує добову потребу. Забороняється корис-
туватися відкритим вогнем для освітлення, 
наприклад, коли вимкнено електроенергію. 
Для цієї мети безпечніше й ефективніше за-
стосовувати електричні ліхтарі. 

Небезпека пічного опалення

16 вересня о пів на восьму на вулиці 
С.Бандери, 47 у Чорткові в житловому бу-
динку виникла пожежа. Вогнем пошкоджено 
не лише речі домашнього вжитку, а й рятів-
ники на місці пожежі виявили труп власника 
помешкання (громадянина С., 1952 р. н.).

Ймовірна причина виникнення пожежі – 
необережність під час паління. Пожежно-
рятувальні підрозділи до місця події не 
викликались, оскільки місцеві жителі само-
тужки впоралися з пожежею.

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій звертається до громадян області з 
проханням: будьте обережними у поводженні 
з вогнем, повсякчас дбайте про безпеку свого 
життя й оточуючих вас людей. Щоби лихо не 
прийшло до ваших осель, зробіть своєчасно 
висновки, дотримуйтесь правил пожежної 
безпеки у побуті, будьте уважні та обережні.

6-а Державна пожежно-рятувальна 
частина

Трагедія

Паління призвело до пожежі й загибелі 

Як зупинити кровотечу 
після видалення зуба?

Сучасна стоматологія намагається боротися за збереження зуба до 
останнього. Але бувають ситуації, коли врятувати його вже не можна. 

Виникнення інфекції та ураження зуба здебільшого карієсом є показанням для його 
видалення. Проте на цій операції страждання пацієнта не закінчуються, 

особливо якщо не припиняється кровотеча з лунки видаленого зуба.

Статистика стверджує, кожна друга 
пожежа виникає через недбалість 

людей. Недотримання елементарних 
вимог пожежної безпеки може 

коштувати втрати майна, 
чи, що найстрашніше (!), 

спричинити загибель людини.

Як ми й прогнозували, виїзна «автоматична» 
перемога чортківчан над фК «Козова» (козів-
ський клуб знявся зі змагань) у другому турі фі-
нальної частини першості області й мінімальна 
поразка в гостях лідера – фК «Бережани» від 
дублерів тернопільських муніципалів майже 
впритул, на відстань чотирьох очок, наблизили 
наших хлопців до першого рядка в турнірній та-
блиці. В наступному турі на бережанців очікує 
непростий виїзд до Заліщиків, а фК «Чортків» 
знову гратиме на виїзді з «Поділлям-Агрон» 
(Тернопільський район). Отож, є шанс ще біль-
ше зменшити розрив. У той же час нам слід 
остерігатися фК «Тернопіль 2», що на відстані 
всього лише одного пункту дихає чортківча-
нам у спину. Становище лідерів наразі таке: фК 
«Бережани» – 19 очок; фСК «Чортків» – 15; фК 
«Тернопіль 2» – 14. А матчі другого туру при-
несли наступні результати: фК «Тернопіль-2» 
– фК «Бережани» – 1:0; «Нива» (Теребовля) – 

«Поділля-Агрон» (Тернопільський р-н.) – 2:0; 
«Буревісник» (Кременець) – «Дністер» (Залі-
щики) – 2:2; фК «Козова» – фСК «Чортків» –/+. 
Матчі третього туру відбудуться найближчої 
неділі, 29 вересня.

Чемпіонат району
Перша група
18-й тур. Поділля – Шманьківці – 1:1; Давид-

ківці – Росохач – 3:0; Біла – Косів – 5:0; Улашків-
ці – Ягільниця – 0:10; Заводське – «Калічівка» 
Чортків – 3:0; Звиняч – Гор. Вигнанка – 4:2.

Друга група
Фінальна частина. 2-й тур. Бичківці – Про-

біжна – 2:1; Милівці – Шманьківчики – 2:0; 
Угринь – Базар – 0:3.

