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Виходить з 1939 року

До свята

Шановні колеги вчителі, викладачі, 
вихователі, ветерани педагогічної праці!

Вітаємо вас з професійним святом – Днем праців-
ників освіти. Щиросердечні вітання усім, хто присвя-
тив своє життя нелегкій педагогічній та освітянській 
справі.

В освіті немає місця байдужим та випадковим лю-
дям. Яскрава, творча, ініціативна особистість – пор-
трет учителя нової доби. Віримо, що ваша мудрість, 
професіоналізм і терпіння допоможуть реалізувати 
непрості завдання, що стоять перед сучасною україн-
ською освітою.

Від усієї душі бажаємо вам злагоди, добра, натхнен-
ня, задоволення від результатів своєї праці.Нехай ко-
жен день буде сповнений радістю, щастям, і теплом 
людської подяки за добрі справи!

Начальник 
відділу освіти РДА 
Тетяна ЯРемко

Голова ради голів 
профспілкових комітетів

Володимир ТоРоНчук

у неділю – День працівників 
освіти

Шановні освітяни!
Першої неділі жовтня золотої осінньої пори вся 

Україна відзначає світле свято Вчителя. У цей 
сповнений квітів, посмішок, теплих вітальних слів 
день кожен з нас згадує свою рідну школу, свого 
Вчителя – того, котрий долучив до книги, запалив 
іскорку знань, був старшим другом і порадником, 
кому ми зобов’язані своїми життєвими і професій-
ними перемогами.

Ми схиляємо голови перед мудрістю україн-
ського освітянина – учителя, вченого, вихователя, 
викладача, майстра, зусиллями якого твориться 
майбутнє нашої держави.

Дорогі педагоги! Ви сумлінно виконуєте свій 
професійний обов’язок, ведете у світ пізнання і 
відкриттів нашу юнь, закладаєте у їхні душі мо-
ральні принципи громадянина й патріота, вчите  
пам’ятати, якого ми роду-племені. Учитель, за 
словами видатного педагога К.Д.Ушинського, – це 
життєдайний промінь сонця для молодої душі, який 
нічим замінити неможливо. Тож нехай назавжди 
будуть вам притаманні одвічні якості – людяність, 
доброта, любов до дітей, до своєї справи. Нехай 
буде щедрою на ужинок виплекана багатьма поко-
ліннями українська освітянська нива.

Бажаємо вам, любі друзі, творчого натхнення, 
успіхів у праці, міцного здоров’я, щастя і благопо-
луччя!

8 жовтня – День юриста
Шановні служителі закону! 

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійно-
го свята – Дня юриста, яке об’єднує усіх, хто стоїть 
в обороні конституційних прав та свобод наших 
громадян, сприяє розбудові демократичної, право-
вої Української держави – держави для людей.

Бути юристом почесно і відповідально. Сьогодні 
немає такої сфери діяльності, державного органу 
чи підприємства, які б обходилися без консультації 
юриста. Щодня до правників за порадою та допо-
могою звертаються тисячі громадян. Рівнем вашо-
го професіоналізму та принциповості визначають-
ся не лише стан правової культури суспільства, а і 
його стабільність, моральний мікроклімат.

Тож прийміть слова глибокої вдячності за висо-
кий професіоналізм, активну участь у поширенні 
правових знань та посиленні соціального захисту 
наших громадян.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, життєвих 
гараздів, благополуччя та нових професійних пе-
ремог!

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩук

Голова районної 
держадміністрації   
С.коБІС

минулого четверга, 26 вересня, до чорткова 
завітала з візитом консульський офіцер 

Посольства США в україні Александра еванс 
з приводу роз̀ яснення інформації 

щодо проведення лотереї Green Card.

Мрія українців – зеленого кольору?
Варто знати

«Я вчу своїх вихованців основного 
в професії вчителя – любити дітей»

Говорить Галина миколаївна ГАєВСькА, 
вчителька майбутніх вчителів, наставниця багатьох уже працюючих педагогів і непедагогів 

(тих, чия доля після педучилища не пов̀ язалася зі школою), справжня «візитівка» 
чортківського педагогічного училища ім. о.Барвінського. 

Спілкуючись із Галиною миколаївною напередодні Дня вчителя, водночас заглибилися 
у розгляд питань: яким має бути сучасний педагог, проблеми освіти сьогодні, 

важливість самоосвіти для вчителя.
(Закінчення на 4-й стор.)

(Читайте на 10-й стор.)
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На часі2

4 жовтня. Тривалість дня – 11.27. Схід – 7.03. Захід – 18.30. Іменини святкують Андрій, Кіндрат, Дмитро

«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 Оксана СВИСТУН

Соціальні ініціативи Президента – в дії

У райдержадміністрації

Навіть якщо не враховувати дітей, потерпілих внаслідок ава-
рії на Чорнобильській АЕС, а лише тих, що харчуються за кошти 
місцевого бюджету, то вартість одного дня харчування учня у на-
шому районі складає в середньому 6,40 грн., коли у сусідньому 
Гусятинському – всього… 1 грн. 30 коп. 

Дане питання було лейтмотивним, хоч і не стояло першим у по-
рядку денному.

Зі слів головної освітянки району Т.Яремко, котра доповідала з 
цього питання, у 50-ти загальноосвітніх школах району працюють 
42 харчоблоки з обідніми залами, крім того, у трьох початкових 
ЗОШ є роздаткові пункти. Організацію харчування в 11 школах ра-
йону, розміщених в зоні радіологічного контролю, здійснює ТзОВ 
«ГАЛС» ЛТД зі смт Глибока Чернівецької області. Середня вар-
тість харчування становить від 11,60 грн. (1-4 кл.) до 14,45 грн. 
(10-11 кл.). Організацію харчування учнів 1-4 класів за кошти міс-
цевого бюджету та 5-9 класів за кошти батьків у 31 школі району 
також здійснює названа вище фірма. Завідуюча райво відмітила 
хорошу якість харчування учнів, не має нарікань з цього приводу 
ні з боку директорів шкіл, ні з боку батьків. У той же час головний 
державний санітарний лікар району О.Чайчук – співдоповідач з 
даного питання, звернула увагу присутніх на те, що в основному 
товариство «ГАЛС» завозить продукти з-за меж району. Голова 

асоціації сільських голів Чортківщини В.Шматько в зв`язку з цим 
запропонував долучати до харчування учнів наших підприємців, 
щоб кошти з місцевого бюджету не йшли за межі району. Жодних 
заперечень у цьому відношенні не було з боку присутнього у залі 
директора з харчування ТзОВ «ГАЛС» ЛТД В.Рибіцького, лиш би у 
тих була відповідна документація на вирощену продукцію та інші 
необхідні дозволи.

На засіданні колегії РДА також було заслухано інформацію 
про стан виконання делегованих повноважень у сфері соціаль-
ного захисту населення виконавчими комітетами Шманьківської 
та Шманьківчицької сільських рад (інформували сільські голови 
– М.Човник та В.Гіль, співдоповідав – начальник управління со-
ціального захисту населення РДА В.Цвєтков). Крім цього, слу-
халися питання про стан підготовки закладів культури району 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. (доповідала 
начальник відділу культури, туризму, національностей та ре-
лігій РДА Г.Чайківська); про стан укладання договорів на вико-
нання проектно-вишукувальних робіт з розроблення проекту 
землеустрою приватними агропромисловими підприємствами 
району (начальник відділу Держземагентства у Чортківському ра-
йоні Л.Хом`як), з приводу чого було ухвалено відповідні доручення 
та розпорядження голови райдержадміністрації.

Участь у засіданні колегії РДА взяв куратор Чортківського ра-
йону від облдержадміністрації – директор департаменту агропро-
мислового комплексу в області А.Хома. Підсумки роботи колегії 
підбив голова райдержадміністрації С.Кобіс.

Любомир ГАБРуСькИЙ

Із засідання колегії райдержадміністрації
Чортківські школярі харчуються найкраще в області
Це підкреслили у свої виступах на засіданні колегії 

райдержадміністрації, яке відбулося минулого тижня, 
26 вересня, і начальник відділу освіти РДА Т.Яремко, 

і головний державний санітарний лікар чортківського 
і Гусятинського районів о.чайчук.

В останній день вересня голова райдержадміністрації С.Кобіс 
провів нараду за участі голови районної ради В.Заліщука, місь-
кого голови М.Вербіцького, керівників структурних підрозділів, 
відділів і управлінь РДА. Головним чином в ході наради йшлося 
про реалізацію в районі ініціатив Президента України щодо під-
вищення соціального захисту (рівня життя) найбільш уразливих 
верств населення (пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни тощо). 
Так, керівником району зазначено, що у рамках виконання Програ-
ми Президента України «Україна для людей», соціальних ініціатив 
Президента України на Чортківщині проводиться цілеспрямова-
на робота щодо їх реалізації. «Основна мета – забезпечення по-
слідовного впровадження державної політики щодо підвищення 
стандартів життя. Одним із завдань програми соціальної політики 
передбачається глибока модернізація сфери соціального забез-
печення – перехід від безсистемних виплат до адресної допомоги 
та соціальних послуг, що відповідають потребам конкретної люди-
ни та сім’ї», – сказав С.Кобіс. 

«Соціальними ініціативами Президента України передбачено 
забезпечити інвалідів протезами та колісними кріслами. У 2012 р. 
проведена робота щодо внесення до Централізованого банку да-
них з проблем інвалідності 95 анкет і отримано 43 інвалідних візки. 
Цьогоріч внесено 151 анкету на заявку щодо забезпечення крісла-
ми колісними. На черзі на отримання візків перебуває 4 інваліди. 

За бюджетною програмою «Забезпечення житлом воїнів-
інтернаціоналістів» у 2012 році придбано квартиру інваліду війни 
ІІІ групи, учаснику бойових дій в Афганістані. Також відповідно до 
Постанови КМУ від 23.11.2011 р. за № 1198 «Про затвердження По-
рядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», в Тернопільській області передба-
чено кошторисні призначення в сумі 2243 тис. грн. для осіб І кате-

горії, які перебувають на квартирному обліку. З вказаної суми на 
Чортківський район виділено 167 тис. грн. У 2012 році підвищено 
суму щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка 
проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного роз-
ладу та який за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду. Державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям одержує 552 сім’ї, в яких ви-
ховуються 1118 дітей. 

Ініціативами Президента України передбачено підвищення роз-
міру щорічної разової допомоги інвалідам війни. 13 березня ц. р. 
Урядом за дорученням Глави держави прийнято Постанову за № 
149 «Деякі питання виплати у 2013 році разової грошової допомоги, 
передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських пересліду-
вань», відповідно до якої у 2013 році збільшені розміри щорічної 
разової допомоги до Дня Перемоги у середньому на 10 відсотків 
порівняно з минулим роком. 

Станом на 1 жовтня ц. р. до управління соціального захисту на-
селення звернулось 312 пільговиків, яким призначено та виплаче-
но компенсацію на тверде паливо та скраплений газ. У поточному 
році надано пільг за користування житлом та комунальними по-
слугами, послуги зв’язку, пільговий проїзд окремих категорій гро-
мадян. Проводиться спрощений порядок надання населенню суб-
сидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг. Також з надавачами житлово-комунальних послуг нала-
годжено обмін інформацією для призначення субсидій без участі 
заявників за допомогою електронного зв’язку», – доповів у ході на-
ради начальник управління соціального захисту населення рай-
держадміністрації В.Цвєтков.

(За інф. веб-сайту чортківської РДА)

На реалізацію в районі ініціатив Президента України 
щодо підвищення соціального захисту (рівня життя) най-
більш уразливих верств населення керівник району С.Кобіс 
висловив теплі слова шани та поваги одиноким стареньким: 

«В цей день я низько схиляю перед вами голову. Обіцяю, 
що влада області, району робитиме все для того, щоб ре-
алізувати ініціативи Президента України, спрямовані на 
покращення вашого життя. Нехай ніщо не засмучує ваші 
будні. Міцного здоров`я вам, довгих років життя, сердечного 
тепла, любові та душевного спокою!».

Підопічні геріатрії отримали не лише подарунки від гос-
тей, а й можливість поспілкуватися з ними, навіть разом з 
представниками районної влади старенькі заспівали «Мно-
гая літа»... Голова райдержадміністрації поцікавився побу-
товими умовами в геріатрії, оглянув кухню та спальні кім-
нати, у розмові з мешканцями соціального закладу запитав 
про догляд за ними персоналом та надання якісної медич-
ної допомоги, якої так часто потребують хворі.

Найкращі слова привітань линули до мудрих і багатих 
літами мешканців геріатрії і від заступника голови район-
ної ради Л.Хруставки, котрий побажав від голови районної 
ради В.Заліщука, депутатського корпусу, від себе особисто 
Господнього благословення і міцного здоров’я, висловив 
думку щодо обов’язкового врахування владою пропозицій 
мешканців геріатрії, спрямованих на покращення їхнього 
обслуговування та умов перебування.

Мешканці геріатрії отримали безцінний час лікування до-
бротою, а його потребують не тільки хворі і самотні, а й ціл-
ком благополучні і здорові люди. Захід пройшов в дружній 
та теплій атмосфері – пробіжнянські школярі подарували 
стареньким пісенні та віршовані рядки.

       
Ірина ЗеНчАк-ГуЛькА

Від безсистемних виплат до адресної допомоги

Пошанування

Найкращі слова привітань линули до мудрих 
і багатих літами мешканців геріатрії

Голова райдержадміністрації С.кобіс, заступник 
голови РДА І.Стечишин і заступник голови районної 
ради Л.Хруставка з нагоди міжнародного дня людей 

похилого віку відвідали одиноких престарілих, які через 
складні життєві обставини на схилі літ перебувають 

в геріатричному відділенні у с. Пробіжна.

30 вересня ц. р. головою райдержадміністрації підписано 
розпорядження за № 327-од «Про початок опалювального 
сезону 2013-2014 року для окремих споживачів у Чортків-
ському районі». «Враховуючи метеорологічну ситуацію із 
пониження середньодобової температури навколишнього 
середовища на території Чортківського району, а також бе-
ручи до уваги звернення керівників бюджетних установ та 
організацій, розпочати опалювальний сезон для окремих 
споживачів Чортківського району із 1 жовтня 2013 року, – 
йдеться у ньому. До цієї категорії споживачів відносять-
ся Чортківська центральна комунальна районна лікарня, 
стаціонарне відділення територіального центру надання 
соціальних послуг Чортківського району, Чортківський туб-
диспансер (с. Білобожниця), дошкільні навчальні заклади 
Чорткова та сіл району, навчальний оздоровчий комплекс 
Чортківського палацу дітей та юнацтва, ДНЗ «Чортківське 
ВПУ». А учора, 3 жовтня, видано розпорядження голови 
РДА за № 332-од, у якому йдеться про початок опалюваль-
ного сезону в закладах охорони здоров’я, освіти, культури, 
установах та організаціях, інших об’єктах соціальної сфери 
та житлових приміщеннях, при умові відсутності боргів за 
спожите тепло в минулих періодах, – із 7 жовтня ц. р. Отож, 
цьогоріч опалювальний сезон розпочинається на Чортків-
щині на тиждень раніше від встановлених термінів (15 жов-
тня). Причина – у доволі прохолодній погоді, незвичній для 
даної пори року.

Голова райдержадміністрації С.Кобіс, голова  районної 
ради В.Заліщук і міський голова М.Вербіцький здійснили 
виїзд в Чортківську ЗОШ-інтернат з метою перевірки об-
лаштування та проведення ремонтних робіт приміщення 
для дітей-інвалідів центру соціальної реабілітації дітей-
інвалідів «Дорога в життя», які протягом 8 років перебува-
ють в підвальному приміщенні міської ради. «На реалізацію 
в районі ініціатив Президента України щодо підвищення 
соціального захисту (рівня життя) найбільш уразливих 
верств населення, зокрема дітей з особливими потребами, 
докладаємо максимум зусиль для підвищення соціального 
захисту дітей-інвалідів», – наголосив голова РДА. Очіль-
ник району зазначив, що сьогодні головним завданням для 
влади є соціальний захист та створення належних умов 
для виховання і розвитку дітей з обмеженими фізичними 
можливостями.

Віктор ЯНукоВиЧ: «україна 
цінує підтримку Єврокомісією 

підписання угоди про асоціацію»
Україна цінує підтримку Єврокомісії на шляху до підпи-

сання Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема в частині ство-
рення всеосяжної зони вільної торгівлі. Про це Президент 
України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з членом 
Європейської Комісії з питань торгівлі Карелом Де Гухтом.

«Ми цінуємо вашу особисту підтримку євроінтеграційних 
прагнень України і ту величезну роботу, яку ми спільно з 
вами зробили, готуючи Угоду про створення всеосяжної 
зони вільної торгівлі», – сказав Глава держави.

