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Виходить з 1939 року

Докладнішу інформацію про клініку 
“Ваш Зір” читайте на 10-й стор.

«А ми тую червону калину 
підіймемо…»

Мабуть, чи не кожна частинка, кожен край нашої неосяжної країни дали світові значних постатей, 
які внесли помітний вклад у розвиток науки, освіти, культури тощо. Безперечно, однією з таких величних 

фігур, яких подарувала світові Чортківщина, є славний син України Степан Чарнецький – видатний режисер, поет, 
історик, перу якого належить немеркнучий гімн Січових Стрільців «Ой у лузі червона калина», уродженець села 

Шманьківці, де минулої неділі, 13 жовтня, відбувся обласний фестиваль мистецтв української національної пісні 
«Червона калина», приурочений 132-й річниці із дня народження автора стрілецького славня, а також Покрові 
Пресвятої Богородиці, Дню українського козацтва і 71-й річниці створення Української Повстанської Армії.

Запрошуємо усіх небайдужих взяти участь  
   у духовному заході, присвяченому 

71-й річниці створення УПА 
та роковинам депортації українців 

з рідної землі 
У програмі:

– поминальна панахида
– виступи хору ветеранів УПА м. Коломия 

та мистецьких колективів Чортківщини.
Захід відбудеться у неділю, 
20 жовтня, о 15-й год. 

на центральному кладовищі м. Чортків 
по вул. С.Бандери біля могили Січових Стрільців.

Фестиваль

У неділю – День працівників 
харчової промисловості

Шановні працівники та ветерани галузі!
Від імені районної державної адміністрації та 

районної ради щиро вітаємо вас з професійним 
святом.

Саме вашими руками, натхненною працею 
подаються до нашого столу хліб і сіль, саме за-
вдячуючи вам зростає економіка нашого району, 
множиться добробут і достаток.

Харчова та переробна промисловість Чортків-
щини займає сьогодні вагому частку промисло-
вого виробництва району. Важливо відзначити 
те, що ефективна робота підприємств галузі 
обумовлена, передусім, високим професіона-
лізмом працівників. Переконані, що й надалі 
ви спрямовуватимете свої зусилля на примно-
ження здобутків галузі, її інвестиційного й тех-
нологічного розвитку. Продукція чортківських 
харчовиків має всі шанси бути привабливою та 
конкурентоспроможною на ринках.

Велике спасибі вам, шановні працівники та 
ветерани підприємств харчової промисловос-
ті, за невтомну працю і самовідданість. Нехай 
результати праці приносять задоволення вам і 
оточуючим, працюйте творчо, якісно і уміло, щоб 
повсякденно ви чули слова подяки від людей.

Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, щас-
тя, благополуччя і достатків, вагомих трудових 
здобутків на благо нашого району та України.

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

Подія
Для діток відтепер щодня від нового 
порога стелиться «Дорога у життя»

Із понеділка Чортківщина наповнилася світлом добра не лише тому, що саме у цей день віряни відзначали одне 
із найбільших християнських свят – Покров Пресвятої Богородиці, а й тому, що 14 жовтня ознаменувалося ще 

однією помітною подією у житті нашого краю – Чортківський районний комунальний центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів «Дорога в життя» святкував новосілля: із підвалу адміністративного будинку міської ради, де 

вони перебували із моменту свого створення, а це сталося у 2004 р. за ініціативи громадського об`єднання батьків 
дітей-інвалідів «Лебедята» та сприяння «хресних батьків центру» (як це було мовлено на святі відкриття) 
Степана Левчука й Галини Ізвєкової, – у один із корпусів Чортківської загальноосвітньої школи-інтернату.

(Читайте на  7-й стор.)

(Читайте на  3-й стор.)



№ 42 (8432), 18 жовтня 2013 року

На часі2

18 жовтня. Тривалість дня – 10.35. Схід – 7.25. Захід – 18.00. Іменини святкують Олексій, Пилип, Ярема

«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

В облдержадміністрації

Розпорядження голови районної ради Соціальні ініціативи Президента – в дії
Про скликання двадцять третьої сесії 

Чортківської районної ради VI скликання

1. Відповідно до частини 1 пункту 6 статті 55 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
скликати двадцять третю сесію Чортківської ра-
йонної ради VI скликання 29 жовтня 2013 року о 10-й 
годині в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1. Про заходи об’єднаної державної податкової інспек-

ції у Чортківському районі по здійсненню контролю за спла-
тою податків і зборів, які зараховуються до місцевих бю-
джетів за 9 місяців 2013 року.

2.2. Про затвердження звіту про виконання районного 
бюджету за 9 місяців 2013 року.

2.3. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, голову районної державної адміністрації 
та його заступників, керівників управлінь та відділів рай-
держадміністрації, міського, селищного та сільських голів, 
керівників підприємств, установ і організацій (за списком), 
керівників політичних партій та громадських організацій, 
засоби масової інформації.

Голова Чортківської
районної ради                                               В.ЗАЛІЩУК

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації 
Валентин Хоптян виступає за всебічну підтримку малоза-
хищених верств населення, пенсіонерів, інвалідів і вете-
ранів. На розширеній апаратній нараді, з метою реалізації 
в регіонах соціальної ініціативи Президента України щодо 
вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного 
охоплення соціальними послугами найуразливіших катего-
рій населення та вчасного надання їм підтримки, керівник 
області доручив під час проведення в районах ярмарків 
не забувати про найбільш нужденних. Валентин Хоптян 
наказав кожного разу під час проведення ярмарків забез-
печувати продуктовими наборами малозахищені верстви 
населення: пенсіонерів, інвалідів і ветеранів. «Ці люди 
повинні постійно відчувати підтримку влади. Соціальний 
захист має бути пріоритетом для нас», –  заявив голова 
Тернопільської ОДА.