Ще ближче до лідера

Право на одноразове їх отримання у те-
риторіальних органах Державної служби за-
йнятості надається громадянам віком більше 
45-ти років за умови, що вони мають не менш 
як 15 років страхового стажу і не досягли 
встановленого законодавством пенсійного 
віку. Дія порядку не поширюється на осіб без 
професійно-технічної або вищої освіти і тих, 
хто проходив упродовж останніх п’яти ро-
ків перепідготовку за рахунок коштів фонду 
загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування України на випадок безробіття, 
а також зареєстрованих безробітних, котрі ви-
явили бажання пройти професійне навчання 
за направленням служби зайнятості.

На підставі ваучера здійснюється перепід-
готовка, спеціалізація, підвищення кваліфіка-
ції за професіями та спеціальностями, що є 
пріоритетними серед видів економічної діяль-
ності. Навчання проводиться у професійно-
технічних і вищих навчальних закладах, на 
підприємствах, в установах та організаціях, 
які мають ліцензію на надання освітніх по-
слуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат 
про акредитацію за затвердженими Кабінетом 
Міністрів України 35 професіями, спеціальнос-
тями та напрямами підвищення кваліфікації. 
До цього переліку зокрема ввійшли: інжене-
рія програмного забезпечення, комп’ютерні 
системи та мережі, міське будівництво та 
господарство, обслуговування та ремонт ав-
томобілів і двигунів, організація і технологія 
ведення фермерського господарства, вироб-
ництво і переробка продукції рослинництва 
та тваринництва, агрохімія і ґрунтознавство, 
рибництво та аквакультура тощо. Підвищити 
фаховий рівень можуть бджолярі, плодоово-
чівники, робітники фермерських господарств, 
трактористи, водії навантажувачів і тролейбу-

сів, електрогазозварники, налагоджувальники 
сільськогосподарських машин і тракторів, бу-
дівельні столяри та інші.

Вартість ваучера встановлюється у межах 
плати за навчання, але не повинна переви-
щувати десятикратного розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. Якщо ж сума 
більша за максимальну величину, то оплату 
різниці компенсує особа чи працедавець.

Аби отримати ваучер, потрібно звернутися 
до служби зайнятості з відповідною заявою, 
а також пред’явити паспорт, трудову книжку, 
документ про освіту та реєстраційний номер 
облікової картки платника податків. Якщо 
трудова книжка зберігається за місцем пра-
ці, то громадянин подає її копію, засвідчену 
працедавцем. Спеціалісти центру зайнятості 
проводять перевірку відомостей про страхо-
вий стаж претендента за допомогою системи 
персоніфікованого обліку Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування. Дані про страховий стаж до 2000 
р. враховуються на підставі трудової книжки.

Рішення про видачу ваучера приймає те-
риторіальний орган не пізніше ніж на восьмий 
робочий день від часу подання документів й 
оформляється відповідним наказом. Договір 
про навчання укладається між навчальним за-
кладом та особою упродовж 90 днів після ви-
дачі ваучера. 

Відмітимо,  на сьогодні правом на отримання 
ваучера вже скористалось 14 жителів нашого 
району і 6 із них на даний час уклали договори 
з навчальними закладами щодо навчання.

Люся СОВІНСЬКА, 
заступник директора 

Чортківського РЦЗ                                      

Ринок праці
Вік – навчанню не завада

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня ц. р. за № 207  
затверджено Порядок видачі ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 

Ще у Древньому Вавилоні жерці забороняли 
простолюдинам вживати горіхи: вважалося, що 
вони поліпшують розумову діяльність, а черні це 
ні до чого. Крім того, у стародавності горіхам на-
давали й певний містичний зміст: у франції їх роз-
кидали на весіллях на щастя молодих, а в Англії 
горіх – це «родючість», яку співвідносили з родю-
чістю жіночою на хлопчиків. 

 Давайте ж розберемося, що таке горіх і на-
скільки він необхідний людині як харчовий про-
дукт? 

 «Хлібом майбутнього» називав горіхи великий 
селекціонер Мічурін. І мав рацію, адже за вмістом 
білків, жирів, вуглеводів і ненасичених жирних 
кислот горіхи «дадуть фору» багатьом продуктам 
харчування. Для вегетаріанців вони чудово замі-
нять м’ясо, для мандрівників – ідеальні як пожив-
ний продукт тривалого зберігання.