За словами Карела Де Гухта, зустрічі на найвищому рівні 
є надзвичайно важливими в контексті активного наближен-
ня до Вільнюського саміту, а також вирішення тих питань, 
які будуть важливі після підписання Угоди. «Це є надзви-
чайно важливим для вас для того, щоб ця Угода могла 
бути застосована одразу після підписання, що дасть мож-
ливість належного ставлення до товарів, послуг та інвести-
цій. Дуже важливо, щоб Україна могла отримати позитивні 
результати від цієї Угоди», – сказав Карел Де Гухт.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

На Чортківщині 
розпочинається 

опалювальний сезон

Україна – ЄС
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Іван Стойко приймав 
виборців у шести 

селах округу

Депутат в окрузі

Цього місяця Іван Михайлович  вирішив поспілкуватися та 
довідатися більше про те, чим живуть краяни у віддалених 
від райцентрів селищах та селах. Адже не завжди селянам 
зручно добиратися чи то до Чорткова, чи до Борщева, а чи 
до іншого міста, аби спромогтися поділитися своїми пробле-
мами з народним депутатом. На заваді цьому часто-густо, як 
стверджували виборці на прийомі, стають погодні умови, не-
задовільне транспортне забезпечення, нестача матеріаль-
них коштів та втрата дорогоцінного часу. А саме його у селян 
найбільше і не вистачає, особливо восени.

Тому й не дивно, що загалом більше сотні виборців побу-
вали цими двома днями на прийомі у депутата з надією на 
те, що Іван Михайлович допоможе вирішити їхні проблеми. 
Приїжджали люди з навколишніх сіл та селищ. А питання, 
які вони піднімали, стосувалися здебільшого пенсійного за-
безпечення громадян, затримки виплат соціальних допомог 
по догляду за інвалідами I групи, «чорнобильських»,  пору-
шень земельного законодавства та виникнення у зв’язку з 
цим земельних спорів, заборгованості по виплатах за корис-
тування паями, забезпечення автотранспортом пільгових 
категорій населення, допомог на лікування, безробіття, без-
доріжжя, перебоїв електропостачання. Майже у кожному селі 
округу до Івана Михайловича зверталися збентежені батьки та 
вчителі загальноосвітніх навчальних закладів зі скаргами на те, 
що видрукувані для їхніх дітей та учнів підручники з математики 
містять дуже багато помилок. Вони надали депутату копії сто-
рінок, де такі помилки допущені. Окрім цього, виборці піднімали 
питання книговидання; надання статусу окремого населенного 
пункту хутору Мазурівка Чортківського району; висловлювали 
пропозиції щодо спрощення процедури оформлення докумен-
тів на успадкування майна та землі; удосконалення законодав-
ства в галузі тваринництва. Мешканці Мельниці-Подільської, 
які потерпіли від природних катаклізмів, а саме – зсуву грунтів, 
повторно звернулися до Івана Стойка з проханням прискорити 
процес  компенсації їм за завдані збитки та зруйновані помеш-
кання. Адже, як стверджуть виборці та демонструють десятки 
відповідей їм з різних владних установ – «обіцянки залишають-
ся обіцянками, а зима вже на порозі». 

Серед проблемних питань села сьогодні чи не на першо-
му плані – незадовільне фінансування закладів культури, 
освіти, катастрофічний стан доріг обласного, районного та 
місцевого значень. Місцеві ж бюджети не витримують зна-
чного фінансового навантаження та не можуть забезпечи-
ти  багатовитратних ремонтних робіт. Жителів Борщівського  
району також турбують питання очистки та екологічної при-
вабливості річки Нічлава. Дуже важливим та актуальним для 
жителів багатьох сіл Борщівщини та трьох сіл Заліщицького 
району, в тому числі села Новосілки, де побував народний 
депутат, є питання газифікації. Багато виборців також скар-
жилися на несправедливе судочинство. 

Перейнявшись проблемами  виборців, Іван Михайлович 
Стойко відповідно до своїх повноважень подасть депутат-
ські звернення і запити у різні державні установи та інстан-
ції, аби максимально допомогти їх вирішити.

У жовтні народний депутат планує відвідати усі районні 
центри округу та ряд інших населених пунктів області. 

                          
Леся СТеБЛЮк

23 та 24 вересня ц. р. 
народний депутат україни Іван Стойко 

побував з робочою поїздкою у шести  населених 
пунктах Тернопільщини, а саме – у Нагірянці 
та Білобожниці, що на чортківщині, Ланівцях 

та Іване-Пустому Борщівського 
та Лисівцях і Новосілці Заліщицького району. 

Урочистості

До зали районного комунального 
будинку культури в обідню пору запро-
шували літніх чоловіків, жінок: на сцені 

РКБК Чортківське районне Товариство 
Червоного Хреста організувало уро-
чистості з нагоди святкування Міжна-

родного дня людей похилого віку. Іри-
на Соляник, голова РО ТЧХ, вітала зі 
святом людей, багатих роками, і поба-
жала їм здоров`я, довголіття, підтрим-
ки від рідних і оточення. Водночас у 
своєму виступі пані Соляник подяку-
вала за сприяння та допомогу у про-
веденні урочистостей місцевій владі 
– керівникам райдержадміністрації та 
райради С.Кобісу і В.Заліщуку, праців-
никам Терцентру, директору РКБК Йо-
сипі Овод, начальнику відділу культу-
ри і туризму, національностей і релігій 
РДА Галині Чайківській. Поздоровили 
зі святом сповнених мудрості й жит-
тєвого досвіду людей заступник голо-
ви РДА Іван Стечишин та заступник 
голови райради Любомир Хруставка, 
директор Територіального центру  Ро-
ман Данильчак. 

Творчі особистості краю дарували 
того дня свої таланти присутнім. А 
після концертної програми на гостей 
чекали щедро накриті столи, за якими 
спраглі діалогу люди похилого віку 
жваво спілкувалися один з одним.

оксана СВИСТуН, 
фото автора

Щедра осінь їхніх літ
у понеділок чортківщина віддала шану людям похилого віку, 

чиє свято міжнародна громадськість відзначає 1 жовтня. 

Громадська рада інформує

На виконання річного плану роботи та згідно з рішенням гро-
мадської ради від 23 вересня ц. р. заплановано провести пу-
блічне засідання громадської ради у форматі «круглого столу», 
учасникам якого пропонується обговорити наступні теми:

1. Добровільні протипожежні формуваннями як спосіб змен-
шення фінансового навантаження на економіку району.

2. Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків: пе-
реваги та проблеми.

3. Роль громадськості у наведенні благоустрою на території 
Чортківського району.

Проведення публічного засідання громадської ради запла-
новане на 8 жовтня ц. р. у залі засідань Чортківської районної 
ради (початок о 15-й год.). Попередня реєстрація учасників – 
7 жовтня ц. р. до 14-ї год. за телефоном 098-119-65-59 або за 
електронною адресою: g_rada.ch@ukr.net. За цією ж адресою 
можна зареєструватися для виступу чи надати матеріали для 
публікації.

Сподіваємося, що проведення даного публічного заходу по-
сприяє розвитку свідомого громадянського суспільства нашо-
го краю, а значить становленню демократичної європейської 
України.

Голова громадської ради 
Степан ШеВчук

Запрошуємо 
громадськість 

на публічне засідання

Питне водопостачання, водоза-
бірні споруди, санітарна оцінка вод 
і заходи з їх охорони від забруднен-
ня, склад і властивості питної води в 
системах водопостачання на вустах 
у чортківчан рік у рік, день у день, 
тому що доволі часто ці пункти не 
відповідають вимогам Державного 
стандарту «Вода питна». І серед 
причин цього водяного колапсу не 
лише вічна нестача коштів чи не 
у повній мірі наполеглива робота 
владних мужів щодо вирішення пи-
тання, а старе технологічне облад-
нання, яке лягло важкою ношею на 
керівників і району, і міста, і самого 
водоканалу. Працівники водокалі-
заційного господарства перебува-
ють у постійному пошуку та усунен-
ні несправностей, що трапляються 
все частіше і призвели нещодавно 
до аварійної ситуації на водогоні та 
змусили довозити мешканцям міста 
питну воду. Голова райдержадміні-
страції  Степан Кобіс з першого дня 
ознайомлення зі структурою подачі 
води в місті та водним господар-
ством в цілому поставив собі за мету 
забезпечити чортківчан постійним 
та якісним водопостачанням. Зару-
чившись підтримкою міського голо-
ви Михайла Вербіцького, голови ра-
йонної ради Володимира Заліщука, 
депутатським корпусом міської та ра-
йонної рад, керівництвом водокана-
лу, очільник району поетапно почав 
втілювати заплановане у життя. І 

вже упродовж двох тижнів щоденно 
компанією «Інсталбуд», що з м. Горо-
док Львівської області, проводяться 
копальні роботи через чагарники на 
горі, яка сполучає мікрорайони міс-
та з селом Біла. Технічний директор 
компанії Леонід Петруняк зазначив 
у розмові, що вкрай нелегко копа-
ти траншею у кущах, тим паче, що 
гора під великим уклоном, спосте-
рігаються залежні великого каме-
ню, умови не дозволяють проводи-
ти розкопки технічними засобами. 
«Якщо погода буде сприятливою, 
то за два тижні ми завершимо обла-
штування сучасної поліетиленової 
труби діаметром 225 мм. На даному 
етапі встановлено 600 м погонної 
труби, проте незабаром буде замі-
нено ще 250 м». 

Львівська компанія привезла сво-
їх робітників, бо, незважаючи на не-
погану оплату праці, робочих рук 
в Чорткові не знайшлося, щоб за 
гроші прикластися до покращення 
водопостачання в рідному населе-
ному пункті. Через чагарник уже ви-
копано 200 метрів вручну, попереду 
– ще добрих 50, плюс – 140 метрів 
екскаватором.

Начальник Чортківського водока-
налу Валерій Вівчар розповідає про 
хід проведених робіт: «Від хлора-
торної нова труба йтиме аж до Ста-
рої насосної, що в с. Біла, усі роботи 
ведуться вручну. Уже аж за колією 
можна буде використати екскава-

тор. Стара труба набагато довша, 
а нову ми встановлюємо не в обхід 
чагарників, а через самі зарослі, 
тому що на горі побудований гараж-
ний кооператив, і не дай, Боже, про-
рив – неможливо буде його ліквіду-
вати. Заміна старих труб на нові в 
терміновому порядку проводиться у 
зв’язку з тим, що ця лінія йде від во-
дозабору, де вода добувається не з 
річки, а зі свердловин. На даний час 
їх працює шість, 2 свердловини об-
лаштовані і готові до експлуатації. 
Є достатня кількість води, однак 
труба, яка в чагарниках з часом за-
росла, із 219-го діаметру фактично 
отримала діаметр 80-90 мм. Біля 
білівських ставів у заболоченій міс-
цевості, де є лежак, труба латана-
перелатана. До речі, аварійна ситу-
ація, що виникла нещодавно, була 
саме у цьому місці і усі працювали 
в посиленому режимі для швидшої 
ліквідації прориву. Новий водогін 
будується для того, щоб якомога 
більше можна було подати води зі 
свердловин та продовжити термін 
подачі її людям. У нас є в наявності 
нове насосне енергоекономне об-
ладнання для постійного водопос-
тачання чортківчан, проте пробле-
ма в тому, що труби не відповідали 
потребам і вимогам часу».

Керівники району і міста не спі-
шать розповідати про уже реалі-
зовані кроки в питанні покращення 
водопостачання, оскільки кажуть, 
що новий водогін спочатку має за-
працювати, а мешканці міста – від-
чути на собі зміну ситуації в кращу 
сторону. «Хіба ж не нонсенс – по-
годинна подача води в Чорткові? 
Воду люди мають мати постійно і ми 
спільними зусиллями цього досяг-
немо», – твердо стоїть на своєму го-
лова райдержадміністрації С.Кобіс. 
І чи не кожного дня він з головою 
районної ради В.Заліщуком, місь-
ким головою М.Вербіцьким, керівни-
цтвом водоканалу, представником 
компанії «Інсталбуд» виїжджають 
на місце проведення робіт та об-
говорюють перспективи оновлення 
водопровідної мережі, які сприяти-
муть поліпшенню водопостачання 
чортківчан. 

Ірина ЗеНчАк-ГуЛькА

Про це говорять

Постійна вода у Чорткові таки буде?!
Хотілося якомога лояльніше висвітлити питання водопостачання 

м. чортків, проте розумію, що необ’єктивність в конкретній ситуації 
зазнає нищівної критики з боку мешканців нині вже міста обласного 

значення. 



№ 40 (8430), 4 жовтня 2013 року

Соціум4

6 жовтня. Тривалість дня – 11.19. Схід – 7.06. Захід – 18.25. День працівників освіти. Іменини святкують Андрій, Іван, Петро

Із пошаною

Щороку золотої пори 
до нас приходить свято Вчителя. 

Цей осінній день завжди осяяний яскравими 
барвами квітів, сповнений ніжністю, любов’ю, 

добром. Він приносить нашим освітянам 
надзвичайно приємні почуття та враження.

Особливе пошанування працівникам дошкільних закла-
дів, адже саме вони закладають, так би мовити, міцний 
фундамент у підготовці малечі до школи. Дошкільники, га-
даю, заслуговують на особливу увагу та вдячність. Тому 
моя розповідь про працівників дитячого садка с. Джурин, 
які користуються неабияким авторитетом серед батьків 
своїх вихованців. Приємно говорити про хороших людей, 
котрі сумлінно працюють у наш непростий час, не зважаю-
чи ні на негаразди в нашому суспільстві, ні на різного роду 
перепони сьогодення.

Ось уже тридцятий рік дитячим садочком «Сонечко» 
завідує Галина Дмитряк, яка все своє свідоме життя 
присвятила найменшим мешканцям нашого села, на-
буваючи багаторічний вагомий досвід у вихованні ді-
твори.

Прищеплюють малечі любов до знань, рідної батьків-
щини та України-неньки й невтомні, завзяті вихователі, 
майстри своєї справи, які протягом багатьох років від-
дають усю свою турботу вихованцям, – Марія Коцюк, 
Ольга Мала, Антоніна Колівошко.

Цьогоріч дитячий садочок відвідує більше сорока ді-
тей різного віку (а 16 хлопчиків і дівчаток уже першого 
вересня як першачки поповнили дружню сім’ю серед-
ньої школи). Тут створені всі необхідні умови для їх 
перебування. Про повноцінне харчування дошкільнят 
ретельно дбає кухар Марія Цепенда.

Відрадно, в селі збільшується народжуваність малят, 
тим самим покращується й демографічна ситуація Джу-
рина, й дитсадок завжди наповнений веселим галасом 
дітвори. 

Працівники дошкільного закладу постійно прищеплю-
ють своїм вихованцям любов до музики, пісні, танцю 
та й загалом – до мистецтва, цим самим виховуючи у 
малят естетичний смак до прекрасного. Дошкільнятка 
часто виступають з концертами перед односельцями з 
нагоди різних святкувань…

Нині дитячий заклад уже добре підготувався до зими 
(є автономне опалення, гаряча вода).

Усякого роду допомогу залюбки надають батьки, які 
повсякчас тісно співпрацюють із працівниками дитсад-
ка. Осторонь проблем (бо і їх вистачає) дошкільного за-
кладу ніколи не залишається місцева влада. Сільський 
голова Ореста Блаженко завжди піклується про благо-
получчя, тепло і затишок для малят.

З нагоди Дня працівників освіти вітаю всіх причетних 
до цього свята наших краян. Бажаю міцного здоров’я, 
щастя, радості, сімейного благополуччя, успіхів у праці 
та надії на краще майбутнє.

Іван БІЛИк,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

 с. Джурин

Висока зоря, 
що усіх зігріває…

Думаєте, хто виявився правим – я чи тато? Так, звичайно, 
він. Не повірите, але ви не уявляєте наскільки важко бук-
вально вирвати з серця такий величезний (за розміром і за 
значенням) період життя. Та чи потрібно взагалі це робити? 
Однозначно – НІ! Ніколи не думав, що признаюсь сам собі у 
тому, що мені не вистачає тих коридорів, їдальні, спортза-
лу, біганини малечі на другому поверсі; не вистачає такого 
рідного 11-А та нашої по-правді другої мами – Роми Іванів-
ни. (До речі, доброго дня! Як Ви, мамо?). У сумі всі ці, здава-
лось би, маленькі, навіть крихітні деталі складають основу 

неймовірно величного та потужного механізму 
під назвою «Школа». 

Повірте, коли на святі першого чи то остан-
нього дзвінка звучать слова, що школа – це 
ваш другий дім, то це аж ніяк не вчительський 
штамп, що звучить, мабуть, вже віками, це чи-
стої води правда! Саме тут ви формуєтесь як 
особистість, тут з’являються перші симпатії, 
тут ви знайшли друзів, з якими ніколи не хочете 
розлучатись, чи я не правий? 

Можливо, когось своїми словами я переко-
нав. А скептики… Вони все зрозуміють, коли 
самі покинуть стіни школи, зрозуміють, що ди-
тинство закінчилось, і тепер кожен сам за себе, 
кожен сам собі господар, а це не завжди так 
легко і класно, як здається. 

І хоч наша «студентська мапа» величезна: 
від Львова до Харкова, від Сум до Києва, але 
завжди  повертатимемось ми до одного дому – 
рідної 7-ї школи, і на порозі нас зустрічатиме з 
привітною, доброю посмішкою завжди любляча 
мама – Рома Іванівна Захарчук! 

11-А (2002-2013): «Ромо Іванівно, ми ніколи не забудемо 
Вас та все, що Ви зробили для нас. Куди б нас не закинула 
доля, завжди пам’ятатимемо Вашу доброту, любов та 
наш спільний дім – ЗОШ І-ІІІ ст. № 7. Обіцяємо в близькому 
майбутньому зустрітись :)».

Тарас ЗАЯЦь, 
випускник ЗОШ № 7, 

студент ТНПУ ім. В.Гнатюка, 
відділення «Журналістика 

та інформація»

Перше вересня без… школи. 
Як це?