(За інформацією веб-сайту Тернопільської ОДА)

Влада всіляко підтримує сім’ї, 
які опинилися у складних життєвих 

обставинах
Голова райдержадміністрації Степан Кобіс провів розши-

рену нараду за участі керівників управлінь, відділів та інших 
служб РДА, організацій та установ району. Головним чином 
йшлося про реалізацію на Чортківщині соціальної ініціативи 
Президента України щодо вдосконалення роботи соціальних 
служб шляхом повного охоплення соціальними послугами 
найуразливіших категорій населення, раннього виявлення 
проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки. Про ро-
боту соціальних служб району в даному напрямку доповіла 
директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Євегенія Деренюк. У своїй доповіді вона зазначила, 
що на виконання нових соціальних ініціатив Президента Укра-
їни щодо вдосконалення соціальних служб шляхом повного 
охоплення послугами найуразливіших категорій населення, 
раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання 
їм підтримки в рамках програми «Діти – майбутнє України» 
до структури Чортківського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді введені фахівці з соціальної 
роботи, якими охоплено всі населені пункти району. «Перед 
фахівцями визначено конкретні завдання – це участь у реа-
лізації державної соціальної політики в сільській, селищній 
громаді шляхом здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями сімей з дітьми та особами, організація надання 
психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, інформа-
ційних, соціально-економічних, соціально-медичних послуг 
відповідно до вимог чинного законодавства. У числі головних 
завдань –  вжиття заходів щодо попередження складних жит-
тєвих обставин в отримувачів соціальних послуг і проведення 
профілактичних заходів щодо запобігання вилученню дітей зі 
сім’ї, терміново реагувати на випадки жорстокого поводження 
з дітьми, насильства, залучення дітей до найгірших форм ди-
тячої праці, здійснення інформаційно-просвітницької роботи з 
питань сімейної політики, захисту прав та інтересів дітей, про-
паганда здорового способу життя», – відмітила Є.Деренюк.

«Президент України ставить перед нами завдання нада-
вати соціальну підтримку сім’ям, які опинилися в складних 
життєвих обставинах.  Тому одним із пріоритетних напрямів 
діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
в районі повинна бути соціальна робота з сім’ями, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, – зазначив голова 
райдержадміністрації С.Кобіс. – Загальновідомою аксіомою є 

те, що кожна дитина повинна виховуватися в сім’ї. Тільки сім’я 
здатна забезпечити задоволення основних потреб дитини, 
надавати стимули для її подальшого розвитку, створювати 
стабільну атмосферу. Але, на жаль, не кожна дитина має таку 
можливість. І найбільше це стосується дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Саме тому, одним 
із пріоритетних напрямків роботи центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді повинна бути робота з прийомними 
сім’ями і дитячими будинками сімейного типу та популяриза-
ція сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування», – наголосив керівник району.

«Кожен може звернутися по допомогу 
до представників влади і бути почутим», – 
голова райдержадміністрації Степан Кобіс

На реалізацію в районі соціальної ініціативи Президен-
та України щодо вдосконалення роботи соціальних служб 
шляхом повного охоплення соціальними послугами най-
уразливіших категорій населення, раннього виявлення про-
блемних сімей та вчасного надання їм підтримки голова 
РДА С.Кобіс зустрівся з родинами, що опинились в склад-
них життєвих обставинах. Зокрема до райдержадміністра-
ції надійшло звернення щодо вирішення питань з освітлен-
ням приватного помешкання. Електроенергія відключена 
у зв’язку з сімейними конфліктами через нерозподіл при-
ватної власності між дідусем і внучкою-сиротою. Заявник 
вже отримав допомогу у вигляді консультації. Дане питання 
взято на контроль та буде вирішуватися спільно з органами 
місцевого самоврядування шляхом комісійного виїзду на 
місце проживання заявника. «Такі зустрічі сприяють нала-
штуванню механізмів взаємодії з людьми, визначають най-
проблемніші питання та надають можливість оперативно їх 
вирішувати. Це ще одне підтвердження того, що кожен може 
звернутися по допомогу до представників влади і бути по-
чутим. Можу з впевненістю сказати, що такі зустрічі  дають 
можливість не тільки допомогти у вирішенні нагальної про-
блеми кожній окремій людині. В першу чергу вони дозволя-
ють окреслити коло найважливіших соціально-економічних 
питань, які турбують громаду і потребують пильної уваги та 
системних перетворень від керівництва району», – переко-
наний С.Кобіс.

(За інформацією веб-сайту Чортківської РДА)

Соціальний захист має 
бути головним пріоритетом

Індекси споживчих цін 
у вересні 2013 року

За даними Державної служби статистики України вели-
чина індексу споживчих цін у вересні 2013 року становила 
100 відсотків, з початку року – 99,4 відсотка.  

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у вересні 
2013 року  становив 99,9 відсотка, з початку року – 99 від-
сотків. 

Головне управління статистики 
у  Тернопільській області

Доступ до такої інформації мають лише правоохоронні ор-
гани: працівники суду, СБУ, міліції, прокуратури, митниці, вій-
ськові правоохоронні структури. Та навіть їм такі відомості на-
даються лише після обґрунтованого письмового звернення.

Нагадати про прийняття Закону змусила чимала кількість 
звернень у відділ адресно-довідкової роботи УДМС України 
в нашій області з проханням допомогти розшукати родича 
чи знайомого, з якими втратили зв’язок.

Для розшуку людини необхідно звернутись із заявою в 
службу розшуку Товариства Червоного Хреста чи, за об-

ґрунтованих підстав, у міліцію.
У відділі адресно-довідкової роботи можна отримати інфор-

мацію лише щодо себе, пред’явивши документ, що посвідчує 
особу. Зокрема, можна отримати довідки: про підтвердження 
реєстрації; про підтвердження зняття з реєстрації; для реє-
страції дітей віком до 14 років (першої реєстрації), якщо бать-
ки зареєстровані за різними адресами.