 Ось тільки прихильникам строгих дієт потрібно 
споживати горіхи помірно – надто вже вони кало-
рійні! Але й зовсім відмовлятися від них теж не 
треба, адже горіхи стимулюють перистальтику 
кишечника, чим сприяють очищенню від шлаків, 
відновлюють роботу всього організму, активізу-
ють імунну систему. Різновидів горіхів дуже бага-
то і кожен сорт цього плоду корисний по своєму.

Волоський горіх по калорійності в сім разів 
перевищує яловичину. До складу ядра входить 
до 17 відсотків білка (приблизно стільки ж зна-

ходиться в сирі). Кілограм ядер волоських горіхів 
замінює подвійну денну норму білого хліба плюс 
кілограм яловичини.

На долю жирного масла відводиться в середньо-
му 65 відсотків, вуглеводів – 16 відсотків. Також у 
горісі міститься невелика кількість води, 0,3 мг віта-
міну В 12, небагато вітамінів А і В 2, вітаміни К, Е.

Лікарі радять їсти ядра волоських горіхів при 
стомленні та виснаженні, після хвороби, пологів. 
Окрім того, вживання горіхів сприяє нормалізації 
зниженої або підвищеної шлункової секреції.

 У складі волоських горіхів багато ненасичених 
жирних кислот. Їх вдала сполука з мінеральними 
речовинами (фосфором, марганцем, йодом) до-
зволяє додавати волоські горіхи в раціон хворих 
атеросклерозом і гіпертонією. Горіхи рекоменду-
ють вживати при браку вітамінів, солей кобальту 
та заліза в організмі. Наявність калію та магнію 
робить їх корисними при малокрів’ї.

В зеленому ще – м’який плід горіха утримує в 
собі до 3 відсотків вітаміну С (що є більше ніж у 
шипшині). Приблизно стільки ж аскорбінової кис-
лоти знаходиться і в листі. В ядрі зрілого горіха 
вітаміну С немає.

Найсмачніші ядра – з легкою терпкістю, гірку-
ватістю із-за дубильних речовин, що містяться в 
них. Ядро такого горіха покрите тонкою шкіряс-
тою оболонкою, що має світле забарвлення із зо-
лотистим відтінком. 

Поради
Чи корисні волоські горіхи?
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ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки

земельні ділянки
інше

Знову ярмарок-розпродаж 
«ЕКОНОм» 
товарів із м. Одеса 7 км

з 28 вересня по 10 жовтня (з 9-ї до 20-ї год.) 
за адресою: смт Заводське, будинок культури. 

Приходьте – не пошкодуєте

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВцІ
Гарантуємо офіційне працевлаштуван-

ня, стабільну з/п, професійний ріст. 
Вимоги: знання ПК, комунікабельність 
Звертатись за тел. 050-720-03-70

Продається незавершене будівни-
цтво (котедж) у районі Синякового 
Земельна ділянка приватизована

Тел.: 067-354-58-90; 067-424-52-50

будинок в с. Білобожниця. Чотири кімнати, 
кухня, ванна, зроблений євроремонт, комора, 
підвал, сарай, криниця, 0,15 га городу.

Тел. 068-049-69-18.

половина будинку по вул. Надрічній. Ціна за 
домовленістю. Тел. 098-461-06-62

будинок в центрі м. Чортків. Земельна ділянка 
– 0,75 га. Тел. 096-618-50-51.

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

будинок у Чорткові по вул. Джерельній, 17 
(Бердо), а також культиватор.

Тел. 098-823-86-74.

половина приватизованого будинку в м. Чорт-
ків, по вул. Шептицького, 22 (біля центрального 
парку відпочинку).

Тел.: 2-26-05; 067-272-30-04; 099-257-16-17.

приватизована земельна ділянка під за-
будову площею 0,18 га по вул. Бучацькій-
бічній (р-н ремзаводу). 

Тел. 095-419-17-05; 096-891-39-85. 

терміново приватизована земельна ді-
лянка під забудову площею – 0,14 сот. по вул. 
Золотарка. Тел. 066-990-16-27.