Із пошаною

У попередньому номері нашої газети за 27 вересня ми 
схематично роз’яснили структуру медичної галузі району. 
Та, так би мовити, виплила, на жаль, прикра необачність – 
не було вказано, що у центральній районній поліклініці роз-
міщена ще одна із важливих ланок галузі охорони здоров`я 
Чортківщини – стоматологічна поліклініка. У зв’язку з цим ми, 
кореспонденти районки, зустрівшись із головним лікарем 
стоматполіклініки Іваном Веретиком, доповнюємо інформа-
цію про структуру районної медицини.

Отже, поряд із наданням медичних послуг Чортківською 
ЦКРЛ і районним Центром первинної медичної допомоги 
надає медичну допомогу і Чортківська районна стомато-
логічна поліклініка. Стоматологічна служба району в свою 
чергу складається з двох, можна сказати, ланок: централь-
на стоматполіклініка, яка надає допомогу так званого вто-
ринного рівня, а первинного – надається в стоматологічних 
кабінетах, які розміщені в амбулаторіях загальної практики 
сімейної медицини (таких пунктів – 13 у селах нашого ра-
йону). Районна стоматологічна поліклініка складається в 
свою чергу із кількох служб медичної допомоги: протезної 
централізованої служби (ортопедичний відділ), терапев-
тичний відділ (завідуюча – О.Матвієвич), який включає в 
себе спеціалізовані види стоматологічної допомоги. Від-
радно, що поліклініка на 80 відсотків забезпечена сучас-
ним стоматологічним обладнанням.

Реформування

Доповнення 
до структури медичної 

галузі району

«Я вчу своїх вихованців основного 
в професії вчителя – любити дітей»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Вона – моя колишня «класна мама», я теж її вихован-
ка. Пригадую, як ми очікували її лекцій: вони були таки-
ми захопливими, що ми, молодь, ловили кожне слово 
свого викладача, бо вчилися не лише педагогічних дис-
циплін, а й набиралися життєвої мудрості. Галина Мико-
лаївна своїм нестандартним поглядом на навколишнє 
спонукала нас і собі глянути навкруг з іншої точки зору. 
У кожній фразі, мовленій нашою наставницею, кожному 
зауваженні відчувалися глибокі знання не лише пред-
мета, що викладала, а й літератури, історії, етики, мис-
тецтвознавчих дисциплін… Вона – ідеал педагога, вва-
жають ті, хто мав можливість відвідувати її уроки. 

Ще Л.Толстой зауважив: «Якщо вчитель поєднує у собі 
любов до справи і до учня – він досконалий учитель». 
Оці слова якраз про пані Гаєвську. 

От щодо любові до справи. Спілкуючись, вона згада-
ла слова колишнього завідувача шкільним відділенням 
училища В.Терещука, людини строгої, принципової, ви-
могливої. Саме його слово в оцінці роботи було най-
більш вагомим у період, коли молода викладачка, на-
вчаючи учнів, і сама паралельно здобувала другу вищу 
освіту (бо за першою – філолог, вчитель англійської 
мови) у Прикарпатському національному університе-
ті. Тому кинута завучем фраза: «Ви знаєте педагогіку 
так, як її хотів би знати я» – була чи не найбільшою по-
хвалою. Закінчивши педагогічний факультет, вирішила 
було продовжувати навчання в аспірантурі, знайшла 
досвідченого керівника, визначилася з темою дисерта-
ції, провчилася деякий час, та… На заваді стало склад-
не матеріальне становище, в якому опинилися у 90-ті 
роки минулого століття більшість українців. Платити за 
навчання стало нічим, бо й зарплату їм з чоловіком ви-
плачували товаром, мішками цукру наприклад. От так і 
не склалося зі здобуттям наукових звань, та прагнення 
пізнавати нове, поглиблювати набуті знання, розширю-
вати свій кругозір – того в Галини Миколаївни не забе-
реш, своїм азартом до вчення вона ще й заразить кого 
завгодно. 

Зараз наша героїня працює викладачем педагогічних 
дисциплін та англійської мови з методикою навчання, 
голова комісії викладачів психолого-педагогічних дис-

циплін. Як вона каже: «Педагогіка – це робота, а англій-
ська – то моя любов». У почутті любовного поривання 
до цієї іноземної мови, коли в училищі ввели додатко-
ву спеціальність «вчитель іноземної мови у початкових 
класах», Г.М.Гаєвська викладала усі спеціалізовані для 
цього курсу дисципліни: фонетику, граматику, методику 
викладання…  От саме з позиції викладача методики 
викладання англійської мови у початкових класах вона 
й проаналізувала проблеми освіти сьогодні: зараз у  нас 
є 7 підручників з іноземної мови, дозволених міністер-
ством, окрім того, у минулому році для сільських шкіл 
затвердили один підручник, а для міських – інший. До 
чого ми прийдемо з такою «диференціацією»?

Тепер про любов до вихованців. Розказуючи про сво-
їх студентів, Галина Миколаївна говорить про кожного 
з якоюсь по-материнськи турботливою ноткою в голосі, 
бо кожного за роки навчання вивчила, пізнала слабкі й 
сильні сторони характеру, тому й намагається спряму-
вати, допомогти, убезпечити від якихось помилок у жит-
ті. Готуючи майбутніх вчителів до зустрічі з маленькими 
школяриками, не втомлюється повторювати: дитину по-
трібно любити, насамперед любити, бо це в учительській 
професії – основне. І як гасло виголошує повсякчас: 
перший вчитель – це на все життя, від нього залежить 
дуже багато, часто саме перший вчитель вирішує долю 
людини. Вихованці й самі це засвоюють, так би мовити, 
практично: при розборі на парах ситуацій, що склалися 
під час того чи іншого проведеного студентами уроку (а 
цей метод часто використовує у викладанні педагог) до-
ходять висновку, що невдачі частіше трапляються у тих, 
хто не відчуває прихильності до дітей.

«Любові, зрештою, вчить нас кожна мить життя», – так 
вважає Галина Миколаївна, – «вона – у турботі про рід-
них, баченні краси у квітці, що розцвіла, вмінням відчути 
красу письменницького слова»… 

Повчання, настанови Вчителя, впевнена, осядуть 
плодовитим зерном у душах її вихованців, які заража-
тимуть світ спрагою навчання й освічуватимуть дитячі 
душі своєю любов`ю з перших днів знайомства зі світом 
науки – Школою.

оксана СВИСТуН
Фото ореста ЛИжечкИ

До свята

Знаєте, кілька років тому, коли я вчерговий раз готувався до свята Першого вересня у школі, мій батько 
сказав, що пройде зовсім трішечки часу, і я згадуватиму шкільні роки абсолютно з іншим виразом обличчя, 

з іншим настроєм, навіть з сумом… Я тоді лише іронічно посміхнувся, будучи впевненим у зворотньому, 
мовляв, за чим тут сумувати – за контрольними чи самостійними, чи може за обласними перевірками 

та зрізами знань?
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Витоки 5
Є така служба

Тож на предмет бесіди нині виступають означення мети діяль-
ності, набутків та перспектив “Карітасу” із вуст його генерального 
директора отця Григорія каНака.

– Отче, почнімо із вічного й неспростовного: Бог є Любов. 
Наше милосердя – це матеріалізована доброта, любов, ко-
тра не передбачає якоїсь винагороди.

– Попри те, що благодійна сфера об`єктивно не відноситься 
до першорядної діяльності Церкви, у житті громади храму Не-
порочного Зачаття Пречистої Діви Марії вона займає архіваж-
ливе місце. Адже відновлення опікунства над немічними і сиро-
тами – головна умова, на якій греко-католицькій спільноті був 
переданий у спадок монастирський комплекс Гієроніма Садов-
ського. Таке зобов`язання – вагоме додаткове навантаження, 
проте громада не розглядає цю обставину як тягар, а радше, 
як Божу прихильність, що дає можливість нашим парафіянам 
заробити для себе додаткові блага у царині милосердя.

– Відгорнімо завісу часу, аби зазирнути в осінь 1993-го. Як 
то було?

– Створення “Карітасу” не відділяли від церковних завдань. Бла-
годійну службу милосердя було сформовано дуже скоро – навіть 
скоріше, аніж громаді було передано приміщення. І хоч докумен-
тально відкриття “Карітасу” зафіксовано 20 лютого 1994 року, а чин 
освячення здійснено ще пізніше, дату створення БСМ у Чорткові 
віднесено до 1993 року, як і час утворення нашої парафії. Першим 
директором був п. Михайло Сідляк. Взагалі-то БСМ підпорядкова-
на провіднику церковної громади в ролі генерального директора, 
проте щоденними робочими питаннями займається виконавчий 
директор. Перший директор п. Михайло керував недовго, бо вже 

влітку 1996 р. відійшов у вічність, проте навіть за той недовгий час 
устиг зробити багато корисного, оскільки ставився до ввірених 
йому справ дуже ретельно, навіть самовіддано. Потому виконав-
чим директором був п. Володимир Мельник. Від 2006 р. опікунські 
обов`язки покладені на сестру-господиню п. Марію Волянську – 
вона їх виконує і тепер.

– Прошу отця, “Карітас” тодішній і теперішній, так би мови-
ти,  у числовому еквіваленті – він тотожний?

– Починався “Карітас” із близько десятка немічних та старень-
ких підопічних. Чин освячення БСМ 31 грудня 1994 року здійснював 
єпископ-ординарій Тернопільської єпархії УГКЦ кир Михаїл Сабри-

га. З плином часу чисельність мешканців “Карітасу” зросла і тепер 
коливається у межах двох-трьох десятків осіб. Проте під нашою 
опікою не тільки старенькі, тобто ті, кого іменують людьми похило-
го віку. Це – потребуючі допомоги, милосердя люди різних вікових 
груп та соціальних категорій. Та всі беззаперечно потребують на-
лежної обслуги, тобто забезпечення елементарного догляду, хар-
чування, лікарської допомоги. Ці функції і здійснюють лікар, троє 
медсестер і стільки ж молодшого медперсоналу, так само троє 
працівників кухні – адже їдальні відведено чималу роль у нашому 
домі. Та і без додаткових коментарів зрозуміло, що зусиль згаданих 
спеціальностей у такій кількості замало. Тому і вдаємося до помочі 
волонтерів, їх маємо восьмеро осіб.

– Як неодноразово зазначалося на шпальтах районки з намі-
ром поінформувати мешканців району, упродовж літ функціо-
нування “Карітас” у Чорткові розширив межі охоплення потре-
буючих уваги і долучив види діяльності, адже так?

– Так. Починалися ми із проекту “Дім літньої людини” – про нього 
ми, власне, ось це і говоримо. А ще маємо, охоплених кілька про-
ектів. То – “Реабілітаційний центр інвалідів дитинства”, діє від 1996 
року, у ньому 30 осіб, десятеро-дванадцятеро щоденно перебува-
ють у “Карітасі”. Проект “Рука допомоги” – догляд на заключному 
етапі життя за невиліковно хворими та людьми похилого віку, які за-
лишилися без опіки в Молдові та Україні, розпочав свою діяльність 
на  початку 2011 р. при БСМ “Карітас”. Мобільний центр паліативної і 
хоспісної допомоги підпорядкований “Карітас – Австрія” за підтрим-
ки Європейського Союзу. Ця поміч передбачає духовну, психоло-
гічну, соціальну, медичну підтримку на заключному етапі життя для 
невиліковних та помираючих хворих на дому. Завдання та цілі да-
ного проекту реалізовуються через роботу бригади, до складу якої 
входять: координатор служби, лікар-терапевт, лікар-онколог, троє 
медичних сестер і стільки ж соціальних працівників, психолог, духів-
ник. Сьогодні виїзна бригада обслуговує понад 135 пацієнтів.

– А найновіший у часі проект – такий теж є?
– Є. Минулого 2012 року запра-

цював проект милосердя і доброти 
“Революція любові”. Його сутність 
полягає в наданні допомоги усім, хто 
потребує помочі матеріальними ре-
чами – одягом, взуттям. Ті, хто має 
чим поділитися, і хоче це зробити, 
приносять речі до “Карітасу”, а по-
требуючі приходять і беруть їх.

– Отче Григорію, запитання на-
прочуд світське та банальне: звідкіля 
берете гроші? Тобто, які є вони, під-
валини благодійності?

– За нагоди прагну якнайшвидше 
скласти щиру подяку всім жертво-
давцям, які упродовж 20-ти років 
підтримували й підтримують нас та 
тих, кому ми допомагаємо. Дякувати  
Богові, увага доброчинців до “Каріта-
су” не вичерпується. Важливо й те, 
що наша служба підтримує зв`язки з 

одноіменною світовою організацією. Ми частково фінансуємося і 
австрійським “Карітасом” – їх представники понад десять літ нас 
відвідують щорічно. Ось і наступного тижня у нас передбачаєть-
ся збір директорів “Карітасу” України, Австрії теж.

– Під завісу нашої бесіди ось такий умовивід: діяльна добро-
та, реалізована християнська любов – це нелегко?

– Це непросто. Це клопітно. Це – випробування для душі на 
християнські чесноти. А вони непроминальні. Вони вічні. Не 
біймося віддавати серця тим, хто потребує нашого милосердя. 
“Отож, поки маємо час, робімо добро всім...” (Гал. 6; 10 ).

Бесіду вела Анна БЛАжеНко

Проміння любові в раменах хреста
у тім, що поважний 20-літній ювілей завітав до БСм “карітас” якраз тепер, сповитої багрянцем падолистої пори, 

вбачається чимало символіки. Бо він співпадає в часі з ювілеєм іншим – теж двадцятилітньою відмітиною парафії 
Непорочного Зачаття Пречистої Діви марії, із котрою має найтісніший стосунок. Щойно, першого дня серединного місяця 
осені, котра мимохіть ототожнюється із осінню життя людського, міжнародна спільнота відзначила пошанування людей 

похилого віку – з категорії тих, котрих, власне, й прихистила під своїм дахом благодійна служба милосердя “карітас” 
у переважаючій більшості.

Отець Роман народився в с. Тудорів колишнього Копичинець-
кого, а зараз – Гусятинського району. Змалку він виховувався у 
дусі християнських традицій, незважаючи на те, що це був час 
більшовицько-атеїстичної системи, жорстокого переслідування 
Христової Церкви і Святої Віри, повне відокремлення молоді і ді-
тей від Церкви, храми не будували, а руйнували, закривали, пе-
ретворювали у склади, музеї, спортзали. У такому часі покликав 
Бог хлопця на важку дорогу душпастиря як протидіяння лихові.

За покликом душі ще шістнадцятирічним почав співати у 
церковному хорі. Ревність юнака помітив місцевий священик 
о. Яремчук та порекомендував вступати у духовну семінарію. 
Хлопцеві така пропозиція не видавалася можливою, адже як у 
60-ті роки минулого століття можна було навіть у думці допустити 
таке?! Та бажання бути священиком перемогло страх. Юнак по-
чав цілеспрямовано готуватися до вирішального кроку. До армії, 
щоб виробити трудову книжку, працював помічником лісника (з 
тих часів через ціле життя пронесе отець Роман любов до лісу, 
замилування його красою), потім – роки армії, відтак – робота 
різноробочим. У жодний вищий навчальний заклад не вступав 
із тих причин, що це могло слугувати перешкодою при вступі в 
семінарію, бо ж тоді так було: якщо держава тебе вивчила, отже, 
ти повинен їй віддячити своєю працею, а вступ до семінарії роз-
цінювався як зрада державних інтересів. Усі ці роки о. Яремчук 
опікувався прихожанином, надаючи йому якісь настанови в опа-
нуванні «азів» духовної науки, згодом він же написав рекомен-
дацію у вищий навчальний заклад. У 1970-му Роман вступив в 
Одеську духовну семінарію, на той час із Тернопільщини там вчи-
лося всього троє семінаристів. Важко було не вчитися, бо ж цього 
прагнуло серце, а пережити перешкоди, переслідування і його, і 
батьків вдома працівниками тодішніх владних структур.

У 1973 р. 8 жовтня, стоячи на колінах перед престолом, прийняв 
диякон Роман Божественну благодать з рук митрополита Сергія, 
благословення на священичий стан. І від того дня став о. Роман 
під Христову хоругву до служби Триєдиному Богові із місією іти в 
народ, навчаючи людей слова Божого та уділяючи їм Святі Тайни. 

Закінчивши в 1974 р. духовну семінарію, отримав першу парафію в 
Струсові (Теребовлянський район). Там пробув до 1980-го. Того року 
сталася з отцем прикра пригода: освятив хрест поза межами церкви, 

а це в ті часи вважалося агітацією, пропагандою християнства. Паро-
ху заборонили служити в церкві, довгих сім місяців тривало покаран-
ня за незначний проступок  молодого священика. Тоді ж з`явилася на 
світ молодша донька Мирослава. Скрутні були часи. Але парафіяни 
не покинули сім`ю, допомагали продуктами, матеріально. 

Згодом вже у 1981 р. отця Романа відправили у прикордонну 
зону, куди дозволялося проїжджати лише за перепустками. Та 
дружина Марія підтримала чоловіка, разом із дітьми Миколою,  
Оксаною й Мирославою поїхала також на польський кордон. 
Як розповість вона в розмові, священикам, а відповідно і їхнім 
сім`ям, часто доводилося переїжджати, парафії змінювали через 
2-3 роки. Особливо важко було дітям, бо лише звикнуть до нової шко-
ли, вчителів, однокласників, як знову треба збиратися в дорогу...