Відділ адресно-довідкової роботи є структурним підрозді-
лом Управління Державної міграційної служби України, у Тер-
нополі він знаходиться по вул. Кн. Острозького, 3. 

Телефон: (0352) 27-12-49. Прийом громадян відбувається за 
наступним графіком: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 
9-ї до 18-ї год.; п’ятниця – з 9-ї год. до 16-ї год. 45 хв.; субота  з 
9-ї до 14-ї год. (обідня перерва – з 13-ї год. до 13-ї год. 45 хв.).

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМС 

в Тернопільській області

Статистика інформує

Міграційна служба інформує
Яку інформацію можна отримати 

у відділі адресно-довідкової роботи
1 червня 2010 року набув чинності Закон України 

«Про захист персональних даних». Згідно з ним 
жодна особиста інформація, що знаходиться 

у розпорядженні відділу адресно-довідкової 
роботи Управління міграційної служби України 
в Тернопільській області, не може бути надана 

сторонній особі.

Виступаючи у Верховній Раді України, Віталій Кличко з вели-
ким піднесенням і радістю заявив про перемогу українського 
спорту, зокрема у боксі, українця Володимира Кличка над ро-
сіянином Олександром Повєткіним. На думку Віталія, ця пере-
мога примусила російську владу змінити своє ставлення до 
України й, замість тиску і залякування, знизити ціну на газ та 
надати фінансове запозичення.

Ще задовго до поєдинку було зрозуміло, що Повєткін – не 
рівня Володимиру за всіма параметрами: у вазі, зрості, силі 
удару і майстерності ведення бою. Хоч Повєткін – далеко не 
слабак, переможець був відомий.

У ході бою Володимир кілька разів посилав свого супротив-
ника в нокдаун, міг закінчити бій нокаутом. Але брати Клички 
під час поєдинку намагаються залишитися менш травмовани-
ми. Московська еліта це теж добре розуміла, адже під різни-
ми приводами бій відкладався двічі, але далі було уже нікуди: 
Повєткіну довелося вийти на арену з хиткою надією на пере-
могу.

Ця непевність була присутня у всіх московських глядачів. Ах 
як вони співали «Слався, Отечество»! Так, наче благали чо-
гось неймовірного. Але чуда не сталось, сенсації не вийшло. 
Повєткін головою і кулаками намагався дістатись до обличчя 
Володимира, але це йому не вдавалось. Володимир переваж-
но лівою рукою, так званим джебом, зупиняв супротивника. 
Інших прийомів Повєткіна ми не побачили. Тому бій виявився 
нецікавим, і враження від нього залишились не зовсім приєм-
ними. Як кажуть, «далеко куцому до зайця».

Вважаю, що найбільшою нашою перемогою є усвідомлення 
росіян, що Україна – суверенна незалежна держава. Звертаю 
увагу, що не тільки перемога в бою, а й виконання співачкою 

Джамалою Державного Гімну «Ще не вмерла Україна» сприя-
ло цьому усвідомленню. Своїм виконанням вона дала зрозумі-
ти багатотисячним глядачам не тільки на арені «Олімпійсько-
го», а й в усій Росії і країнах світу, куди транслювався цей бій, 
що Україна не вмерла і буде далі боротись за свою свободу. 
Співачка акцентувала увагу на словах «ще не вмерла Украї-
на» (совкове закінчення «и» прозвучало невиразно), «браття-
українці» (а не «молодії», як нам транслюють по телебаченню), 
«згинуть наші вороженьки», «душу й тіло ми положим за нашу 
свободу»… Все це відбувалось не де-небудь, а в столиці Росії 
– Москві на тлі розгорнутих великих синьо-жовтих прапорів. 
Разом зі співачкою Джамалою співали й дружина Віталія – На-
таля, теж співачка, і понад дві тисячі українців, які приїхали 
підтримати Володимира.

Це був український тріумф у Москві! Це була перемога не 
лише нашого боксу. Це була перемога України як держави над 
Росією. Тому російська влада ніби припинила конфронтацію. 
Змінила гнів на милість. Замість батога нам тепер пропонують 
пряника.

Тим часом олігархи і їхня корумпована влада ведуть нас у 
Європу. Європеїзація і русифікація на марші, тільки б пані Мер-
кель «ногу не підставила». А з чим іде в Європу пошматована, 
розсварена українська нація? Адже глобалізація, які і мафія, 
націоналізму не терплять. Приклад цьому – футбольний скан-
дал. Висновок: нам потрібне єднання і українська патріотична 
влада. Готуймось до майбутніх виборів.

Слава Україні!
Роман КРИТЮК, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу», 
с. Стара Ягільниця

Резонанс
Український тріумф у Москві



19 жовтня. Тривалість дня – 10.31. Схід – 7.27. Захід – 17.58. День працівників целюлозно-паперової промисловості. Іменини святкують Макар, Хома, Клавдія
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Суспільство 3
Подія Новинар

Сезон ярмаркування 
стартував

Минулої суботи на ярмаркових майданчиках у чотирьох 
мікрорайонах Тернополя було завізно – адже ярмарку-

вала вся область, розпочавши низку традиційних осінніх 
ярмарків. За словами начальника управління агропромис-
лового розвитку РДА Івана Заболотного, аграрії та пере-
робники Чортківщини наярмаркували до 620 тис. грн. І, як 
завжди, не пасли задніх, представивши борошно та крупи 
в асортименті, хліб та хлібобулочні вироби, м`ясо, ковбасні 
вироби і, звісно ж, урожай ланів – картоплю, капусту, морк-
ву тощо, до того ж, за цінами, нижчими за ринкові. У спис-
ку перелічених головним аграрієм району та начальником 
управління економіки РДА Галиною Мостовик учасників яр-
марку – ДП “Чортківський комбінат хлібопродуктів”, райСТ, 
ТОВ “Чортків сир”, “Техпродпостач”, “Колобок”, ЗАТ “Агро-
продукт”, ПАП “Березина”, “Дзвін”, “Фортуна”, ТзОВ “Агро-
простір”, “Скородинський фільварок”, ПП В.Вислоцький.