земельна ділянка з недобудованим бу-
динком в районі Золотарки (перший ряд), 
площею 10 сот. Зведено цокольний та пер-
ший поверхи будинку. 

Тел.: 098-432-03-78, 097-155-15-16.

2-кімнатна квартира на 4-му поверсі 
5-поверхового будинку в смт Заводське по вул. 
Парковій, 4. Площа – 50 кв. м. В хорошому стані, 
можна з меблями.

Тел.: 2-46-20; 096-386-87-96.

2-кімнатна квартира по вул. Незалеж-
ності, 63.

Тел. 066-295-53-17.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а, на 3 поверсі новозбудованого 
5-поверхового сучасного будинку. Площа – 
95,3 кв. м. Є два балкони, лоджія, підвал. Ціна 
договірна.

Тел. 095-779-60-77.

2-кімнатна квартира у м. Чортків, по вул. 
Б.Хмельницького, 40/4 (біля парку) з ремонтом. 
Загальна площа – 44 кв. м. Індивідуальне опа-
лення, вода цілодобово, є підвал.

Тел. 097-966-41-57.

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

будівельний вагончик розміром 2 х 
3 м. Нові дерев̀ яні вікна шириною 2 м, 
висотою 1,5 м.

Тел. 050-730-51-20.

дитяче ліжечко, матрац, захист до 
ліжечка.

Тел. 098-541-15-55.

гараж під новозбудованим будинком 
по вул. Незалежності (навпроти хлібоза-
воду) площею 23 кв. м. 

Тел. 096-452-73-00.

Директори освітніх закладів райо-
ну висловлюють щирі співчуття го-
ловному спеціалісту відділу освіти 
райдержадміністрації Оксані Михай-
лівні Карпінській з приводу смерті її 

батька.

Колективи відділу освіти Чорт-
ківської районної державної адміні-
страції, районного методичного ка-
бінету висловлюють щирі співчуття 
головному спеціалісту відділу освіти 

РДА Оксані Михайлівні Карпінській з при-
воду смерті її батька.

Колектив Полівецької ЗОШ І – ІІ 
ступенів висловлює найщиріші 
співчуття вчителю англійської мови 
Надії Йосипівні Цильняк з приводу 
тяжкої втрати – смерті її чоловіка. 

Мир і спокій душі покійного.

форма довідки про сплату податку за ути-
лізацію знятих із експлуатації транспортних 
засобів і форма довідки про звільнення від 
сплати цього податку встановлюється Ка-
бінетом Міністрів України та є документами 
суворої звітності. Міністерством розроблено 
та оприлюднено на офіційному веб-порталі 
проект рішення Уряду про затвердження 
форм довідок: http://minrd.gov.ua/diyalnist-/
regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika-
/2013-rik/110392.html

Варто нагадати, з 1 вересня ц. р. набра-
ли чинності зміни до Податкового кодек-
су України, внесені Законом України від 4 
липня 2013 р. за № 422-VII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 

сплати екологічного податку за утилізацію 
знятих із експлуатації транспортних засо-
бів та вдосконалення деяких податкових 
норм». Цими змінами встановлено, що у разі 
пропуску транспортного засобу (кузов) або 
партії транспортних засобів (кузови) на мит-
ну територію України контролюючий орган 
оформляє та видає на кожний транспортний 
засіб особі, яка ввозить на митну територію 
України такий транспортний засіб, довідку 
про сплату або про звільнення від сплати 
податку за утилізацію знятих з експлуатації 
транспортних засобів для подальшої пере-
дачі її майбутньому власнику транспортного 
засобу.

Чортківська ОДПІ

Сплата утилізаційного збору 
підтверджується тимчасовими довідками

З метою недопущення затримок у реєстрації транспортних засобів і напруги 
серед осіб, які ввезли їх на митну територію України, та зважаючи на тривалість 

строку виготовлення бланків суворої звітності, Міністерство доходів і зборів 
України своїм листом від 13 вересня ц. р. рекомендує митницям Міндоходів 

видавати тимчасові довідки про сплату або звільнення від сплати екологічного 
податку за транспортні засоби за формою, оприлюдненою на офіційному сайті. 
В якості номера довідки буде застосовано номер митної декларації. Такі довідки 

будуть замінені в місячний термін після оприлюднення 
Міністерством інформації про початок їх обміну.