Після Львівщини повернулися у рідні краї. Дев`ять років від-
служив о. Роман у Пробіжні, з тим селом, до речі, доля їх міцно 
поєднала: син Микола, одружившись на однокласниці Галині, 
проживає там досі, ростить синів Андрія (студента Львівського 

університету) та п`ятирічного Юрія. Доньки Оксана та Миросла-
ва заміжні за священиками, виховують по двоє дітей: Соломію і 
Софію та Степана і Софію. Всього у щасливих дідуся Романа і 
бабусі Марії шестеро внуків. 

Коли у 90-х рр. минулого століття Українська Греко-Католицька 
Церква вийшла з підпілля, почали переходити із православ-
ного на греко-католицький обряд у Богослужіннях. Хоча, як 
каже о. Роман, і тоді, в радянські часи, послуговувалися греко-
католицькими служебниками, бо ж церкви тут у нас, на Західній 
Україні, переважно були до 1939 р. УГКЦ, лише замість імені Папи 
Римського згадувалося патріарха московського та служба велася 
старослов`янською. Пригадує, як вперше у Великих Чорнокінцях 
(у ті часи священиків не вистачало, отець зранку до вечора від-
правляв у Чорнокінецькій Волі, Малих і Великих Чорнокінцях, по-
тім ще й у Товстенькому, Кривенькому, Коцюбинчиках, Зеленій, 
Босирах, Сокиринцях, а ще ж чи не щонеділі їздили відкривати 
могили українським патріотам – багато тоді обов`язку було) про-
вів Святу Літургію українською мовою. Підійшли потім якісь жінки 
й сказали, що аж заплакали, почувши рідну мову у церкві, лише 
тепер зрозуміли кожне слово, мовлене до Бога. Восторжествува-
ла заповідь Божа, озвучена апостолом Павлом: "У Церкві волію 
п`ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять 
тисяч слів чужою мовою!". 

Відслужити одну Святу Літургію – це вже направду велика бла-
годать Божа, а коли священик мав щастя відправити кільканад-
цять тисяч Служб Божих? 

Доклався отець до створення дяківсько-катехитичної семінарії 
(тепер – дяківсько-катехитична академія ім. Г. Хомишина) у нашому 
місті, десять років навчав у цьому навчальному закладі катехизму.

У 1996 р. перейшов на парафію в Чортків, служив у церкві Воз-
несіння якраз у часи, коли і храм, і дзвіниця відреставровували-
ся. Тоді ж обслуговував села Біла, Скородинці. Після конфлікту 
з єпископом Іринеєм служив у Коропці, Крогульцях, у 2005-му 
перейшов на парафію у села Долина і Шульганівка, де служить 
до нині. За роки його служіння у церкві Святого Архистратига Ми-
хаїла заново помалювали храм, придбали нові дзвони, здійсни-
ли повністю ремонтні роботи знадвору, відремонтували будинок 
біля церкви, відкривши там катехитичний клас... Роботи зробле-
но немало завдяки місцевим жителям. 

У неділю на всю округу дзвонитимуть дзвони, скликаючи ві-
рних до церкви. Спільні молитви, співи, Святе Причастя – на 
честь і подяку Господеві. "Многая літа" – духовному наставни-
кові, пастору душ, отцеві Роману Гончарику, котрий вже 40 років 
прямує, ведучи паству, дорогою служби Триєдиному Богові.

оксана СВИСТуН
Фото з архіву отця Романа

На знімку: отець Роман у колі сім`ї – син Микола та невістка Галя, 
дружина Марія, донька Мирослава, зять Володимир та донька 
Оксана (1992 р.).

Духовне
Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї: 
для Бога, Матері Божої і Батьківщини своєї

Перефразовуючи І.Франка, так характеризує сам себе герой цієї оповіді. По життєвих стежинах героя публікації – 
отця Романа Гончарика можна (без перебільшення) вивчати історію нашої Церкви та краю: покликаний 
до священства у роки розпалу атеїстичної пропаганди, він переборов усі труднощі, перепони на шляху 

до омріяного, проповідував слово Боже між парафіянами, а згодом разом із українським народом щиро тішився 
відновленням, виходом Греко-католицької Церкви з підпілля, разом із вірними будував, відреставровував храми, 

відновлював могили борців за волю україни, і тепер примножує славу Церкви та радіє здобуткам уГкЦ.
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У вирі навчання

Доброчинність

Для підвищення обізнаності населення щодо причин ви-
никнення хвороб серця Міністерство охорони здоров’я з 24 
по 29 вересня ц. р. ініціювало проведення Всеукраїнського 
тижня серця. За підтримки директора Чортківського дер-
жавного медичного коледжу, кандидата медичних наук, за-
служеного лікаря України Любомира Степановича Білика 
студенти нашого навчального закладу прийняли участь у 
різноманітних заходах у рамках визначеного тижня. 

Слід сказати, метою акції є привернення уваги не лише до 
проблем із захворюваннями серцево-судинної системи, а й, 
в першу чергу, до питань профілактики здорового способу 
життя та раціонального харчування.  

У вестибулі коледжу студенти підготували виставку 

санітарно-просвітніх бюлетенів, експо-
зиції корисних і шкідливих для здоров’я 
продуктів харчування. Відрадно, кожне 
відділення творчо підійшло до завдання 
та презентувало свій «кошик здорового 
серця». Набір продуктів, запропонова-
ний студентами, виявився надзвичай-
но вражаючим. Майстерно підібрані й 
оформлені овочево-фруктові компо-
зиції, доповнені пізнавальною інфор-
мацією, переконливо свідчили про те, 
що студенти коледжу добре обізнані в 
даному питанні та готові в подальшо-
му проводити роз’яснювальну роботу 
серед населення. Адже, де б не пра-
цювали медична сестра чи акушерка, 
фельдшер чи зубний технік, кожен із 
них матиме змогу доводити до відома 
своїх пацієнтів як слід правильно хар-
чуватися, дбати про найцінніший люд-
ський скарб – здоров’я.

Для посилення профілактичної ро-
боти в межах міста студенти коледжу 

провели акцію «Ми – за здорове серце». Працюючи малими 
бригадами, вони надавали мешканцям Чорткова практичні 
рекомендації щодо корисності для серцево-судинної систе-
ми продуктів харчування. Окрім цього, і дорослі, й малюки 
отримали в дарунок фрукти (яблука, груші, апельсини), горі-
хи та сухофрукти (родзинки, курагу, інжир). Саме ці продукти 
зміцнюють серце та судини, регулюють рівень холестерину, 
стимулюють кровотворення, знижують ризик виникнення ін-
фаркту міокарда, є корисними і в процесі лікування серцево-
судинних захворювань. 

Варто зазначити, студенти спеціальності «Акушерська 
справа» підготували пізнавальну виховну годину, назва якої 

може бути девізом кожного з нас – «Збережімо серця свої 
для майбутнього!». Вдало підібрані відеофрагменти та пісні, 
лаконічна та насичена цікавими фактами інформація, інсце-
нізації та корисні поради не залишили байдужими жодного 
з присутніх на заході; а на завершення гостей частували 
смачними та корисними для серцево-судинної системи про-
дуктами. 

Під час перерв коридорами коледжу лунав ритм биття  
здорового серця, який вкотре нагадав усім нам – живемо 
для того, щоби піклуватися не лише про себе, а й про людей, 
які нас оточують. 

Зі світлими і щирими побажаннями швидкого одужання та 
міцного здоров’я студенти коледжу відвідали пацієнтів Чорт-
ківської центральної комунальної районної лікарні, ендокри-
нологічного та неврологічного відділів лікарні в смт Завод-
ське, служби милосердя «Карітас». Учасники акції передали 
цим лікувальним установам «Кошики здорового серця», що 
стали принагідним приємним і корисним доповненням до 
раціону харчування пацієнтів. Найкращою винагородою для 
студентів коледжу стали щирі слова подяки та гарний на-
стрій людей, з якими вони спілкувалися.

Ірина ІГНАЦеВИч, Лілія мАТВІЇШИН,
викладачі Чортківського державного 

медичного коледжу

Збережімо серця свої для майбутнього!
Щороку від інфаркту й інсульту помирає понад 17 млн. людей; в україні – 160 тисяч осіб, тобто шість 

із десяти смертей спричинені саме серцево-судинними захворюваннями. Це більше ніж від усіх видів раку, 
туберкульозу та СНІДу загалом. За оцінками фахівців, здоров’я на 50 відсотків залежить від власного вибору 

людини – способу життя, на 20 – від стану зовнішнього середовища, ще на 20 – від соціально-економічних 
факторів, і лише на 10 відсотків – від організації медичної допомоги.

Уже котрий рік поспіль Національний олімпійський комітет 
України спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством 
молоді та спорту проводять Всеукраїнський Олімпійський урок 
із метою залучення дітей та молоді до активних занять спортом, 
утвердження здорового способу життя та популяризації олімпій-
ського руху.

Традиційно навчальний рік у Чортківському державному ме-
дичному коледжі розпочинається з проведення тижня фізичної 
культури та спорту, а відтак активно відзначилася у закладі Все-
українська акція «Олімпійський тиждень».

Великим дружнім колективом викладачів і студентів, очолю-
ваним канд. мед. наук, доктором філософії, Почесним професо-
ром ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського, заслуженим лікарем України 
Любомиром Степановичем Біликом, цілеспрямовано взято курс 
на олімпізм. Медицина = здоров’я = спорт! І це беззаперечна ак-
сіома, яку чи не щодня підтверджують у нашому закладі. Студен-
ти, які відпочили влітку та набралися життєвої енергії за каніку-
лярний період, змогли продемонструвати свої спортивні уміння 
та можливості. Адже протягом тижня у медичному коледжі було 
проведено цілу низку різноманітних спортивних заходів, приуро-
чених олімпійській тематиці.

Щоби перевірити обізнаність юні у царині Олімпійських ігор 
та їх історії розвитку, розпочали тиждень з олімпійського брейн-
рингу. Учасниками стали 5 команд студентів різних відділень 
коледжу, а вболівальниками та глядачами – їхні новонабрані то-
вариші.  У цікавій та жвавій боротьбі, розв’язуючи крок за кроком 
складні інтелектуальні та логічні завдання, студенти спеціаль-
ності «Акушерська справа» впевнено вибороли перемогу. 

Заняття з фізичного виховання проходили у формі Олімпій-
ського уроку з легкої атлетики. Лунав Гімн України, урочисто 
внеслись прапори з державною та олімпійською символікою, 
патріотично та величаво здійнялося кращим студентом синьо-
жовте знамено нашої держави. Наприкінці Олімпійського уроку 
студенти-переможці з кожного виду змагань ступили на імпро-
візований п’єдестал і отримали медалі за спортивні досягнення. 
Викладачі формували у студентів спортивний дух олімпізму та 

відчуття патріотизму, гартували характер і прагнення перемага-
ти та бути кращими.  

Особливим акцентом тижня виокремилася Олімпійська вихов-
на година на тему: «Спортивні постаті нашого краю в сучасних 
видах спорту». 

Своєю присутністю на відкритому заході пошанували медич-
ний коледж поважні гості: Олександр Стадник – депутат Терно-
пільської обласної ради, член виконкому Тернопільського відді-
лення Національного олімпійського комітету України; Володимир 
Заліщук – голова Чортківської районної ради; Олег Галущак 

– начальник відділу в справах 
молоді та спорту Чортківської 
РДА; Богдан Дікальчук – голова 
комісії засобів масової інформа-
ції та пропаганди олімпійського 
руху, заступник редактора га-
зети «Вільне життя+»; Валерій 
Кравчук – відповідальний секре-
тар Тернопільського обласного 
відділення НОК України; Георгій 
Никифорець – майстер спорту 
України міжнародного класу, ба-
гаторазовий чемпіон і володар 
кубка України з фрі-файту, чем-
піон світу з фрі-файту, тренер 
Чортківського клубу «Характер-
ник». 

Студенти перших курсів під 
керівництвом викладачів із фі-
зичного виховання підготували 
змістовну та цікаву інформацію 
про сучасні види спорту – кьор-
лінг, боулінг і фрі-файт. При-
гадалося й те, що у нашому на-
вчальному закладі вже котрий 
рік поспіль проводиться турнір 
із волейболу пам’яті Нагірня-
ка О.М. – відмінника фізичної 
культури, керівника фізичного 
виховання, тренера з волейбо-
лу, який 28 років пропрацював 
у медичному, тепер уже – коле-
джі. Доречно сказати, доброю 
справою є заснування у нашому 
закладі іменних стипендій, і зо-
крема – ім. Нагірняка О.М. (Цьогоріч іменним стипендіатом стала 
студентка 412 групи спеціальності «Лікувальна справа» Зоряна 
Мельничук). В аудиторії панувала дружня щира атмосфера. При-
сутні мали змогу ближче поспілкуватися з чемпіоном світу з фрі-
файту Г.Никифорцем.

Надзвичайно приємним моментом Олімпійської виховної було 
й отримання відзнак. Грамоти, подяки від управління з питань 
фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА, символічні по-

дарунки, спортивний інвентар вручали О.Стадник і О.Галущак. 
Пошановано Подяками ОДА за вагомий внесок у розвиток фізич-
ної культури та спорту очільника району В.Заліщука та директора 
коледжу Л.Білика. 

Високопоставлені гості, зокрема О.Стадник і В.Заліщук, у своїх 
виступах акцентували увагу на безумовному творенні доброчин-
ності у Чортківському державному медичному коледжі, збагачен-
ні людських цінностей в усіх вимірах життя і словом, і ділом.

Л.Білик на правах господаря навчального закладу, підвівши, 
так званий рубіж виховного заходу, зауважив на тому, що у на-
вчанні та вихованні дрібниць немає; кожному слід дбати про осо-
бистий олімпійський дух, який неодмінно приведе до високих 
результатів творення добра. Пригадавши слова Л.Костенко: 
«…кожен фініш – це, по суті, старт…», зазначив директор і те, 
що «… кожен наш день – то є старт до життя, праці, науки; ви-
шкіл має бути олімпійським».

На спортивному майданчику коледжу щоденно проходили 
легкоатлетичні змагання між студентами новонабраних груп. 
Феєричним підсумком Олімпійського тижня стало перетягуван-
ня линви між студентами усіх груп коледжу. Саме це змагання 
визначило, наскільки важливими у спорті є згуртованість і пере-
можний дух, злагодженість та рішучість дій у команді. 

Успіхи та перемоги своїх вихованців разом із викладачами за-
вше радо сприймає наш очільник Любомир Степанович Білик. 
Директор щиро привітав усіх із хорошими результатами та вру-
чив кращим із кращих грамоти, медалі, пам’ятні магніти з олім-
пійською символікою, цінні подарунки та солодкі заохочувальні 
призи. У тому, що студенти Чортківського державного медичного 
коледжу – найкращі, не сумнівається ані його керівник – Любомир 
Білик, ані викладачі, ані самі спудеї. А головною нагородою для 

всіх учасників Олімпійського тижня стали незабутні враження, 
позитивні емоції та заряд бадьорості на подальший навчальний 
процес року. Отож, спортивних злетів усім і високих результатів!

Юрій ГуЦуЛ, Ігор ЛІТВІН, 
викладачі Чортківського державного 

медичного коледжу

олімпійський гарт по-медичному



Бібліотека – це яскравий маяк у великому океані, 
до якого поспішають читачі, щоб доторкнуися до 
потаємних глибин мистецтва і дістати невідомі 

для них перлини мудрості минулих поколінь.
Бібліотека – книжчин дім! Під такою назвою 

минулого понеділка в милівецькій ЗоШ І-ІІ ступенів 
відбулося свято, присвячене Всеукраїнському 

дню бібліотек, яке підготувала шкільний 
бібліотекар Г.Р.квас з учнями 8-9 класів. 

Захід складався з двох частин: інформаційної та розва-
жальної.

Ганна Романівна підібрала багато цікавого матеріалу. Із 
захопленням слухали присутні повідомлення старшоклас-
ників про те, як народилася книга, про книгосховища мину-
лого, про найдавнішу бібліотеку України.

Цікавою була розповідь Інни Левчук та Нелі Николайчук 
про єгипетський папірус, який було вперше використано як 
матеріал для писання 5000 років тому.

Вікторія Поживотенко та Оксана Окулянка наголосили на 
важливості професії бібліотекаря, адже без неї ми загубили-
ся б у великому морі книг. Дівчата відмітили, що для того, щоб 
стати гарним бібліотекарем, треба багато читати, а також 
мати добру пам’ять: адже потрібно чітко знати, де в книгосхо-
вищі лежить потрібна книга. Треба також бути охайним, адже 
книги вимагають бережного ставлення до себе.

Уважно слухали учні молодших класів виступ Марії Са-
лій та Наталії Пуляк про те, що у книгосховищі кожна книж-
ка має свій номер, який складається з букв і цифр.

Христина Попик звернула особливу увагу на станови-
ще бібліотек у майбутньому. Вона порушила питання ак-
туальності книгозбірень у сучасному суспільстві. У час 
комп`ютеризації та появи новітніх технологій читання 
книг не повинно відійти на задній план. Старшокласниця 
звернула увагу на те, що на даний час люди все більше за 
інформацією звертаються до інтернет-бібліотек, які спеці-
ально створені, щоб задовольнити потреби читачів.