Археологія: 
скарбниця досліджень

Читачами районки вже добре знане ім`я нашого земляка-
археолога Володимира Добрянського, котрий не втомлю-
ється раз у раз торувати стежку в царині археології краю. 
Підтвердження тому – його недавня участь в роботі ІІІ Все-
української науково-практичної конференції Кам`янець-
Подільського державного історичного музею-заповідника 
«Археологія і фортифікація Середнього Подністров`я», 
котра проходила упродовж 8-9 жовтня ц. р. і злучила в єди-
ному пориві науковців із зарубіжжя, зокрема з Москви та 
Дагестану, а також зі Львова, Кам`янця-Подільського, Івано-
Франківська, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Керчі та 
інших міст. Володимир Добрянський виступив із доповіддю 
«Геологічне формування печер на Західному Поділлі та їх 
антропогенне використання: історія та питання вивчення, 
дослідження і збереження». У цій темі ним висвітлено в 
тім числі наявність і стан природних карстових порожнин 
нашого краю, які мають велике наукове значення для роз-
витку археології та історії краю. Інша тема – «До питання 
побудови та реконструкції оборонних споруд південно-
східного прясла Чортківського замку». За словами п. Воло-
димира, ця частина матеріалів увійде до одного із розділів 
його монографії «Чортківський замок», яка незабаром буде 
затверджена до друку на кафедрі історії архітектури Львів-
ської політехніки та згодом побачить світ у видавництві 
цього ж навчального закладу. До слова, в роботі конфе-
ренції взяв участь ще один науковець із Чорткова – викла-
дач ЧІПБ ТНЕУ, кандидат історичних наук Ярослав Дзісяк, 
виступивши із темою «Ріки як геогенні фортифікації, умови 
їх подолання: липень-серпень 1920 р.». За результатами 
роботи цього форуму у кам`янець-подільському видавни-
цтві «Медобори-2006» видано збірник наукових публікацій, 
куди увійшли й перелічені теми чортківчан.

Тепле світло 
білівської зорі

Погляньмо, цифри начебто вражаючі: у приміському селі 
Біла натепер вже є 392 (!) діючі вуличні ліхтарі! У такий спо-
сіб освітлено 22 вулиці, до чого задіяно 10 трансформатор-
них підстанцій. Та цей процес невпинний, чим щиро ділить-
ся невгамовний Білівський сільський голова Володимир 
Шматько, зазначаючи, що для стовідсоткового освітлення 
40-а вулиць потрібно задіяти ще 150 ліхтарів. Мовить: «Бо-
ремося з темнотою, щоб Біле ставало Білим, цілком відпо-
відаючи своїй назві». А ще до настання осінньо-зимового 
періоду, коли по завершенні найнагальніших робіт не-
стримно манить до себе сільське «вогнище» культури, СБК 
направду дістав друге дихання. Там вже замінено 18 вікон 
на енергозберігаючі і ще стільки ж буде замінено букваль-
но днями. Оновлено й плиточку, сантехніку у внутрішніх ту-
алетах будинку культури, є холодна й гаряча вода. Побіля 
викопано криницю. Водночас у приміщенні поміняно елек-
тропроводку, щитові. Як розповідає війт, поки що робочі ка-
бінети опалюються конвекторами, а просторий глядацький 
зал на 370 місць – у деревний спосіб. Та вже мається про-
ект на опалення залу електроенергією. Буде встановлено 
у СБК і більярдний стіл, бо таки полюбляють білівчани цей 
вид відпочинку. А любителі настільного тенісу вже й нині не 
страждають – адже у фойє є аж два столи для цього занят-
тя, як мовиться, на всяк смак. Не пустує й хореографічний 
зал, а що вже й казати про сільську книгозбірню з манли-
вим Інтернет-центром. Тож СБК вповні виконує призначен-
ня центру дозвілля для володарів хобі різного штибу. Воло-
димир Шматько так і мовить: «Любиш читати – будь ласка 
до бібліотеки, «мандрувати» просторами Інтернету – теж 
туди, танцювати – до залу, співати – на сцену, і настільні 
ігри до ваших послуг...».

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Треба сказати, що шлях до теперіш-
ніх умов, у яких мала б здійснюватися 
реабілітація, був ой і непростим для 
Центру. Місцева влада, намагаючись 
допомогти неповносправним дітям та 
їх батькам, протягом не одного року 
шукала придатне для таких цілей при-
міщення, із зручним розташуванням. 
Розглядалися різні варіанти: будівля 
колишнього військового тренажеру, 

яка за роки простою перетворилася у 
напівруйнацію, частина будинку Колин-
дянської лікарні, крило спального кор-
пусу школи-інтернату. Зупинили вибір 
на останньому із перерахованих. 

І от – відкриття. З різнокольоровими 

кульками, піснями й танцювальними 
номерами, підготовленими митця-
ми РКБК ім. К.Рубчакової та учнями 
школи-інтернату, побажаннями ша-
нованих гостей і – радістю в дитячих 
очах.

«Ми тут, щоб почати в цьому будин-
ку робити свято, яке б не закінчувало-
ся ніколи, – промовив, дивлячись на 
звернені до нього очі дітей, протосин-
кел Бучацької єпархії отець Володи-
мир Заболотний. – Бо Покров Пресвя-
тої Богородиці не обмежується одним 
днем, просто ми сьогодні в особливий 
спосіб дякуємо Богородиці за нього. 
Але отой покров робимо щоденно 
усі ми – люди, котрі творять добро. У 
тому покрові є наша частка. Я надіюся 

і вірю: якщо кожний священик, що слу-
жить в Чортківському районі, керівник, 
підприємець прийдуть сюди, то нам 
не вистачить днів у році. І ці діти мати-
муть кожний день свято». Тему добро-
ти та милосердя продовжив у своєму 
виступі й о. Андрій Левкович.