ОДПІ інформує

Назва дільниці Дата, час та місце проведення зборів
с. Базар
с. Палашівка

2.10.2013 р.  о 10-й год. (маркет ТЕКО с. Базар)

с. Джурин
с. Полівці

2.10.2013 р.  о 12-й год. (маркет ТЕКО с. Джурин)

с. Білобожниця 3.10.2013 р.  о 10-й год. (маркет ТЕКО с. Білобожниця)

с. Косів
с. Звиняч

3.10.2013 р.  о 12-й год. (маркет ТЕКО с. Косів)

с. Ягільниця 8.10.2013 р.  о 10-й год. (маркет ТЕКО с. Ягільниця)

с. Нагірянка 
с. Шульганівка
с. Ст. Ягільниця

8.10.2013 р.  о 12-й год. (маркет ТЕКО с. Нагірянка)

с. Біла 
с. Бичківці

9.10.2013 р.  о 10-й год. (маркет ТЕКО с. Біла)

с. Улашківці
с. Заболотівка

9.10.2013 р.  о 10-й год. (маркет ТЕКО с. Давидківці)

с. Росохач 9.10.2013 р.  о 12-й год. (маркет ТЕКО с. Улашківці)

с. Давидківці 
с. Залісся 
с. Шманьківці 
с. Великі Чорнокінці

10.10.2013 р.  о 10-й год. (крамниця РайСТ с. Кривеньке)

с. Коцюбинчики 
с. Кривеньке 
с. Товстеньке

10.10.2013 р.  о 10-й год. (маркет ТЕКО с. Росохач)

Правління райСТ м. Чортків
с. Горішня Вигнанка

11.10.2013 р.  об 11-й год. 
(РайСТ вул. Залізнична, 87, м. Чортків)

ПСК «Маркет ТЕКО» 11.10.2013 р. об 11-й год.
(РайСТ вул. Залізнична, 87, м. Чортків)

ГР «Ринок» 11.10.2013 р.  об 11-й год. 
(продовольчий ринок вул. Пл. Ринок, б/н м. Чортків)

Правління Чортківського районного споживчого товариства 
повідомляє пайовиків споживчого товариства про проведення 

чергових дільничних зборів згідно з графіком:

І.ЗАБОЛОТНИЙ,
голова правління Чортківського райсСТ

ОГОЛОШЕННЯ 
про намір передати в оренду 

приміщення
Орендодавець: Чортківська центральна 

комунальна районна лікарня.
Об`єкт оренди: частина приміщення 

першого поверху поліклініки Чортківської 
ЦКРЛ; площа – 2 кв. м.; доля площ спіль-
ного користування – 2 кв. м.

Адреса об`єкта: м. Чортків, вул. Й. Слі-
пого, 1.

Мета використання об`єкта: встанов-
лення банкомату.

Розмір місячної орендної плати: 220,32 грн.
Дата і місце розгляду заяв: 11 жовтня 

ц. р. о 15-й год., м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 
1, кабінет головного бухгалтера.

Кінцевий термін прийняття заяв: 11 
жовтня ц. р. до 13-ї год.

При наявності 2-х і більше заяв на об`єкт 
оренди – буде проведено конкурс.

Довідки за тел.: 2-37-62, 2-02-59 (про 
перелік документів заявників).

вважати недійсними
посвідчення інваліда ІІІ групи загального 

захворювання серії ААБ за № 137338, видане 
27 липня 2012 р. УПСЗН РДА на ім`я: ГЕРчАК 
Ігор Іванович.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї 
серії ВО за № 006494, видане відділом у 
справах молоді та спорту Чортківської РДА 
15 грудня 2010 р. на ім`я: КАЛИНяК Віталій 
Радиславович.

Завіз верхнього одягу
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Прогноз 
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СУБОТА
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30 вересня
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ВІВТОРОК
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+5 ... +9

СЕРЕДА
2 жовтня

+3 ... +8

ЧЕТВЕР
3 жовтня

+2 ... +9

П`ЯТНИцЯ
4 жовтня

 

З народженням Тебе, 
малятко!