Розважальний етап свята пройшов на «ура». Глядачі були 
залучені до цікавої вікторини «Чи уважно та слухав?». У формі 
гри діти впізнавали улюбленого літературного персонажа, а 
також називали автора того чи іншого художнього твору.

Свято всім сподобалось. Із заключним словом зверну-
лась до присутніх шкільний бібліотекар Г.Р.Квас, котра всім 
побажала завжди дружити з книгою і стати найкращими 
читачами шкільної бібліотеки.

Інна ЛеВчук, 
учениця 8-го класу Милівецької ЗОШ І-ІІ ст.
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Цінності 7

9 жовтня. Тривалість дня – 11.08. Схід – 7.11. Захід – 18.19. Іменини святкують Іван, Охрім, Тихін

Шкільне життяЗ редакційного листа

Не дивлячись на те, що падав дощ, 
на це дійство зійшлося майже все 
село, завітали гості зі Львова, Чернів-
ців, Тернополя, Чорткова. Й здавало-
ся, ніби  це знову, вже вкотре прийшла 
до нас Прекрасна Діва Марія і розкину-
ла над нами Свій омофор-покров, щоб 
захистити нас, змусити  замислитися 
над цінностями життя. Немов осінь 
ввібрала всю красу, всю  непорочність, 
все щастя і горе Тієї, що віддала Сина 
Свого на поталу людям. Тієї, що стоя-
ла біля Його хреста і  кров`ю вмивало-
ся  її серце. Тієї, Котра, незважаючи на 
все заподіяне їй людьми лихо, стала їх 
найпершою захисницею, Тією, до Кого 
ми  звертаємось  у своїх  молитвах.

Ми посвятили фігуру Матері Божої, 
яка буде оберігати наше село, наших 
людей і тих, хто до нас завітає. Ді-
вчата і жінки посадили багато білих 
хризантем, жителі села і гості свята 
покладали букети живих квітів. З уст 
учнів школи пролунали вірші і пісні на 
вшанування Матері Божої. 

Ми хочемо подякувати нашим жерт-
водавцям, котрі вложили кошти в 
спорудження цієї пам`ятки в селі Ко-

цюбинчики, ро-
блять добро для 
наших сіл – це 
керівнику ПАП 
«Довіра» Іва-
ну Войцишину, 
головному бух-
галтеру Наталії 
Бойчук, керівни-
ку ТОВ «Арос» 
Руслану Слобо-
дяну, керівнику 
ФГ «Кривчик» 
Дмитру Сло-
бодяну. А ще 
хочемо сказати 
добре слово про 
нашого депутата 
районної ради 
Ігоря Кіндзер-
ського, котрий 
доклав багато зусиль, старань і коштів 
у цій добрій справі. 

Багато людей відзначилося при спо-
рудженні каплички Заступниці. Серед 
них слід відзначити Арутюна Єрано-
сяна, Ігоря Федуся, Романа Романіва, 
Михайла Мельничука, котрі займалися 

будівельними роботами, Івана Щиголя 
зі села Кривеньке і Петра Пашка, що 
виконували транспортні роботи, Окса-
ну Скоробогач, Любов Скоробогач, 
Марію Вівчарик, Оксану Цимбалюк, 
Марію Шкляр, Наталію Антонюк, котрі 
дбайливо прикрасили композицію ва-
зонами та квітами, вчителя школи Ган-
ну Данчук, яка підготувала з учнями 
школи вірші та пісні на честь Матері 
Божої. Дякуємо за допомогу коштами 
Тані та Сергію Бляшукам, Галі та Ана-
толію Петришиним з Чорткова, Василю 
та Олі Шклярам із Чернівців. Ми щиро 
вдячні заступнику голови районної 
ради Любомиру Хруставці, сільським 
головам Петру Головацькому (Нагі-
рянка), Ользі Яніцькій (Малі Чорнокін-
ці), Ользі Добровольській (Кривеньке), 
Богдану Величенку (Босири) за те, що 
розділили з нами радість посвячення 
каплички Божої Матері.

Нехай спадає благодать небесна
На вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай Богородиці заступництво чудесне
На всіх шляхах оберігає вас.
Хай на родини ласки всі зсилає
Пречиста Діва й Трійця Пресвята,
Щоб в Божій ласці довго жили
На благії і многії літа.

Наталія АНТоНЮк,
секретар Коцюбинчицької 

сільської ради

«Хай Богородиці заступництво чудесне 
на всіх шляхах оберігає нас»

Цієї щедрої благодатної пори, коли усе надовкіл переливається всіма відтінками золота, а над землею 
розкрилося синє, чисте, бездонне небо, на саме свято Різдва матері Божої у нашому селі коцюбинчики 

сталася велична подія – посвячено фігуру Пречистої Діви марії. Ініціатором спорудження статуї стала 
сільський голова ольга Вітик, а її ідею підтримав і допоміг коштами директор ПАП «Довіра» Іван Войцишин. 
місце для спорудження фігури вибрано в самому центрі села. капличку посвятив місцевий парох о. Любомир. 

Бібліотека – книжчин 
дім!

Теперішня книга Раїси Обшарської – модернова, як і її ав-
тор – водночас і загадкова, й надто відверта, бо ж розкриває 
усі, навіть потаємні, невідомі досі риси характеру героїні. 

“Життя моє – овації, 
Конвалії, абсент. 
Чарівний цвіт акації 
І радощів момент,” – пише жінка в романтичній частині 

збірки “Вуаль русалки”. Та різко відмінні слова знаходимо у 
перших же строках іншої, зворотної частини, вже сама назва 
якої – “Вовчиця” – несе протилежне смислове навантажен-
ня:

“Не підходьте близько, я – вовчиця, 
То не маска мій кривий оскал.
Суть моя тверда, неначе криця,
Хай тремтять собака і шакал.”
Ілюстрації, мальовані невісткою пані Раїси Анастасією 

Обшарською, не лише прикрашають книгу, а й глибше роз-
кривають приховане сокровенне.

Читала автор свої твори, життєдайним струмком  розлива-
лися слова навкруги. Численні друзі, колеги, рідні сприймали 
їх з позитивом. Думки, навіяні ними, висловлювали перего-
дом у зверненнях-вітаннях і заступник керуючого справа-
ми – начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого 

апарату райради Тетяна 
Яблонь, й директор ЦБС 
Оксана Колівошко, директор 
РКБК ім. К.Рубчакової Йоси-
па Овод, численні колеги по 
перу (Микола Базів та ін.) і по 
роботі з дітьми, активні гро-
мадські діячі – подружжя Га-
лини та Степана Грицьківих, 
Ярослав Свистун, народні 
мисткині Ганна Бурдяк, Оль-
га Зелена й ін. Рідні невістка 
Анастасія та внучка Катруся 
в дарунок прочитали свої 
віршовані рядки. Музичні ві-
тання у якості написаних на 
слова пані Обшарської пі-
сень прозвучали у виконанні 

їх творців – музикантів Оксани Морозюк та Галини Баньків-
ської.

Ніжно, відкрито, з тонкою жіночою мудрістю – такими є по-
езії Раїси Обшарської “Я прийшла прикрашати світ”, – каже 
вона і це правда, то хай же справджується і її наступне: “Хай 
мій образ щастя додає”...

оксана СВИСТуН
Фото Йосипи оВоД

Літературні вісті

“Цей світ сама я планувала, сама творила чудеса...”
Рядками свого вірша озвучивши сьогоднішнє життєве кредо, розпочала літературне зібрання, приурочене 

до виходу у світ чергової, вже двадцятої, окрім збірок творів для дітей, книги поезій, жінка, що знайшла себе 
у багатьох іпостасях, – поетеса й журналіст, член НСПу та НСжу, радіоведуча, завідуюча ДНЗ “Золота 

рибка”, депутат районної ради, мама й уже, як не дивно, бабуся Раїса обшарська. Зустріч відбулася в останні 
вересневі дні в читальній залі центральної районної бібліотеки.
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Програма телепередач8

10 жовтня. Тривалість дня – 11.05. Схід – 7.12. Захід – 18.17. День працівників стандартизації та метрології. Іменини святкують Гнат, Марко

8 жовтня, вівторок 9 жовтня, середа 10 жовтня, 7 жовтня, понеділок
уТ-1

08.00, 12.00 Новини 
08.20 Док. фiльм 
“Г.Жженов. Агент надiї” 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.30, 16.40 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
10.10 Т/с “Москва. Три 
вокзали” 
11.10 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.05, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.25 Кордон держави 
12.40 Х/ф “Фронт без 
флангiв” 
14.10 Шеф-кухар країни 
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews 
15.25 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.45 Крок до зiрок 
17.25 Т/с “Iз життя 
капiтана Черняєва” 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
19.10 Останнє 
попередження 
19.30 Формула захисту 
19.40 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
20.45 Фестиваль гумору 
в Коблево 
21.40 Свiт спорту 
21.45 Ювiлейна 
програма В.Бiлоножка 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Худ. фiльм “Бомж” 

каНаЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.40 
ТСН 
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
10.55 Т/с “Карамель” 
12.55 “Не бреши менi - 4” 
13.55 “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 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
22.10 “Мiняю жiнку 8” 

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” 
00.30 Х/ф “Трансформери 
3: Темна сторона Мiсяця” 
(2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.15 “100 шедеврiв” 
12.30 “Випробуй на собi” 
13.00 “Вiстi ТТБ “ 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Диво рукотворне” 
14.30 Д/ф “Прощай, 
дiвчино” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “Моя професiя” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Жива традицiя” 
17.30 Д/ф “Собаки вiд А до 
Я”. (Чiхуахуа) 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.30 “ПрофStyle” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 

19.30, 22.30 “Актуально” 
19.43 Реклама 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.45 Д/ф “Зав’язанi крила 
митця” 

ICTV
07.45 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
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 
23.20 Х/ф “Руйнiвник” (2) 

СТБ
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 Х/ф “Повернення 
блудного тата” (1) 
11.55 Х/ф “Кохання на два 
полюси” 
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
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с “Друзi” 
15.50 Шафа 
16.50 Т/с “Бальзакiвський 
вiк” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi 
вродлива” 
23.00 Знайти Крайнього 

ТРк “укРаїНа”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 
Т/c “Слiд” 
10.00 Т/c “Умови 
контракту 2” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Перше i 
останнє кохання” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/c “Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/c “Берегова 
охорона” 
23.20 Т/c “Мент у законi 4” 
 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 21.25 “ДжеДАI” 
10.00 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.05 Х/ф “Танк КВ-2” (1) 
16.10 Д/п “Броня Росiї” 
17.00, 22.00 Х/ф “Рембо” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (2) 
00.00 Х/ф “Льодовi 
дрижаки” (2) 

ТЕТ
09.00, 16.00 Т/с 
“Маленькi таємницi” (1) 
11.00 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
12.50 Косметичний 
ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00 Любов з 
майбутнього 
19.00 Моду народу 
20.00 Вiталька 
21.00 Країна У 
22.00 Народний артист 
22.30 Русо туристо 
23.15 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
00.20 Чортицi в 
спiдницях 
00.45 Теорiя зради

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 Т/с “Москва. Три 
вокзали” 
11.15 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.10, 18.45, 21.30 
Дiловий свiт 
12.25 Формула захисту 
12.35 Х/ф “Фронт без 
флангiв” 
14.10 Свiтло 
14.30 Ближче до народу 
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews 
15.35 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.40 Прем’єра. Д/ф 
“Лука Кримський. Я 
полюбив страждання” 
16.20 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
17.05 Т/с “Iз життя 
капiтана Черняєва” 
17.50 Про головне 
18.35 Фiнансова 
перспектива 
19.05 Фестиваль гумору 
“Умора” 
21.45 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Худ. фiльм “Бомж” 

каНаЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30, 
23.20, 03.20 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) 
22.10 “Територiя обману” 

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” 
00.30 Х/ф “Хранителi” (2) 

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” 
12.30 “Час реформ” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Наш Ермiтаж. 
Марiя Приймаченко” 
17.00 “Новини України “ 
17.30 “Пiсля школи” 
18.00 “Думки вголос” 
18.30 “Надiя є” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Просто неба” 

20.30 “Музеї” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “А у нас кiно 
знiмали” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.45 Д/ф “Любити 
людину. Антон Макаренко” 

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 “Дев’ять 
життiв” (2) 

СТБ
08.15, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.50 “Зiркове життя. Всi 
чоловiки сво...?” 
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 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
16.00 Шафа 
17.00 Т/с “Бальзакiвський 
вiк” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi 
вродлива” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” 

ТРк “укРаїНа”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
07.30, 15.25 Щиросерде 
зiзнання 
08.00 Т/c “Подружжя” 
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 
Т/c “Слiд” 
10.00 Т/c “Умови 
контракту 2” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Зiрки пiсля 
карного переслiдування” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/c “Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/c “Берегова 
охорона” 
23.20 Т/c “Мент у законi 4” 
 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 21.25 “ДжеДАI” 
10.00 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.05 Х/ф “Пiд маскою 
беркута” (1) 
16.10 Д/п “Броня Росiї” 
17.00, 22.00 Х/ф 
“Рембо-2” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (2) 
00.00 Х/ф “Вторгнення 
живої сталi” (2) 

ТЕТ
09.00, 16.00 Т/с 
“Маленькi таємницi” (1) 
11.00 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
12.50 Косметичний ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00 Любов з майбутнього 
19.00 Моду народу 
20.00 Вiталька 
21.00 Країна У 
22.00 Народний артист 
22.30 Русо туристо

уТ-1
08.00, 12.00 Новини 
08.20 Док. фiльм 
“Всенародна актриса 
Н.Сазонова” 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.30, 16.30 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
10.10 Т/с “Москва. Три 
вокзали” 
11.15 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.15 Х/ф “Фронт за 
лiнiєю фронту” 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Українська пiсня 
17.10 Т/с “Iз життя 
капiтана Черняєва” 
19.15 До 25-рiччя дуету 
“Свiтязь”. Концертна 
програма 
21.35 Свiт спорту 
21.40 Концертна 
програма “Мелодiя двох 
сердець” 
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) 
22.10 “Кохання без 
кордонiв” 

ІНТЕР
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини 
09.10 Т/с “Дурна кров” 
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.30 “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” 
20.30 Х/ф “Сталевий 
метелик” 
00.30 Х/ф “Спецназ 
мiста ангелiв” (2) 

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” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Пiсля школи” 
12.15 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
12.45 “Мандрики” 
13.30 “Надiя є” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Земляки” 
14.30 Д/ф “Двi долi” 
15.00 “Парламенти свiту” 
15.30 “Фабрика iдей” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 Д/ф “Собаки вiд А до 
Я”. (Аргентинський дог) 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 “Зразки класики” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.30, 16.40 Т/с 
“Лiтєйний” 

уТ-1
08.00 Новини 
08.20 Док. фiльм 
“I.Купченко. Без свiдкiв” 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.50 Без цензури 
10.15 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
10.55, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
11.05 Дитячий фестиваль 
“ОКешкин-джаз” 
12.00, 17.55, 21.30 
Дiловий свiт 
12.10 Рояль в кущах 
12.40 Аудiєнцiя. Країни 
вiд А до Я 
13.05 Фольк-music 
14.10 Право на захист 
14.30 Темний силует 
14.40 Вiкно в Америку 
15.00, 18.20 Новини
15.15 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.25 Життя на рiвних 
15.35 Книга.ua 
16.05 Т/с “Iз життя 
капiтана Черняєва” 
17.40 Сiльрада 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
18.50 Агро-News 
19.10 Фестиваль гумору 
“Умора” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Свiт спорту 
21.45 Ювiлейна 
програма В.Бiлоножка 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Худ. фiльм “Бомж” 

каНаЛ 1+1
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30, 23.20 ТСН
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05 Т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
11.00 Т/с “Легенди про 
Круга” 
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) 
22.10 “Грошi” 

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 Х/ф “Ася” 
11.15, 12.20 Т/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
13.25 “Судовi справи” 
14.35 “Сiмейний суд” 
15.40 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Дельта” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Дурна кров” 
22.30 Т/с “Безодня” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “Кiнопростiр” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.30 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.30 Д/ф “Леонiд 
Бакштаєв. Романтик 
театру i кiно” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 “Звитяга” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Юнi експерти” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.15 “100 шедеврiв” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Захiдний експрес” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Храми Подiлля” 
20.00 “Мова жестiв” 

20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Легенди 
Запорiжжя” 
22.45 Д/ф “Хата на Прiорцi” 

ICTV
07.35 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Анекдоти по-українськи 
10.20 Головна програма 
12.00, 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
07.50, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.35 Х/ф “Москва 
сльозам не вiрить” (1) 
12.25 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.20 “Куб - 4” 
22.25 “Детектор брехнi - 4” 
23.35 “Один за всiх” 

НоВиЙ каНаЛ
08.35 Пiдйом 
09.00 Х/ф “Парк 
Юрського перiоду-2” 
11.40 Х/ф “Парк 
Юрського перiоду-3” 
13.30, 14.35 Kids Time 
14.50 Т/с “Друзi” 
15.50 Шафа 
16.50 Т/с “Бальзакiвський 
вiк” 
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi 
вродлива” 
23.00 Спiвай, якщо 
зможеш 