Слова священнослужителів тут же 
були підтверджені ділом: у стіни цен-
тру привітати з новосіллям завітали 
студенти та викладачі Чортківського 
державного обласного педагогічно-

го училища імені О.Барвінського під 
керівництвом директора Романа Па-
холка. Гості вручили подарунки, ви-
готовлені вихованцями навчального 
закладу, та грошову допомогу. До 
слова, того дня зі щедрими дарунка-

ми прийшли до дітей-інвалідів усі ви-
сокошановані гості: керівники району 
Степан Кобіс та Володимир Заліщук, 
їх заступники Іван Стечишин та Любо-
мир Хруставка, прокурор Чортківсько-
го району Богдан Іжук. Сертифікат на 
апарат УВЧ-терапії, плазмовий теле-
візор, порохотяг, продуктові набори 
– усе стане в пригоді під час реабілі-
таційних занять з дітками. 

Як повідомила директор Центру со-
ціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Дорога в життя» Марія Анісенко, від 
часу діяльності Центру реабілітацію 
тут пройшли 77 дітей. У виступі пе-
ред присутніми Марія Михайлівна 
подякувала усім добродіям за спри-
яння, допомогу у проведенні ремонту 

ввіреного їм приміщення: районному 
керівництву Чортківщини, прокура-
турі району, директору й вчителям 
школи-інтернату, педагогічному й сту-
дентському колективам Чортківського 
ВПУ, батькам своїх вихованців й усім-
усім, хто підтримав їх ділом чи сло-
вом. Також звернула увагу на ще одну 
першочергову проблему, що потребує 
негайного вирішення, – організація 
доїзду дітей до Центру. Влада району 
пообіцяла, що завжди прислухати-

меться до потреб вихованців «Дороги 
в життя» і допомагатиме їм.

Символічну стрічку перерізано, при-
міщення освячено. Центр реабілітації 
дітей-інвалідів «Дорога в життя» чекає 
своїх вихованців. Він розташувався у 
світлому крилі школи-інтернату в про-
сторих кімнатах на першому поверсі. 
Невеличкі східці ведуть у довгий ко-
ридор, викладений плиткою та всте-
лений м`якими доріжками. По обидва 
боки його розташувалися просторі 
кімнати, підлоги яких теж вистелені 
ковроліном: із столиками – для занять 
із логопедом й ін. та приймання їжі; з 
тапчаном – для проведення масажів, 
так необхідних дітям; з різноманітними 
іграшками, конструкторами – для за-
бав, розумового розвитку; з басейном, 
наповненим різнобарвними кульками, 
тренажерами – для розвитку рухового 
апарату і т. д. Окрім того, є кімната для 
відпочинку-сну із шістьма ліжечками. 
Усе для дітей, котрі хто – у колясках, 
хто – на руках у батьків, радісно спо-
глядали свято, влаштоване для них, 
і завмирали в очікуванні – ось-ось і 
розпочнуться такі потрібні для них 
щоденні заняття у цьому виділеному 
й відновленому спеціально для них 
приміщенні. І вони, як і інші хлопчи-
ки й дівчатка до школи, ходитимуть 
сюди щоденно, будуть спілкуватися 
із своїми однолітками, прийматимуть 
необхідні процедури. За це повсякчас 
дякуватимуть Господові, як от співав у 
пісні Дмитрик Майданик:

Отче наш, що є на небесах,
Ми несем Тобі серця дитячі,
В нас цвітуть молитви на устах:
В молитвах прозріють хай незрячі…

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Для діток відтепер щодня від нового 
порога стелиться «Дорога у життя»
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Ракурс4

20 жовтня. Тривалість дня – 10.27. Схід – 7.29. Захід – 17.56. День працівників харчової промисловості.  Іменини святкують Сергій, Юліан, Микола

Погляд зблизька

Про крохмальний завод 
у с. Товстеньке вже писано-переписано 
на шпальтах нашої газети (щоправда, 
здебільшого про те, як він будувався). 
За короткий строк, наче з-під землі, 
виросло потужне підприємство під 

інвестуванням керівника агрохолдингу 
«Мрія» Івана Гути (директор заводу – 

Михайло Новічук). Відрадно, що 
поступово відроджується економічна 

могутність Чортківського краю. 
Вже повною ходою йде виробіток 

цукру, а тепер ось набирає стрімких 
обертів виробництво крохмалю.

Напередодні відзначення професійного 
свята працівників харчової промисловості 
нам (кореспондентам районки) випала наго-
да побувати саме на крохмальному заводі, 
побачити роботу, так би мовити, потужного 
організму зі середини. 

Ще на під’їзді до території заводу перед 
нами вишикувалася колона вантажівок із 
вщент наповненими картоплею кузовами, а 
там, подалі (вже на території підприємства) 
споглянули розпочате будівництво великих 
ангарів – картоплесховищ. Подивувало те, 
що зовсім мало працівників-мурашок пора-
лися із наданою їм роботою. А ось потрапив-
ши у самі цехи заводу, остаточно перекона-
лися в тому, що технічний прогрес зробив 

великий стрибок щодо заміни людської фі-
зичної праці потужними механізмами. 