Родовід

Щиросердечно вітаємо дорогого внука
Олега ОКУРІЛОГО
із смт Заводське,

який сьогодні святкує своє 20-річчя.
Хай кожен день ясніє 
          небом чистим,
Світанки сяють, 
           скупані в росі,
У серці радість 
      розквіта іскриста
І мрії хай 
           збуваються усі.
Хай молодість Твоя 
        ще довго квітне,
Усмішка сяє 
          на Твоїх устах,

І лиш хороше, радісне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
І Бог Тебе в опіці мав,
І Ангел Твій Охоронитель 

З плеча Твого щоб не злітав.
З любов̀ ю – бабуся Галя, 

дідусь Михайло.

Вітаємо з 60-річчям
дорогу дружину, люблячу маму, 

бабусю
Надію Степанівну ДЕРІЙ.

Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Яскравих квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть.
Хай усмішкою завжди квітне настрій,
Даруючи натхнення і тепло.
І стане кожен день прекрасним,
Щоби на серці сонячно було.
Ми хочемо радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт.
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров`я зичимо міцного на сто літ!
Нехай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога,
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливії 
                   та многії літа.

З любов̀ ю і повагою – 
чоловік, діти, внуки 

і правнуки.

Калиновими гронами золотавої пори 
завітав чудовий ювілей 

до прекрасної, чарівної жінки, 
дорогої донечки, люблячої 

турботливої матусі
Алли В`ячеславівни КІВИ.

Тобі, наша доню, 
       найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
           даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі 
         плекали тепло,
Щоб завжди здоров`я   
              у Тебе було.
Щоб смутку не знала,    

Ми просимо    
      в долі
Добра Тобі, 
             радості, рідна, доволі.
З любов̀ ю і повагою – рідні 

та близькі. 

28 вересня святкуватиме 
свій 80-річний ювілей

Ярослав Миколайович САВРУК
із м. Чортків.

З нагоди ювілею 
   прийміть від нас 
найкращі 
            побажання
Здоров`я, щастя 
 і багато літ.
Нехай сьогодні 
наші привітання
У серці Вашому 
     залишать слід.
Бажаєм Вам 

                                   здоров`я й сили,
Бо це – найбільший скарб в життя,
Щоб Ви аж до ста літ жили
Й не знали горя у житті.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі добром, 
           здоров`ям многії літа.

З повагою та любов̀ ю – 
вся родина.

Щиросердечно вітаємо 
дорогого синочка, братика, внука

Максима РЯБОГО
з м. Чортків,

якому 29 вересня 
виповнюється 1 рочок.

Любий наш синочку,
Наше ясне сонечко,
Хай добро 
             проміниться
У Твоє віконечко,
Дощиком  рясненьким
Пада з неба щастя,
Хай Тобі, рідненький,
Все на світі вдасться.
Виростай здоровим 
            і слухняним,

Щоб завжди пишалися
                         Твої тато й мама.
Ісус Христос 
                    хай Тебе береже,
Ангел-Хоронитель 
                        за руку веде,
Пречиста Діва Свою ласку 
                              засилає
І ангельський хор “Многая літ” заспіває.

З любов̀ ю – мама, тато, сестричка, 
бабусі й дідусь.

29 вересня святкуватиме свій другий 
День народження дорога наша донечка, 

внучка, правнучка та похресниця
Діанка ПЕТЕЛЕЦЬКА

із смт Заводське.
Щоб Ти завжди була 
                    щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло 
       сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе 
                   в опіці мав,
І Ангел Твій 
             Охоронитель,

З плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, 
                           що Ти у нас є,
Хай силу і радість Тобі Він дає.

З любов̀ ю і найкращими, 
найщирішими побажаннями – 

мама, тато, бабусі, дідусі, прабабусі, 
а також хресні батьки.