ТРк “укРаїНа”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 14.10, 17.20, 21.40 Т/c 
“Слiд” 
10.00 Х/ф “45 секунд” 
12.05 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Правнучка 
Брежнєва мешкає у 
божевiльнi”. Ч. 3 
13.10 Люблю! Чекаю! 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/c “Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/c “Берегова 
охорона” 
23.30 Х/ф “Людина-вовк” (2) 

2+2
08.35 Т/с “Я - охоронець” (1) 
16.40 Х/ф “Американ-бой” 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (2) 
21.00 Новини 2+2 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Помри, але 
не зараз” (1) 
00.45 Х/ф “Унiверсальний 
солдат - 4” (3) 

ТЕТ
07.30 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
07.55 Мультик з Лунтiком 
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 Косметичний 
ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00 Любов з 
майбутнього 
19.00 Моду народу 
20.00 Вiталька 
21.00 Країна У 
22.00 Народний артист 
22.30 Русо туристо
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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 “Обговоренню 
не пiдлягає” (2) 

СТБ
08.30, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.05 “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
08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
16.00 Шафа 
17.00 Т/с “Бальзакiвський 
вiк” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi 
вродлива” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРк “укРаїНа”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 
Т/c “Слiд” 
10.00 Т/c “Умови 
контракту 2” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Тут живе 
педофiл” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/c “Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/c “Берегова 
охорона” 
23.20 Т/c “Мент у законi 4” 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 21.25 “ДжеДАI” 
10.00 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.05 Х/ф 
“Стамбульський 
транзит” (1) 
16.10 Д/п “Броня Росiї” 
17.00, 22.00 Х/ф “Рембо 
- 3” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (2) 
00.00 Х/ф “Смерч з 
космосу” (2) 

ТЕТ
09.00, 16.00 Т/с 
“Маленькi таємницi” (1) 
11.00 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
12.50 Косметичний ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00 Любов з 
майбутнього 
19.00 Моду народу 
20.00 Вiталька 
21.00 Країна У 
22.00 Народний артист 
22.30 Русо туристо 
23.15 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
00.20 Чортицi в 
спiдницях 
00.45 Теорiя зради 2 

12 жовтня, субота 13 жовтня, неділя11 жовтня, п`ятниця
уТ-1

08.00, 12.00 Новини 
08.20 Ексклюзивне 
iнтерв’ю 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25 Офiцiйна хронiка 
09.30, 16.45 Т/с “Таємни-
ця старого мосту” 
10.10 Т/с “Москва. Три 
вокзали” 
11.15 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.30 Х/ф “Фронт в тилу 
ворога” 
15.00, 18.20 Новини
15.45 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
17.25 Т/с “Iз життя 
капiтана Черняєва” 
18.40 Фiнансова пер-
спектива 
19.15 Фестиваль гумору 
“Умора” 
21.40 Фольк-music 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Худ. фiльм “Бомж” 

каНаЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05 Т/с “Сила. Повер-
нення 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. Повер-
нення додому” (1) 
20.15 “Сказочная Русь” 
21.00 “Хочу в ВIАгру” 
23.00 Х/ф “Двадцять сiм 
весiль” (1) 

ІНТЕР
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини 
09.10 Х/ф “Сталевий 
метелик” 
11.20, 12.20, 03.50 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30 “Судовi справи” 
14.40 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай одружимо-
ся в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Х/ф “Пiзнє кохан-
ня” (1) 
20.00 “Подробицi” 
20.30, 23.00 “Шустер Live” 
21.00 Футбол. Збiрна 
України - збiрна Польщi 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Так було” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Спiває Тетяна 
Гайчук” 
12.30 “Час реформ” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Мiське кiльце” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Новини України “ 
17.30 “Сяйво вiри” 
18.00 “Азбука ремесел” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
20.00 “Слiд” 
20.20 “Соцiальнi гранi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “До чистих дже-
рел” 

21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 “Гра долi” 

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 
13.10, 22.10 Т/с “Проку-
рорська перевiрка” 
14.35, 20.10 Т/с “Морськi 
дияволи” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.35 Максимум в 
Українi 

СТБ
09.10, 16.00 Х/ф “П’ята 
група кровi” (1) 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.40 
“Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi! - 6” 
00.10 “Куб - 4” 

НоВиЙ каНаЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.25 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
16.00 Шафа 
17.00, 00.15 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00, 00.05 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi 
вродлива” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРк “укРаїНа”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 20.00 
Т/c “Слiд” 
10.00 Т/c “Умови контр-
акту 2” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Анi Лорак - 
українська Попелюшка” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/c “Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.50 Т/c “Право на по-
милування” (2) 

2+2
09.00 Новини 2+2 
09.25 “ДжеДАI” 
10.00 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.05 Х/ф “Чорнi берети” (1) 
16.10 Д/п “Броня Росiї” 
17.00 Х/ф “Росiйський 
спецназ” (1) 
19.00 Т/с “Шпигуни” (1) 
01.30 Х/ф “Боєць 
мимоволi” (3) 

ТЕТ
09.00, 16.00 Т/с 
“Маленькi таємницi” (1) 
11.00 “Та, що говорить з 
привидами” 
12.50 Косметичний 
ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
18.00, 19.15 Iкона стилю 
20.30 Х/ф “Няньки” (1) 
22.30 Русо туристо 
23.15 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
00.20 Чортицi в 
спiдницях

уТ-1
09.00 Життя на рiвних 
09.20 Православний 
вiсник 
09.50 Прем’єра. 
Моменти життя 
10.55 Мiжнародний 
дитячий фестиваль 
“Щасливi долонi 2013” 
12.35 Не вiр худому 
кухарю 
13.15 Дорослi iгри 
14.20 Театральнi сезони 
15.15 В гостях у 
Д.Гордона 
16.20 Золотий гусак 
16.45 Бенефiс 
М.Поплавського 
20.35 Слово регiонам 
20.45 Кабмiн: подiя 
тижня 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Без цензури 
21.55 Українська пiсня 
23.10 Бенефiс 
М.Поплавського у Москвi 

каНаЛ 1+1
06.30, 19.30 ТСН 
07.15 “Великий 
пекарський турнiр” 
09.00 “Хто там?” 
10.00 М/ф “Енгрi бердс” 
10.05 “Свiтське життя” 
11.20 “Чотири весiлля - 1” 
12.35 “Операцiя Краса” 
14.20 “Мiняю жiнку - 8” 
15.50 “Сказочная Русь” 
16.25 “Хочу в ВIАгру” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
20.00 “Вишка” 
22.00 Х/ф 
“Джентльмени, удачi!” (1) 
 

ІНТЕР
09.30 “Все для мами” 
10.00 Д/ф “Алла 
Пугачова. Чоловiки її 
величностi” 
11.05 Х/ф “Дорога моя 
донечка” (1) 
13.05 Х/ф “Пiзнє 
кохання” (1) 
15.05 “Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2012”” 
17.00 “Велика Рiзниця 
по-українськи 2013” 
18.00, 20.30 Х/ф 
“Господарка великого 
мiста” 
20.00 “Подробицi” 
22.20 “Мiс Україна. 
Всесвiт - 2013” 
23.35 Х/ф “Велике 
кохання” 
 

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 “Слiд” 
13.30 “Козацька церква” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Класна робота” 
14.30 Д/ф “Незавершений 
автопортрет. Георгiй 
Нарбут” 
15.00 “Театральнi зустрiчi”. 
“Про хитрого пана” 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Країна талантiв” 
17.00 Фiльм-дiтям. 
“Iванко i цар поганин” 
18.30 “Галерея образiв” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Вiд класики до 
джазу. Тема” 

20.30 Д/ф “Фантазiї за 
Пiнзелем” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.00 “Побрехеньки” 
22.30 “Карпатськi 
замальовки” 
22.45 Муз. фiльм “Мрiї 
дiвочi” 
 

ICTV
08.55 Зiрка YouTube 
10.05 Дача 
10.45 Квартирне питання 
11.45 За кермом 
12.10 НепуТЬОва країна 
12.30 Наша Russia 
13.00 Т/с “Диверсант” 
17.35, 19.55 Т/с 
“Диверсант. Кiнець вiйни” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
22.00 Х/ф “Блейд” (2) 
00.40 Х/ф “Блейд - 2” (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” 
00.15 “Детектор брехнi - 4” 

НоВиЙ каНаЛ
09.05 Уральськi пельменi 
10.50 Шурочка 
12.30 Рудi 
14.15 Дорослi, як дiти 
15.15 Т/с “Воронiни” 
18.00 М/ф “Хоробра 
серцем” 
20.00 Х/ф “Нiчна варта” 
22.35 Х/ф “Убити Бiлла 
- 2” (2) 
01.20 Х/ф “P.S. Я тебе 
люблю” (2) 

ТРк “укРаїНа”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10 Х/ф “Мiстер Бiн на 
вiдпочинку” 
09.00, 10.00, 20.20, 21.20 
Т/c “Iнтерни” 
11.00 1 за 100 годин 
12.00 Х/ф “Любов до 
запитання” 
14.00 Х/ф “Мелодiя 
любовi” 
16.00, 19.20 Т/c “Не йди” 
22.20 Хто гiдний 
бiльшого 
23.20 Сomedy Women 

2+2
09.00 Х/ф “Сорок” (1) 
11.00 Т/с “Шпигуни” (1) 
18.00 Х/ф “Росiйський 
спецназ” (1) 
20.00 Х/ф “Казино 
Рояль” (2) 
23.00 Х/ф “Електра” (1) 

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/ф “Незнайка на 
Мiсяцi” (1) 
12.40 Обережно, дiти! 
14.10 Х/ф “Крихiтка з 
Беверлi - Гiллз” (1) 
16.05 Х/ф “Остiн 
Пауерс: Людина-
загадка мiжнародного 
масштабу” (1) 
18.00 Х/ф “Няньки” (1) 
20.00 Країна У 
21.00 Вiталька 
22.00 Пiвденне Бутово

уТ-1
07.30, 23.55 Ток-шоу 
“Дружина” 
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 
13.10 Маю честь запросити 
13.55 Золотий гусак 
14.25 В гостях у Д.Гордона 
15.15 Караоке для дорослих 
16.20 Дiловий свiт. 
Тиждень 
18.40 Фестиваль гумору 
“Умора” 
20.30 Ми хочемо, щоб ви 
знали 
20.40 Головний аргумент 
20.50 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
21.55 Український 
акцент 
22.15 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 

каНаЛ 1+1
08.10 “Ремонт +” 
09.00 “Лото-забава” 
10.00, 02.30 “Недiля з 
Кварталом - 2” 
11.00 “Смакуємо” 
11.40 Х/ф “Джентльмени, 
удачi!” (1) 
13.35 Х/ф “Джентльмени 
удачi” (1) 
15.30 “Великий 
пекарський турнiр” 
17.00, 20.15 Х/ф “Дiти 
Водолiя” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
22.30 “Свiтське життя” 
23.35 “Що? Де? Коли? 2” 

ІНТЕР
08.25 “Велика Рiзниця 
по-українськи 2013” 
09.25 “Школа доктора 
Комаровського” 
10.00 “Орел i Решка. 
Назад у СРСР” 
11.00 “Осiння кухня” 
12.00 Х/ф “Велике 
кохання” 
14.00 Х/ф “Господарка 
великого мiста” 
17.55, 21.30 Т/с “Доки 
живу, люблю” 
20.00, 03.40 “Подробицi 
тижня”
23.25 Х/ф “Соло на 
саксофонi” (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 “Козацький побут” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.30 “Смак життя” 
14.00 “Здоровенькi були” 
14.30 “Чернiгiв. Болдiна 
гора” 
15.00 “Поклик таланту “ 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Театральнi зустрiчi”. 
“Про хитрого пана” 
18.00 “Пройди свiт” 
18.30 “Азбука смаку” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 Х/ф “Операцiя “И” (1) 
20.30 “Музична хвиля 
ТТБ” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Борцям за волю 
України” 
23.00 “Мамина доля” 

ICTV
08.25 Дача 
09.05 Х/ф “Подвiйнi 
неприємностi” 
11.00 Козирне життя 
11.30 Максимум в Українi 
12.10 Таксi 
12.35 Х/ф “Мiстер Крутий” 
14.20 Х/ф “Няньки” 
16.15 Х/ф “Золото дурнiв” 
18.45 Факти тижня 
19.55 Наша Russia 
20.40 НепуТЬОва країна 
21.00 Головна програма 
22.20 Х/ф “Блейд. 
Трiйця” (2) 

СТБ
09.05 “МастерШеф - 3” 
13.45 “Х-Фактор - 4” 
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
21.45 “Один за всiх” 
23.00 Х/ф “Мiльйонер” (1) 

НоВиЙ каНаЛ
09.05 Х/ф “Вибух з 
минулого” 
11.10 Спiвай, якщо 
зможеш 
12.55 Мачо не плачуть 
14.25 Божевiльний 
автостоп 
15.25 М/ф “Хоробра 
серцем” 
17.10 Х/ф “Нiчна варта” 
19.30 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
21.00 Х/ф “Денна варта” 
23.50 Х/ф “Неваляшка” (2) 

ТРк “укРаїНа”
09.00 Свiт на смак 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00 Х/ф “Чоловiк 
повинен платити” 
14.00 Х/ф “Жiноча 
iнтуїцiя 2” 
16.45 Х/ф “Готель для 
Попелюшки” 
19.00, 03.35 Подiї тижня 
20.00 Як двi краплi 
23.30 Великий футбол 

2+2
08.20 “Маски-шоу” 
10.00 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
13.10 Т/с “Пригоди 
Мерлiна” (1) 
16.10 Х/ф “Електра” (1) 
19.00 Х/ф “Лiга видатних 
джентльменiв” (2) 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Бунраку” (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) 
11.05 М/ф “Сердитi 
пташки” (1) 
11.15 М/ф “Попелюшка. 
Повний уперед” (1) 
13.00 Х/ф “Остiн 
Пауерс: Людина-
загадка мiжнародного 
масштабу” (1) 
15.00 Одна за всiх 
16.00 Зупинiть, я 
закохалась! Кам’янець-
Подiльський 
18.00 Зупинiть, я 
закохалась! Коломия 
20.00 Країна У 
21.00 Вiталька 
22.00 Пiвденне Бутово 
23.00 Т/с “Американська 
iсторiя жаху. Притулок” 
(3) 
01.00 Профiлактика 

оВЕН (21.03-20.04)
Відносини на роботі мо-

жуть ускладнитися. При-
йдеться шукати компроміс 
між сімейними і службови-
ми обов’язками. Ви зможете 
владнати проблеми з роди-
чами, якщо такі є. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Активність і заповзятливість 
принесуть удачу. Постарай-
теся спокійно ставитися 

до змін, що відбуваються в 
особистому житті. Бажано 
не провокувати відкритого 
протистояння і конфліктних 
ситуацій. 

БЛиЗНЮки (22.05-21.06)
Не варто глибоко порина-

ти у власні проблеми, не го-
ворячи вже про чужі - ними і 
зовсім займатися не треба. 

Рак (22.06-23.07)
Займіться духовним 

розвитком і самоосвітою. 
Вдалим стане обговорення 
ваших ідей і пропозицій з 
начальством. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Очікується неприємна 

розмова з начальством, 
але ви, якщо прикладете 
трохи зусиль, то зможете 
продемонструвати свої кра-
щі якості і здібності. 

ДІВа (24.08-23.09) 

Вам доведеться викли-
кати на допомогу всю свою 
інтуїцію і мудрість. Якщо 
знайдете однодумців, ви 
одержите можливість здій-
снити давні плани і задуми. 

ТЕРЕЗи (24.09-23.10) 
Не дозволяйте нікому зло-

вживати вашою сумлінністю. 
З’явиться шанс виявити 

свої здатності в роботі.  
СкоРПІоН (24.10-22.11)

Вам необхідно сконцен-
трувати зусилля на досяг-
ненні поставлених цілей. 
Не бійтеся труднощів і пе-
решкод, вам обов’язково 
треба їх перебороти. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Можливі серйозні пере-

вантаження на роботі. У сі-
мейних проблемах виявіть 
терпіння і витримку, тоді си-
туація налагодиться і стабі-

лізується. 
коЗЕРІГ (22.12-20.01) 
Не варто піддаватися 

песимістичним настроям, 
женіть від себе сумні думки. 
Назріває серйозний момент 
для рішучого прориву. 

ВоДоЛІЙ (21.01-19.02)
Гарний тиждень для про-

сування вгору кар’єрними 
сходами. Будьте акуратні і 
терплячі у всіх справах, і ви 

досягнете бажаної мети.  
РиБи (20.02-20.03) 
Інтуїція принесе удачу. 