Занурившись, так би мовити, у середину 
потужного організму даного підприємства, 
ми, як у казці В.Одоєвського «Городок в таба-
керці» (пригадуєте?), наче в сотні разів змен-
шилися у розмірах порівняно з механічними 
велетнями. А секрети роботи незнаних і вра-
жаючих механізмів нам привідкрив головний 
технолог заводу Олександр Миколайович 
Цицарєв. Даруйте, направду не все зрозумі-
ли ми у технічних термінах і всіх складнощах 
виробництва, та загалом второпали процес 
творення крохмалю, який є провідним ком-
понентом раціону людини, важливою сиро-
виною для харчової, фармацевтичної та тех-
нічних галузей промисловості: текстильної, 
нафтової, паперової та інших.

Отож, екскурсуємо…
Відразу ж вражає чистота цехів, лише дея-

ке устаткування ледь вкрите отим «срібляс-
тим порохом» – це вже те, яке працює над 
сушінням виготовленої продукції. 

Іще знадвору трьома транспортерами 
через барабан сухої очистки котиться бара-
болька за бараболькою, підштовхуючи одна 
одну, завантажується в оперативний склад 
(вміщує 1,5 т), з якого коренеплоди потра-
пляють безпосередньо на виробництво. На 
миття картоплі за класичною схемою води 
витрачається в три рази більше від товарної 
ваги самої бульби (до речі, підприємство ви-
користовує і оборотну воду, а це є великою 
економією водних ресурсів). Завод за добу 
переробляє 700-750 т картоплі (з 1 т отри-
мують 150 кг крохмалю). Після оперативно-
го складу на картоплю очікують 14 секцій, з 
яких почергово головним каналом за допо-
могою води вона курсує далі в каменевлов-
лювач (назва цього механізму говорить сама 
за себе). У сіткових барабанах двох мийок 
(як у пральній машині) бульба приймає «ван-
ни», потім надходить у відділення легких до-
мішок, тобто очищається від усього дрібного 
непотребу, знову двічі ополіскується. Через 
розхідний бункер (переробляє 10 т за 20 хв.) 
– у терки, які перетирають картоплю (як на 
деруни господині), в загальному за годину 
– 30 т. А далі – центробіжне лопасне сито 
(таким чином відділяється від крохмального 
молока клітковину); і знову – своєрідна про-
мивка, обезводнення, відділення картопля-
ного соку (а його – 70 відсотків) від молоч-
ка; а ще – рафінація, та на цьому процес не 
завершується, бо попереду цілий ряд опе-
рацій (промивки, відціджування, сушіння, 
охолодження, просіювання), допоки пухкий 
«сріблястий порох» не потрапить у цех паку-
вання готової продукції. 

В одній зміні на заводі працює всього 10 
осіб, а загалом у штаті – 40. До речі, через 
монітори комп’ютерів із головного пульта 
управління оператори керують та контролю-
ють усім процесом роботи потужних механіз-
мів. І лабораторія заводу вже на стадії повно-
го завершення до оснащення, адже вона і є, 
можна сказати, серцем гіганта, бо контролює 
якість сировини (як вхідної, так і вихідної). 

Враження – невимовні, нашому подиву не 
було меж від побаченого, тому ми і вирішили 
трішки деталізувати процес творення крох-
малю.

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У пригоді картопелька велика і маленька – 
твориться крохмаль біленький…

На знімках: головний технолог заводу Олександр Цицарєв (вгорі); оператор головно-
го пульта управління Юрій Цицарєв; лаборант Людмила Кулик і завідуюча лабораторією 
Ольга Ольшаковська.
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Соціум 5
Важливо знати

Аби отримати новий паспорт, гро-
мадянину потрібно особисто зверну-
тися до територіального підрозділу 
міграційної служби або ж до центру на-
дання адміністративних послуг (якщо 
між міграційною службою та Центром 
укладено відповідну угоду) із заявою. 
Послугу з обміну паспорта міграційна 
служба надає безкоштовно. Грома-
дяни, які отримують новий документ 
у зв’язку з непридатністю для корис-
тування попереднього, сплачують 34 
грн. державного мита.

До «паспортного столу» потрібно 
подати дві (або три – у разі одержан-
ня паспорта в іншому територіальному 
підрозділі) фотокартки розміром 3,5 х 

4,5 см із зображенням, яке відповідає 
досягнутому віку; платіжний документ 
із відміткою банку про сплату держми-
та або документ, що звільняє від його 
сплати (оригінал і копію); документи, 
що підтверджують обставини, через 
які паспорт підлягає обміну. Не забудь-
те прихопити із собою паспорт, який 
підлягає обміну, його необхідно здати 
(такі документи в міграційній службі 
погашають та знищують у присутності 
спеціальної комісії).

Якщо паспорт підлягає обміну в 
зв’язку зі зміною прізвища, імені, по 
батькові, обов’язок громадянина – 
звернутися до міграційної служби не 
пізніше місяця після отримання в орга-

нах юстиції документа, що підтверджує 
зміни. В інших випадках строк звернен-
ня не обмежується законодавством, 
але в інтересах громадянина зробити 
це якнайшвидше, інакше паспорт вва-
жатиметься недійсним.

Додатково зауважимо, що зумисне 
зіпсуття паспорта чи недбале збері-
гання, що спричинило його втрату, 
тягне за собою попередження або на-
кладення штрафу від одного до трьох 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 17 до 51 грн.).

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ,
завідувач Чортківського РС УДМС

у Тернопільській області

Тимчасове обмеження 
у праві виїзду за межі України, 

як один із засобів забезпечення 
виконання судового рішення

Відповідно до статті 124 Конституції України 
судові рішення ухвалюються судами іменем України 

і є обов’язковими до виконання 
на всій території України.

Заключним етапом у процесі захисту законних прав та 
інтересів людини і громадянина є виконання таких рішень, 
як засіб гарантування відновлення порушених прав фізич-
них або юридичних осіб.

Примусове виконання рішень судів в Україні покладаєть-
ся на Державну виконавчу службу України, яка входить до 
системи органів Міністерства юстиції України.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших орга-
нів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають 
примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровіль-
ному порядку, визначені Законом України «Про виконавче 
провадження».