1 жовтня свткуватиме ювілей
Марія Мохтеївна БУРНИК

зі с. Залісся.
Не зогледілись –    
   виросли вже діти, 
“Бабусю” – внуки Вам 
         услід кричать. 
І чого ще треба –
         Жити і радіти, 
І гостей у хаті 
   дорогих стрічать. 
Простіть, як ми робили  
           щось погане, 
Хай доля щастя   
       Вам у дім несе, 

Здорові будьте, дужі та багаті, 
Живіть ще довго в рідній хаті, 
Хай лад, достаток, радість Вам цвіте. 
Ми просимо від щирих сердець, 
Щоб Бог Вам міцне здоров’я дав, 
Щоб довго-довго Вас оберігав. 
Дякуємо Вам за руки робочі, 
За нелегкі та безсонні ночі, 
Тож бажаємо Вам 
       ще довго прожити, 
Щоб всіх нас на сторіччя 
                 Ви могли запросити.

З найкращими побажаннями – 
чоловік Павло, доньки, зяті, онуки.

Найтепліші вітання, найщиріші по-
бажання з нагоди 60-ліття найкращій 

матусі, люблячій бабусі 
Ганні Федорівні ЯСЕНЧУК.

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

Хоч знаємо, що слів цих буде мало...
Якщо зібрати всі слова землі,
Ми вибрали б прості та невисокі,
Щоб Ваші дні трояндами цвіли
І не приходила ніколи одинокість.
Хай тільки радість прикрашає дім,
Хай ладиться і на роботі, й вдома,
Хай Вам завжди щастить в усім
І обминають горе, сум і втома.
О Боже! Ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:

Пошли здоров`я нашій мамі
І збережи її для нас!
Живіть же, матусю, 
                        ще років до ста,
Бо світ цей, рідненька, 
                       без Вас – сирота.

З любов̀ ю – діти.

Фотомить  Ореста ЛИЖЕЧКИ

У Чортківському пологовому 
будинку за період 

з 17 по 24 вересня ц. р. 
народилося 

10 дівчаток і 6 хлопчиків.

17 вересня о 13 год. 50 хв. – дівчинка (2 
кг 990 г, 49 см) в Оксани КУЛИК зі смт За-
водське;

18 вересня о 5 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 330 
г, 53 см) у Люби БАРАНОВОї із м. Чортків,

о 10 год. – хлопчик (3 кг 455 г, 54 см) в 
Ольги БІЛИК зі с. Милівці,

об 11 год. 45 хв. – дівчинка (2 кг 875 г, 51 
см) у Надії МАРУЩАК зі с. Бичківці,

о 17 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 880 г, 54 см) 
у Лілії СЛОБОДЯН зі с. Переходи,

о 23 год. – дівчинка (3 кг 250 г, 54 см) у 
Христини ШТОКАЛ із м. Чортків,

о 23 год.40 хв. – дівчинка (2 кг 890 г, 50 см) 
у Марії САПІЖАК зі с. Пастуше;

19 вересня  о 4 год. 40 хв. – дівчинка (2 
кг 860 г, 50 см) у Руслани ПЕРОЖИК із м. 
Чортків;

20 вересня об 11 год. 05 хв. – дівчинка (3 
кг 50 г, 52 см) у Наталії ІВАСІВ із с. Джурин;

21 вересня о 13 год. 55 хв. – хлопчик (3 
кг 775 г, 56 см) у Наталії СЕМЧИШИН зі м. 

Чортків,
о 20  год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 185 г, 53 см) 

в Оксани ДЖУЛИ зі м. Чортків;
22 вересня о 7 год. 25 хв. – хлопчик (2 кг 

725 г, 50 см) у Христини ГЕВКО зі с. Біла,
о 19 год. 50 хв. – дівчинка (2 кг 775 г, 52 см)  

у Марії БАБІЙ зі с. Косів;
23 вересня о 3 год. 05 хв. – дівчинка (3 

кг 730 г, 54 см) у Наталії ТАРАСОВСЬКОї зі 
с. Біла;

24 вересня о 12 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 170 
г,53 см) в Іванни КОСТИШАК зі с. Переходи,

о 16 год. 20 хв. – хлопчик (4 кг 225 г, 58 см) 
в Юлії ГОВЕНКО зі с. Пробіжна.

Осіння чарівність Чорткова