Приваблива пропозиція на-
дійде від вашого старого 
знайомого. Не бійтеся взяти 
на себе відповідальність, і 
ви обов’язково виграєте. На-
ступає сприятливий період 
для серйозного життєвого 
вибору. 
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Футбол

Ще тижнів два тому, коли чортківчани по-
ступалися сімома очками на той час ліде-
ру першості – ФК «Бережани», знайомлячи 
читачів з результатами фінальної частини 
обласного чемпіонату, ми дозволили собі 
припустити, що шанси на чемпіонство хоча 
примарні, але ще є. Та наше припущення 
стало реальністю швидше, аніж хто міг по-
думати! Ще після матчів попереднього туру 
нас від бережанців відділяло п’ять очок. Та 
їхня несподівана домашня осічка від за-
ліщицького «Дністра» і нелегка перемога 
наших хлопців на виїзді в «Поділля-Агрон» 
з Тернопільського району, плюс до того 
зняття з першості кременецького «Буревіс-
ника», внаслідок чого нічийний результат 
у матчі 1-го туру з  ФСК «Чортків» автома-
тично перетворився на технічну перемогу 
наших хлопців, вивела останніх на перший 
рядок турнірної таблиці. Й перед черговим 
домашнім матчем з головним конкурен-
том чортківчан – ФК «Бережани» ми ви-
переджаємо його вже на один пункт. Тож 
перемога практично гарантуватиме нам й 
чемпіонство, адже тоді залишиться зіграти 
усього два матчі другого кола – з тими ж бе-
режанцями на виїзді і «Поділлям-Агроном» 
вдома, оскільки, крім кременчан, з подаль-
шої участі в першості ще раніше знявся й 
футбольний клуб із Козови. Проте і роз-
слаблятися не маємо права, адже коман-
ди чільної четвірки йдуть практично очко в 
очко: ФСК «Чортків» – 20 очок; ФК «Бережа-
ни» – 19; ФК «Тернопіль – 2» і ФК «Дністер» 
Заліщики – по 17 очок. Отож, прийдімо на 
центральний міський стадіон і підтрима-
ємо наших хлопців у боротьбі з головним 
конкурентом. Цьогоріч випадає унікальний 
шанс сотворити «золотий дубль» – до кри-
шталевої кубкової чаші ще й покласти наго-
роди першості найвищого ґатунку. А матчі 
третього туру фінальної частини першості 
завершилися з наступними рахунками: «ФК 
«Бережани» – «Дністер» – 0:1; ФК «Поділля-
Агрон» – ФСК «Чортків» – 2:4; «Буревісник» 

– ФК «Тернопіль-2» – –/+; ФК «Козова» – ФК 
«Нива» Теребовля – –/+. 

Чемпіонат району

Перша група. 19-й тур. Звиняч – Поді-
лля – 8:1; Гор. Вигнанка – Заводське – 2:2; 
Улашківці – Біла – 1:2; Косів – Давидківці – 
0:3; Росохач – Шманьківці – 0:3; «Калічівка» 
Чортків – Ягільниця – перенесено.

Друга група. Фінальна частина 
3-й тур.Пробіжна – Базар – 3:0; Шмань-

ківчики – Угринь – 4:2; Бичківці – Милівці – 
2:0.

4-й тур. Милівці – Пробіжна – 4:0; Угринь – 
Бичківці – 0:3; Базар – Шманьківчики – 2:0.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

«Грінкардівська» лихоманка захопила на-
ших людей уже давно. І як результат – на 
сьогодні Україна займає п`яте місце серед 
країн з найбільшою кількістю емігрантів, 
бо для більшості наших громадян виїзд на 
роботу у більш розвинені країни Європи та 
Америки є чи не єдиною можливістю заро-
бити на пристойне життя. У пошуках шляху 
до омріяної землі обітованої – США – укра-
їнці випробовують різні варіанти. Надпопу-
лярністю користується лотерея, яку розігру-

ють щорічно між заявниками-кандидатами 
на отримання імміграційної візи із багатьох 
країн світу, – Diversity Immigrant Visa Program 
або Green Card. Та незважаючи на популяр-
ність, все-таки запитань щодо правил по-
дання документів, розіграшу й оголошення 
результатів участі в Програмі диверсифіка-
ційних віз залишається немало. Пояснити 
громадськості засади проведення лотереї 
Green Card – з такою метою прибула мину-
лого тижня керівник відділу імміграційних 
віз Посольства Сполучених Штатів Амери-
ки у Києві Александра Еванс. 

Зустріч із чортківчанами, про яку попере-
дньо повідомлялося на сторінках нашої га-

зети, була проведена у читальній залі цен-
тральної районної бібліотеки. Представила 
гостю директор ЦБС Оксана Колівошко.

Консульський офіцер щонайперше наго-
лосила присутнім, що Green Card – це лоте-
рея, випадок, і ні в якому разі не залежить 
від волі тієї чи іншої людини, відбір прово-
диться шляхом комп’ютерного жеребкуван-
ня однозначно – без втручання сторонніх 
осіб. Добродійка Александра повідомила, 
що подавати заявки на участь в лотереї (а з 
2005 року це робиться лише в електронно-
му варіанті) можна починаючи з 19-ї год. 1 

жовтня по 2 листопада 
ц. р., і бажано, щоб пре-
тенденти заповнювали 
електронну реєстрацій-
ну форму на сайті www.
dvlottery.state.gov само-
стійно. Щоб зробити ко-
жен пункт анкети мак-
симально зрозумілим 
для всіх, консульський 
офіцер роздала при-
сутнім роздруковану 
копію анкети з перекла-
дом. Звичайно, можуть 
допомагати знайомі, 
але тоді треба пере-
вірити правильність 
внесених ними даних: 

дати, місця народження, помиляються на-
віть в імені заявника – тоді у разі виграшу ви 
можете не пройти співбесіду в посольстві. І 
ще слід пам’ятати: лотерея Green Card є без-
коштовною!

Приїзд шанованої гості викликав зна-
чне зацікавлення серед мешканців нашого 
маленького містечка, читальна зала була 
переповнена. Запитань до гості теж було 
озвучено багато – і на усі пролунала чітка 
відповідь. Тепер із отриманими даними, 
якщо є бажання – випробовуйте свою удачу 
в лотереї – омріяній імміграційній.

оксана СВИСТуН, 
фото автора

Варто знати

Мрія українців – зеленого 
кольору?

«Чортків» виходить 
на перше місце!

Розпорядження голови райдержадміністрації

Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», Указу Президента України від 9 лис-
топада 2012 року за № 635/2012 «Про строки 
проведення чергових призовів, чергові при-
зови громадян України на строкову військову 
службу та звільнення в запас військовослуж-
бовців у 2013 році», пунктів 57-58 Положення 
про підготовку і проведення призову грома-
дян України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу 
за контрактом, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року 
за № 352 (зі змінами та доповненнями), розпо-
рядження голови обласної державної адміні-
страції від 20 серпня 2013 року за № 384-од 
«Про організацію в області призову громадян 
України чоловічої статі на строкову військову 
службу у жовтні-листопаді 2013 року», з метою 
своєчасного та якісного проведення призову 
громадян України чоловічої статі на строкову 
військову службу:

1. Затвердити Основний склад районної 
призовної комісії згідно з додатком 1.

2. На випадок хвороби або відсутності з 
поважних причин будь-кого із призначених 
членів призовної комісії затвердити Резерв-
ний склад районної призовної комісії згідно з 
додатком 2.

3. Районному військовому комісару Підруч-
ному Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян 
Чортківського району чоловічої статі на стро-
кову військову службу у Збройні Сили та інші 
військові формування України з 1 жовтня по 30 
листопада 2013 року;

2)  скласти графік роботи призовної комісії 
та затвердити його у голови районної держав-
ної адміністрації, встановити безпосередній 
контроль за його виконанням;

3) забезпечити висвітлення роботи комісії 
та хід призову через засоби масової інформа-
ції району;

4) довести до відома керівників відділу куль-
тури, туризму, національностей та релігій рай-
держадміністрації, відділу освіти райдержад-
міністрації, ТзОВ «АТП-16142», ТзОВ «Ореол» 
про те, що вони будуть залучені для виділення 
автотранспорту, необхідного для перевезен-
ня призовників на Тернопільський обласний 
збірний пункт для проходження контрольних 
медичних комісій та відправки команд призо-
вників в Збройні Сили України (графік прохо-
дження медичних комісій та відправки команд 
призовників буде доведено додатково).

4. Голові районної призовної комісії Стечи-
шину І.С. здійснити заходи з організації ме-
дичного огляду призовників та призову гро-
мадян України на строкову військову службу 
з призначенням їх для служби у Збройних 
Силах України чи іншому військовому форму-
ванні.

5. Виконкомам міської, селищної та сіль-
ських рад, керівникам підприємств, установ, 
організацій та господарств району незалеж-
но від форм власності:

1) організувати урочисті проводи призовни-
ків «Дні призовника» із залученням представ-
ників органів виконавчої влади, молодіжних і 
ветеранських організацій, військових частин;

2) забезпечити призовників транспортними 
засобами для доставки їх у райвійськкомат.

6. Керівникам підприємств, установ, орга-
нізацій, господарств та навчальних закладів 
району незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без погоджен-
ня з райвійськкоматом у відрядження за межі 
району та за кордон у період проведення при-
зову і відправок в Збройні Сили України та інші 
військові формування України;

2) приділити увагу, належну турботу сім`ям 
юнаків, які призвані на строкову військову 
службу.

7. Головному лікарю Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні Чорт-
ківському Р.В.:

1) для забезпечення якісного медичного 
обстеження призовників, роботи районної ме-
дичної комісії виділити необхідний медичний 
інвентар та обладнання, а також медикаменти 
на районну призовну дільницю згідно із заяв-
кою райвійськкомату;

2) з 1 жовтня по 30 листопада ц. р. на період 
проведення медичного обстеження та призо-
ву юнаків на строкову військову службу звіль-
нити членів медичної комісії від виконання 
своїх обов’язків за основним місцем роботи та 
направити їх у розпорядження Чортківського 
райвійськкомату, зберігаючи при цьому серед-
ньомісячний заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікуван-
ня та обстеження призовників під час прове-
дення чергового осіннього призову виділити в 
центральній комунальній районній лікарні 10 
ліжко-місць;

4) медичний огляд призовників, які підля-
гають призову на строкову військову службу, 
розпочати та проводити з 1 жовтня по 30 лис-
топада ц. р. згідно з графіком райвійськкома-
ту;

5) додаткове медичне обстеження призо-
вників для визначення придатності їх для 
проходження строкової військової служби, 
флюорографічне і лабораторне обстеження 
призовників під час проведення призову про-
водити на базі районної поліклініки позачерго-
во і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безко-

штовних лабораторних та спеціальних дослі-
джень призовників на базі центральної кому-
нальної районної лікарні, а саме: загальний 
аналіз крові, загальний аналіз сечі, сероло-
гічний аналіз крові на: антитіла до вірусу іму-
нодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу 
гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепа-
титу «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації 
з кардіоліпіновим антигеном (RW), група крові 
та резус-належність, проводити флюорогра-
фічне обстеження органів грудної клітки, про-
філактичні щеплення у відповідності з кален-
дарем профілактичних щеплень; 

7)  на час роботи медичної комісії старшо-
му лікарю, члену призовної комісії, стежити 
за станом  медичного інвентаря і своєчасною 
його заміною;

8) для своєчасної підготовки та прибиран-
ня кабінетів лікарів-спеціалістів на призовній 
дільниці з числа робітників центральної кому-
нальної районної лікарні виділити двох техніч-
них працівників;

9) забезпечити контрольно-медичний огляд 
призовників лікарем-терапевтом під час від-
правки призовників на Тернопільський облас-
ний збірний пункт згідно з окремим графіком 
райвійськкомату, який буде переданий голов-
ному лікарю центральної комунальної район-
ної лікарні до 1 жовтня 2013 року;

10) для проведення вакцинації та прививок 
призовникам при відправці на Тернопільський 
обласний збірний пункт з 1 жовтня по 30 лис-
топада ц. р. визначити медичну сестру, яка 
зобов’язана прибувати в райвійськкомат не 
пізніше 7-ї год. ранку згідно з графіком відпра-
вок.

8. Головному лікарю Чортківського облас-
ного комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру Кузь Т.Б.:

1) для якісного проведення медичного огля-
ду з 1 жовтня по 30 листопада ц. р. виділити 
медичну сестру шкірно-венерологічного кабі-
нету для роботи в складі медичної комісії;

2) для проведення контрольно-медичного 
огляду призовників під час відправки їх на 
Тернопільський обласний збірний пункт з 1 
жовтня по 30 листопада ц. р. виділити лікаря-
дерматовенеролога, який зобов’язаний при-
бувати в райвійськкомат не пізніше 7-ї  год. 
згідно з графіком відправок.     

9. Рекомендувати Чортківському ра-
йонному відділу Управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Тернопільській 
області, в межах своїх повноважень, вжи-
ти заходів реагування щодо забезпечення 
виконання чинного законодавства з питань 
призову громадян України та забезпечити 
на період призову охорону громадського по-
рядку на призовній дільниці згідно із заявкою 
голови призовної комісії.

10. Командиру військової частини А-1915 
підполковнику Вівсяному А.І. на час прове-
дення осіннього призову громадян забезпе-
чити чергування у приміщенні військкомату 
з 9-ї до 14-ї год. одного військовослужбовця-
контрактника. 

11. Відділу в справах молоді та спорту 
райдержадміністрації, районному центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під 
час осіннього  призову 2013 року проводити 
соціально-психологічне вивчення призовни-
ків. У період проходження ними лабораторно-
флюорографічного обстеження провести 
професійно-психологічний відбір призовників 
згідно з методичними вказівками райвійськко-
мату.

12. Термін явки призовників для прохо-
дження призовної комісії визначити наказом 
військового комісара та персональними по-
вістками кожному призовнику.

13. Сектору з питань внутрішньої полі-
тики, зв’язків з громадськими організаціями 
та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації спільно з редакцією 
районної газети «Голос народу» та редакці-
єю районного комунального радіомовлення 
забезпечити оприлюднення даного розпоря-
дження в місцевих засобах масової інформа-
ції та на сайті райдержадміністрації.

14. Чортківському районному військовому 
комісаріату по завершенню чергового осін-
нього призову інформувати про підсумки 
проведення призовної кампанії восени 2013 
року райдержадміністрацію не пізніше 25 
грудня 2013 року.

15. Визнати таким, що втратило чин-
ність, розпорядження голови Чортківської 
районної державної адміністрації від 10 січня 
2013 року за № 9-од “Про черговий призов на 
строкову військову службу весною 2013 року 
громадян району 1988–1995 років народжен-
ня“, зареєстроване в Чортківському район-
ному управлінні юстиції 30 січня 2013 року за 
№ 1/123.

16. Дане розпорядження набуває чинності 
з дня його офіційного оприлюднення.

17. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня доручити заступнику голови районної 
державної адміністрації  Стечишину І.С.

2 вересня 2013 року                       №  293-од 

(Зареєстровано в Чортківському районному 
управлінні юстиції 25 вересня 2013 року 

за № 4/126)

Про черговий призов на строкову військову службу 
восени 2013 року громадян району 

1988-1995 років народження

С.КОБІСГолова районної державної 
адміністрації                                                                       

ФуТБоЛ
чемпіонат області
Фінальна частина

6 жовтня о 15-й год.
чортківський міський стадіон
Центральний матч туру 
ФСк «Чортків» – 
Фк «Бережани» 

ЗАПРоШуємо уСІХ 
ЛЮБИТеЛІВ ФуТБоЛу 

чоРТкІВЩИНИ 
ПІДТРИмАТИ 

НАШу комАНДу!

чортківська районна 
федерація футболу
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ПРоДаЮТЬСЯ
квартирибудинки

земельні ділянки
інше

Вважати недійсними

40 днів минуло з моменту, коли 
перестало битися серденько 

найдорожчої  для нас людини, 
милої, коханої, люблячої матері, 

дружини, бабусі 
ШаШко Ірини андріївни

(9.05.1951 – 20.08.2013 р.).  
Немає слів, які б 

могли передати ті 
страждання, яких ми 
зазнали, втративши 
найближчу,  добро-
душну, найріднішу 
матусю. Та як же 
хочеться стоголос-
но кричати на цілий 
світ, щоб було чути 
за тисячі кілометрів, 
що нам її не виста-

чає… Впевнена, що злотоцінна пам’ять про 
нашу ріднесеньку мамусю залишиться у 
кожного, хто її знав. 

І от останній подих – подивись,
Ці муки вже закінчились назавжди.
Сиди на місці, більше не трудись,
Бо це не змінить горісної правди.
Життя тікає швидко, як вода,
І ми не зможемо його призупинити.
Ковток повітря – мука лиш одна,
Та як не дать, коли так хоче жити.
А зараз ти на небі, в далечі,
І вже не мучишся і не страждаєш.
І ми тобі тепер не в помочі,
Та туга тихо серце крає.
Тепер воно лиш мучиться, болить,
Терзає його болісне сумління.
Усе порядно, правильно зробить,
Щоб вистачило в кожного терпіння.
Вічна і світла пам’ять тобі, 

мамусенько, ми сумуємо за тобою!

Шоста державна пожежно-рятувальна части-
на Управління ДСНС України у Тернопільській об-
ласті (далі – ДПРЧ-6) має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами. ДПРЧ-6 за-
ймається гасінням пожеж, рятуванням людей, 
попередженням та ліквідацією надзвичайних 
ситуацій. Документи, у яких обґрунтовуються об-
сяги викидів, для отримання дозволу на викиди 
знаходяться на розгляді в держуправлінні охо-
рони навколишнього природного середовища у 
Тернопільській області. Із зауваженнями щодо 
роботи ДПРЧ-6 звертатися протягом 30 кален-
дарних днів до Чортківської райдержадміністра-
ції, яка розташована за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, тел. 2-02-92.

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
Завіз верхнього одягу

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.

На РоБоТу ПоТРІБНІ ПРоДаВЦІ
Гарантуємо офіційне працевлаштування, 

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

будинок у с. Ягільниця (біля школи) пло-
щею – 80 кв. м, з індивідуальним газовим 
опаленням, з господарськими спорудами. 
Загальна площа – 0,15 га. Ціна договірна.