Слід зазначити, судовим рішенням урегульовується спір, 
який існує між сторонами. Проте винесене по справі рішен-
ня зазвичай не влаштовує відповідача (боржника), оскільки 
покладає на нього певні обов’язки.

Одним із недобросовісних способів ухилення від вико-
нання зобов’язань, визначених судовим рішенням, є виїзд 
боржника за межі України, в тому числі на постійне місце 
проживання.

Боржником може бути як фізична особа, яка особисто 
має заборгованість перед іншою фізичною чи юридичною 
особою, так і керівник боржника-юридичної особи.

Порядок здійснення права громадян України на виїзд із 
України та в’їзд в Україну, порядок оформлення документів 
для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження 
права громадян на виїзд із України, порядок вирішення 
спорів у цій сфері регулюються Законом України «Про по-
рядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян Украї-
ни» (далі – Закон).

Статтею 6 Закону визначено, що громадянинові України 
може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта або 
громадянинові України, який має паспорт, може бути тим-
часово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема у таких ви-
падках: 

 – якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші 
невиконані зобов’язання до виконання зобов’язань або 
розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених 
законом випадках, або забезпечення зобов’язань заста-
вою, якщо інше не передбачено міжнародним договором 
України; 

– якщо він ухиляється від виконання зобов’язань, по-
кладених на нього судовим рішенням, – до виконання 
зобов’язань.

Із набранням чинності Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про виконавче провадження» та 
деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення 
процедури примусового виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб)» закріплено право державно-
го виконавця, у разі ухилення боржника від виконання 
зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатись до 
суду за встановленням тимчасового обмеження в праві ви-
їзду боржника за межі України.

Виїзд і в’їзд в Україну іноземця та особи без громадян-
ства може бути за рішенням суду тимчасово відкладено до 
виконання ним майнових зобов’язань перед фізичними та 
юридичними особами в Україні, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України.

Питання про тимчасове обмеження боржника-фізичної 
особи чи керівника боржника-юридичної особи у праві виїз-
ду за межі України при виконанні судових рішень та рішень 
інших органів (посадових осіб) розглядається в порядку 
цивільного судочинства і вирішується судом за місцезна-
ходженням органу державної виконавчої служби за подан-
ням державного виконавця, погодженим із начальником 
відповідного відділу державної виконавчої служби.

Суд негайно розглядає зазначене подання без виклику 
чи повідомлення сторін й інших заінтересованих осіб за 
участю державного виконавця.

Судовий розгляд справи про тимчасове обмеження у 
праві виїзду за межі України закінчується постановленням 
ухвали.

Державний виконавець не пізніше наступного дня після 
надходження ухвали суду про тимчасове обмеження осо-
би (боржника) у праві виїзду за межі України до виконання 
нею своїх зобов’язань направляє засвідчену судом копію 
цієї ухвали для виконання до Адміністрації Державної при-
кордонної служби України.

У разі виконання боржником зобов’язань, покладених на 
нього рішенням, та у зв’язку із закінченням виконавчого про-
вадження на підставі п. 8 ч. 1 статті 49 Закону України «Про 
виконавче провадження» державний виконавець виносить 
відповідну постанову про закінчення виконавчого прова-
дження, копія якої підлягає обов’язковому направленню до 
Адміністрації Державної прикордонної служби України для 
своєчасного зняття особи (боржника) з контролю.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, просимо не допус-
кати правопорушень, які можуть призвести до звернення в 
суд за встановленням тимчасового обмеження у праві ви-
їзду боржника за межі України. 

Віталій БЛАГИЙ,
державний виконавець відділу 
державної виконавчої служби 

Чортківського районного управління юстиції

Заувага
Обмін паспорта – це необхідність, а не забаганка

Законодавством нашої держави передбачений ряд підстав для обміну внутрішнього 
паспорта громадянина України. це – зміна прізвища, імені, по батькові; непридатність документа 

для користування (пошкодження фотокартки чи самої паспортної книжечки); встановлення розбіжностей 
у записах паспорта, свідоцтва про народження, свідоцтва про укладання шлюбу.

На сьогоднішній день всі зусилля 
податківців спрямовані на підвищення 
якості обслуговування платників по-
датків та адміністрування єдиного соці-
ального внеску на загальнообов`язкове 
державне соціальне страхування. Тож, 
відкриваючи даний захід, начальник 
Чортківської об’єднаної державної по-
даткової інспекції Тетяна Беліченко 
зазначила, що ми зобов`язані органі-
зувати процес переходу таким чином, 
щоб платники єдиного внеску не від-
чули жодних незручностей від зміни 
адміністратора. 

Починаючи з 1 жовтня ц. р. органи 
Міндоходів розпочали формування 
та реалізацію державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов`язкове державне со-
ціальне страхування, і відповідно, 
здійсненням  всіх процедур щодо при-
йняття та оброблення звітів про суми 
нарахованого  єдиного  внеску. Адмі-
ністрування нового податку й послу-
жило лейтмотивом проведення чер-
гового семінару-наради для суб`єктів 
господарської діяльності. 

Провідні фахівці Чортківської ОДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській об-
ласті детально акцентували увагу 
на основних моментах Закону Украї-
ни «Про єдиний соціальний внесок». 
Лектори коротко зупинились на по-
данні звітності в електронному вигля-
ді, особливості порядку формування 
та подання страхувальниками звіту  
щодо сум нарахованого єдиного вне-
ску на загальнообов`язкове соціальне 
страхування,  ймовірних ризиках при 
формуванні платниками податку на 
додану вартість податкового кредиту, 
податкового зобов`язання та ін. 