Тел. 050-745-70-90.

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 с. Горішня Вигнанка, побли-
зу нової школи, є газ, світло, вода, сарай, 
два гаражі для бусів, 18 сотих землі. Не-
дорого. Земельна ділянка – 27 сотих у 
с. Горішня Вигнанка. 

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

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

Тел.: 2-46-20; 096-386-87-96.

1-кімнатна квартира (терміново) у смт 
Заводське, вул. Галицька, 10, кв. 7, на 3-му 
поверсі. Загальна площа – 34 кв. м. Ціна 
договірна.

Тел.: 096-563-12-88, 096-890-36-87.

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.

приватизована земельна ділянка пло-
щею 0,14 га в районі Золотарки. Недорого.

Тел. 097-808-82-40.

дача в кооперативі “Жигулі” площею 
0,82 га. Є плодоносні дерева, невеликий 
будиночок, піввагона, дві великі ємності 
для води. 

Тел.: 3-26-91, 099-523-51-85, 
066-231-10-98.

гараж під новозбудованим будинком по 
вул. Незалежності (навпроти хлібозаводу) 
площею 23 кв. м. 

Тел. 096-452-73-00.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку (для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд) серії ЯД за № 234352, заре-
єстрований за № 011065401501 від 3 вересня 
2010 р. Улашківською сільською радою на ім`я: 
ГалаК Іванна Юліанівна.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку (для ведення особистого се-
лянського господарства) серії ЯД за № 234353, 
зареєстрований за № 011065401502 від 3 ве-
ресня 2010 р. Улашківською сільською радою 
на ім`я: ГалаК Іванна Юліанівна.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку (для ведення особистого се-
лянського господарства) серії ЯД за № 234354, 
зареєстрований за № 011065401503 від 3 ве-
ресня 2010 р. Улашківською сільською радою 
на ім`я: ГалаК Іванна Юліанівна.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії 
ВО за № 006634, видане 24 вересня 2010 р. від-
ділом у справах молоді та спорту Чортківської 
райдержадміністрації на ім`я: ГнаТ Віктор Сер-
гійович.

посвідчення учасника війни серії Д-І за № 
469297, видане УПСЗН Чортківської РДА 13 
листопада 2002 р. на ім`я: ГалаК Омелян Ва-
сильович.

пенсійне посвідчення за № 127652, видане 
управлінням ПФУ у Чортківському районі 6 
квітня 1999 р. на ім`я: ГерБа любов Михай-
лівна.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 597460, 
видане Тернопільською ОДА 2 вересня 2010 р. 
на ім`я: ШеВчуК Ігор Тарасович.

книгу обліку доходів та витрат за № 1/15 від 8 
січня 2004 р., видану Чортківською ДПІ на ім`я: 
аТаМанчуК андрій Олександрович.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії 
ВО за № 006272, видане 23 лютого 2011 р. від-
ділом у справах молоді та спорту Чортківської 
райдержадміністрації на ім`я: ГреБенОжКО 
Віталій Олегович.

Хто пам’ятає – пом’яніть, 
Хто забув – згадайте 

30 вересня минає один рік, 
як перестало битися серце 

дорогої нам людини – мами, 
бабусі, дружини 

ЧуБаТої Галини Несторівни.
Здається, ще вчора 

вона раділа життю,  
вірила і будувала 
плани на майбутнє.

Та не судилося. 
Минають дні, про-
низані нестерпним 
болем та пролитими 
слізьми.

Час не в силі залі-
кувати рани, які бо-
лять. 

Важко змиритися із втратою, із тим, що 
більше не побачимо тебе, не обнімемо, 
не привітаємо.

Тепер її душа перебуває в інших світах,  
та з нами залишилися її порядність, до-
брота, щирість.

Сумуємо. 
           Пам’ятаємо. 
                       Молимося за упокій душі.
Нехай наша щира молитва буде тобі 

світлом у дорозі вічності.
у глибокій скорботі – мама, діти, 

онуки, чоловік і вся родина.

БРиГаДа укЛаДаЄ БРукІВку 
Та ВикоНуЄ РІЗНІ 

БуДІВЕЛЬНІ РоБоТи
Тел. 096-780-11-76 (Сергій)

Чортківська ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області повідомляє про реквізити не-
бюджетних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування 
коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов`язкового державного соціального 
страхування».

Сплата коштів єдиного внеску має відбуватися виключно на рахунки, які відкриті терито-
ріальними органами Міндоходів відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, на 
яких зареєстровані платники податків.

Чортківська ОДПІ

Код 
управління

Номер рахунку Назва 
одержувача

Код ЄДРПОУ 
одержувача

Банк 
одержувача

МФО банку 
одержувача

1916 37194210001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37190203001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37196207001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37191202001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37197206001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37195208001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37192201001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37199204001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37198205001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

1916 37194209001916 Чортківська ОДПІ 38742998 ГУДКСУ у Терн. обл. 838012

Реквізити рахунків для зарахуння єдиного соціального внеску, 
відкриті на реальній базі ГуДкСу у Тернопільській області

ОДПІ інформує

Назва дільниці Дата, час та місце 
проведення зборів

с. Улашківці 
с. Заболотівка

9 жовтня ц. р.  о 10-й 
год. (маркет ТЕКО 
с. Улашківці)

с. Росохач 9 жовтня ц. р.  о 12-й 
год. (маркет ТЕКО 
с. Росохач)

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

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

с. Коцюбинчики 
с. Кривеньке 
с. Товстеньке

10 жовтня ц. р.  о 10-й год. 
(крамниця райСТ 
с. Кривеньке)

Правління чортківського районного 
споживчого товариства уточнює 
місце проведення звітно-виборних 

дільничних зборів пайовиків споживчого 
товариства згідно з графіком:

І.ЗАБоЛоТНИЙ,
голова правління 

Чортківського райСТ

ТОВ «Бучацький цукровий завод», що роз-
ташований у м. Бучач Тернопільської облас-
ті, розпочинає приймання цукрових буряків 
урожаю – 2013 від господарств та населення.

При здачі цукрових буряків від населення 
необхідні документи:

– паспорт (копія),
– ідентифікаційний номер (копія),
– довідка форми 3 ДФ (з сільської (міської) 

ради) (копія). 
За додатковою інформацією звертайтесь 

за тел.: 0 (244) 2-69-70, 2-66-69.

Адміністрація ТОВ «Бучацький цукровий 
завод»

Депутатський корпус і виконавчий 
комітет Білівської сільської ради ви-
словлюють щирі співчуття депутату 
сільської ради Ганні Степанівні Бу-
рак з приводу смерті її батька.

оГоЛоШеННЯ 
про здачу в оренду приміщень

Орендодавець: Чортківська центральна ко-
мунальна районна лікарня;

Об’єкт оренди: приміщення 1-го поверху 
поліклініки Чортківської ЦКРЛ, кабінет за № 
111 площею – 23,2 кв. м та долю площ спільно-
го користування 8,6 кв. м.

Адреса об’єкта: м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 1;
Мета використання об`єкта оренди: роз-

міщення аптечного пункту.
Стартовий розмір місячної орендної пла-

ти: 90,77 грн. 
Дата і місце розгляду заяв: 18 жовтня ц. р. 

о 15-й год., м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 1, каб. 
головного бухгалтера. 

Кінцевий термін прийняття заявок: 18 жов-
тня ц. р. до 13-ї год. При наявності двох і більше 
заявок на об`єкт оренди буде проведено конкурс.

Довідки про перелік документів заявників 
за тел.: 2-37-62, 2-37-43 

Оголошення

Чортківська райдержадміністра-
ція висловлює найщиріші співчуття 
завідуючій сектором опіки та піклу-
вання служби у справах дітей РДА 
Г.С.Бурак з приводу смерті батька.
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Вітання12

+4 ... +8

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СуБоТа
5 жовтня

+4 ... +10

НЕДІЛЯ
6 жовтня

+2 ... +12

ПоНЕДІЛок
7 жовтня

+4 ... +14

ВІВТоРок
8 жовтня

+5 ... +14

СЕРЕДа
9 жовтня

+6 ... +13

ЧЕТВЕР
10 жовтня

+8 ... +12

П`ЯТНиЦЯ
11 жовтня

З народженням Тебе, 
малятко!

Родовід

Щиросердечно вітаємо 
із ювілейним Днем народження 

дорогу матусю і бабусю
ольгу Василівну ПИРІжок 

із м. Чортків.
Рідна матусю, 
    дорога бабусю!
Вже сивий туман 
  покриває волосся,
Вже діти дорослі 
  й онуки і правнуки 
                     ростуть,
А серце таке ж 
            молоде 
   залишається досі
І руки спочинку ніяк 

             не знайдуть.
Про кожного з нас у Вас біль і тривога,
За кожного радість і світлі думки,
Не сумуйте, рідненька, що роки як птиці,
Ми з Вами довіку нерозлучні завжди,
Ви як сонечко ніжністю грієте домівку,
Тож дякуємо за ласку безмежну як море.
Хай Вас обминають і біда, і горе,
Здоров`я, рідненька, Вам, 
                            щастя й достатку,
На довгі-предовгі роки.
Рідненька бабусю і мамочко мила!
Вас щиро вітає вся наша родина,
Хай Бог Вам здоров`я та силу дає,

Зозуля сто років нехай 
накує.

З повагою і любов̀ ю 
– син Ярослав, 

невістка оксана, син 
олег, невістка Галя, 
онуки Іванко і Таня з 
чоловіком Тарасом, 

правнучок Сашко.

Щиро вітаємо з 70-річним ювілеєм 
дорогу дружину, бабусю 

та прабабусю
ольгу Василівну ПИРІжок

із м. Чортків.
Дитинство, юність 
                   і життя
Вже промайнули, 
       наче пташка,
Уже на п`яти 
     осінь наступа,
Але у це повірити 
           ще важко.
Вже сріблом білим 
 вкрилося волосся,
Вже втома зрілості 

                                  бере своє життя,
Але душі не хочеться здаватись –
Вона ще мріями живе, неначе молода.
Бажаємо спокою й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині,
Тепла і поваги від рідних людей,
Любові і шани – від чоловіка й дітей.
Щоб радістю і миром була Ти багата,
Щоб горя і смутку не знала у хаті,
Бажаємо в спокої ще довго прожити,
Ніколи в житті ні за чим не тужити.
Радіти за дітей, онуків своїх
І серцем завжди молодіти.
Уклін посилаєм і Бога благаєм
Міцного для Тебе здоров`я на довгі роки.
Хай Матінка Божа стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
З любов̀ ю і повагою – чоловік Іван, 

сестри Надія з м. Бережани 
зі своєю сім`єю, марійка 
зі  с. колиндяни зі своєю 

сім`єю, Стефанія 
з м. чортків із своєю 

сім`єю, племінник Василь 
зі с. мухавка із своєю сім`єю.

Щиросердечно вітаємо з 10-річчям
дорогу внучку

олесю кАПуЛоВу
зі с. Стара Ягільниця.

Наша люба онучко, 
наше ясне сонечко,
Хай добро проміниться 
 у Твоє віконечко,
Дощиком рясненьким 
падає з неба щастя,
Хай Тобі, рідненька, 
все на світі вдається.
Виростай здорова, 
  добра і слухняна,
Щоб завжди 
         пишалися 
    Твої тато й мама.
Хай Матір Божа 

             із малим Дитятком 
Береже Тебе, 

                наше янголятко!
З любов̀ ю – дідусь 

Василь і бабуся Ярослава.

У жовтневі дні золотої осені 
святкує своє 50-ліття дорога 
Лілія євгенівна АНТИНчук.

Хай буде цей день 
незабутньо прекрасним, 
А небо завжди буде 
     чистим і ясним!
Хай сонечко сяє  
промінням ласкавим,
Життя буде довгим 
    і дуже яскравим!
Щоб було у ньому 
    багато любові, 
Щоб зустрічі були 
   веселі й чудові! 

Щоб всі шанували Тебе і любили,
Щоб очі від щастя як зорі горіли! 
Нехай лиш від сміху з’являються сльози. 
Хай люди повагу і ласку дарують, 
Хай в житті Твоєму горя не буває, 
На устах усмішка завжди розквітає. 
Хай промінчик сонця, як ангелик з неба,
Прилетить і сяде Тобі на плече, 

Нехай за нас обніме 
                  й ніжно поцілує,
Щоб Ти відчула, 
              як ми любимо Тебе.

З повагою та любов̀ ю – 
донька і зять, сім`я Дубин 

та мама.

у чортківському пологовому будинку 
за період з 25 по 29 вересня ц. р. 

народилося 7 дівчаток і 4 хлопчиків.
25 вересня о 10 год. 30 хв. – дівчинка (4 кг 

100 г, 53 см) в оксани РоГІВСькоЇ зі с. Біла,
о 20 год. 25 хв. – дівчинка (3 кг 10 г, 50 см) 

в Іванни ТИмкІВ зі с. Скородинці;
26 вересня о 12 год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 

890 г, 52 см) у Галини Демчук із м. Чортків,
о 23 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 940 г, 54 см) 

у Світлани СИНЯВСькоЇ із м. Чортків;
27 вересня о 2 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 

130 г, 52 см) у Галини ШИШкІНоЇ зі с. Біло-
божниця,

о 16 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 335 г, 53 см) 
у Наталії ВАТРАЛь зі с. Білобожниця,

о 21 год. 10 хв. – дівчинка (3 кг 100 г, 52 см) 
у Надії кРАВЦІВ зі с. Залісся;

28 вересня о 8 год. 58 хв. – дівчинка (3 кг 
600 г, 53 см) у марії куЦоЇ із м. Чортків,

о 15 год. 45 хв. – хлопчик (3 кг 900 г, 53 см) 

в євгенії ПЛАСТІНІНоЇ зі с. Косів;
29 вересня о 1 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 

425 г, 51 см) у Надії єФАНоВоЇ зі с. Джурин,
о 18 год. 30 хв. – дівчинка (2 кг 560 г, 50 см) 

у Валентини ВеЛИГАН із м. Чортків.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
вчительку нашої школи

Наталю Антонівну оЗІмчук.
Від щирого серця 
    Вас ми вітаєм, 
Усіх благ земних 
і небесних бажаєм.
Бажаємо щастя, 
здоров’я міцного, 
Наснаги і сили від 
     Господа Бога. 
Бажаємо миру 
    і світлої долі, 
Запалу, енергії, 
    сили доволі, 
Творчого вогнику, 

                віри й наснаги,
Щедрості серця, 
                людської поваги.

Педколектив 
Горішньовигнанської 

ЗоШ І-ІІІ ст.

Вітаємо із 40-річчям священства 
духовного наставника нашої громади 

отця Романа ГоНчАРИкА.
Дорогий отче! У цей 

благословенний Богом 
день 40-річчя священ-
ства бажаємо Вам Бо-
жих ласк та опіки Пре-
чистої Діви Марії. Нехай 
Ваша священича доро-
га буде плідним сяйвом 
освячена, а наука, яка 
йде з Ваших уст, стане 
мовою спасіння.

Щиро дякуємо Богові, 
що послав нам такого доброго, дбайливого 
порадника і наставника.
Такого мудрого й простого,
Такого доброго, як Ви,
Такого скромного і свого
Нам просто не знайти.
І вдячні Богу ми за вчителя такого,
Що тішить і старого, і малого,
Не погордить, душею не схибує,
Всі наші біди й радості відчує.
Ми любим Вас, отче, і просим у Бога,
Щоб Вас хоронив від усякого злого,
А Ваші сердечні проповіді й молитви
Несли Вам радість многії літа.

З молитвою і повагою – члени 
церковної ради, братства 

і сестринства, 
парафіяни церкви Святого 

Архистратига михаїла 
с. Долина і Шульганівка.

Щиросердечно вітаємо з 60-річчям
дорогу маму, бабусю, сестру, 

сваху, цьоцю
Надію Петрівну куЗНЯк

із с. Коцюбинчики.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час! 
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Хай доля принесе добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться 
                                   до ніг!

З повагою і любов̀ ю – 
діти, онук і вся родина.

Уся шкільна наша родина І – Б класу 
ЗОШ  І-ІІІ ст. № 5 щиро вітає 

Любов Іванівну ГРеЩук 
 з професійним святом – 
Днем працівників освіти. 

Нехай Вам завжди 
всміхається доля, 
Дарує міцне здоров’я 
та довголіття. 
Від імені Ваших 
    учнів бажаємо 
здійснення 
найзаповітніших мрій, 

 Щастя Вам, благополуччя, 
Невичерпної 
наснаги, 

Божої благодаті 
Миру, любові та злагоди!

Парафіяни УГКЦ с. Сосулівка 
щиро вдячні 

отцю Роману ГоНчАРИку 
за розуміння, а також вітають 

із 40-річчям священства.
Покликав Вас 
             Господь 
 на добру дорогу
Служити Христові 
      і Господу Богу,
Щоб завжди 
могли Ви Творця 
   прославляти
І людськії душі   
від пекла спасати.
Хай Господь 
 щохвилі із Вами 

                                                       чуває
І радо в житті Вам завжди помагає,
А Мати Небесна візьме під опіку

Вас й Вашу родину 
       від нині й довіку.
Нехай Вам Всевишній 
    Творець всього світу
Шле ласки із неба 
       на многії літа.

Фотомить

Фото олени ЛИжечкИ

Щедрі дари осені