Начальник управління доходів і 
зборів з фізичних осіб Сергій Книш 
нагадав присутнім, що з 19 вересня 
поточного року в органах Державної 
казначейської служби відкрито нові 
небюджетні рахунки для зарахуван-
ня єдиного соціального внеску на 
загальнообов`язкове  державне соці-
альне страхування. Сплата ЄСВ має 
відбутись виключно на рахунки, які 
відкриті територіальним органом Мін-
доходів відповідно до адміністративно-
територіальних одиниць, на яких заре-

єстровані платники податків. 
Відтепер звіти за вересень слід по-

давати на адреси органів доходів і 
зборів за місцем реєстрації, а за Пен-
сійним фондом та фондом соціально-
го страхування залишається ведення 
реєстру застрахованих осіб Держав-
ного реєстру, призначення та виплата 
пенсій, дотацій, лікарняних, відшкоду-
вання пільгових, наукових пенсій, ін-
ших доходів, стягнення заборгованості 
тощо.  

Інформацію про відкриті рахунки 
можна отримати у центрі обслугову-
вання платників податків ОДПІ, на веб-

сайтах ГУ Міндоходів у Тернопільській 
області у розділі «Новини», а також 
ознайомитись у районній газеті «Голос 
народу» (№ 41 від 11 жовтня ц. р.) та під 
час ефірів районного радіомовлення.

Начальник відділу інформаційних 
технологій та обліку платників подат-
ків Володимир Байдужа поінформував 
учасників семінару, що останній день 
подання звітності з ЄСВ – 21 жовтня. 
Про способи його подання, а саме: в 
електронній формі, засобами електро-
нного зв’язку, з дотриманням умови 
щодо реєстрації електронного підпису 
відповідальних осіб у порядку, визна-
ченому законодавством; на паперових 
носіях, завірених підписом керівника 
страхувальника та скріплених печат-
кою (за наявності), разом з електро-
нною формою на електронних  носіях 
інформації; паперових носіях, якщо у 

страхувальника кількість застрахова-
них осіб не більше п’яти. Наголосив він 
і на тому, що  подання даної звітності 
шляхом надсилання  поштою не пе-
редбачено. У разі, якщо платник таки 
скористається даним методом звіту-
вання, то дана звітність вважатиметь-
ся не поданою, що у свою чергу  приве-
де до накладення фінансових санкцій. 

Перший заступник начальника Чорт-
ківської ОДПІ Наталія Томін повідоми-
ла присутніх про те,  що працівниками 
ЦОПП створені комфортні умови для 
подання звітності з єдиного соціально-
го внеску, надаватимуться консультації 

та практична допомога. У період звіт-
ності, а саме до 21 жовтня подовжено 
робочі дні до 20-ї год.; у суботу – з 9-ї 
до 16-ї год. – організовано чергування  
задля того, щоб платники уникнули на-
пружених ситуацій та вчасно прозві-
тувались. Також учасникам семінару 
було запропоновано заповнення анкет 
з питань оцінки діяльності органів до-
ходів і зборів та якості обслуговування 
платників податків та власну друкова-
ну продукцію. 

Всі, хто відвідав семінар, залиши-
лися задоволеними, адже отримали 
кваліфіковані та компетентні відповіді 
на хвилюючі питання, роз`ясненя та 
консультації  щодо змін у податковому 
законодавстві.  

                       Чортківська ОДПІ

Семінар

Популярно – про єдиний соціальний внесок
Адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ) органами Міндоходів розглянуто на черговому семінарі, 

організованому Чортківською об’єднаною державною податковою інспекцією для платників податків району, 
який відбувся 16 жовтня у залі засідань Чортківської районної ради.
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22 жовтня. Тривалість дня – 10.20. Схід – 7.32. Захід – 17.52. Іменини святкують Яків, Афанасія, Петро

Наше

Тут, на святому відтепер для кожного, хто 
вважає себе за правдивого українця, місці, 
минулого понеділка о четвертій годині попо-
лудню спершу відправлено поминальну па-
нахиду за героями України, котрі склали свої 
буйні голови на вівтар нашої Незалежності, 
торуючи шлях до волі. Уклінно вшановано 
змаги та звитягу українського козацтва, по-
кровителькою якого стала Пресвята Бого-
родиця, простягнувши над ним Свій Святий 
Омофор, та вояків Української Повстанської 
Армії, котра й зродилася на Волині 14 жов-
тня 1942 року. А відтак мовлено на загал 
чимало слушних слів, уособлених зі спосте-
режень набутків та прорахунків нами, ниніш-
німи, – рівно, як і зауваг та застережень. І всі 

ті виступи – не пафосні аж до замилування 
власною спромогою, а навпаки – просякнуті 
стривоженістю та стурбованістю днем на-
сущним і завтрашнім, вилилися в просту й 
довірливу розмову, тон котрій, як і годиться, 
задали душпастирі – отці Мирон Карач та 
Володимир Заболотний. 

Як і зазвичай, палким та проникливим ста-
ло слово очільника районної організації Кон-
гресу Українських Націоналістів Івана Вівата. 
Зануритися в історію рідного народу спону-
кував виступ заступника голови районної ор-
ганізації ВО «Свобода», історика-науковця 
Ярослава Дзісяка. Ваговитим зерням у 
душі, спраглі понять українства, ронилися 
виважені слова-заклики до не гаслового, а 

діяльного патріотизму з вуст заступника го-
лови районної ради Любомира Хруставки. 
Із самих глибин народних, плоть від плоті 
борців за волю України озивалися думки й 
прагнення, винесені до громади й озвучені 
очільником районного братства вояків ОУН-
УПА Богданом Шаруном. Все меншає поміж 
нас отих сивочолих людей-легенд, учасників 
борні за волю, та чи більшає, чи шириться 
в лавах українців гордовитий національний 
дух? Палко прагнемо до Європи, забуваючи, 
що Україна споконвіку була, є і буде Євро-
пою, поспішаємо до європейської спільноти, 
намагаючись іноді розчинитися в цінностях 
тієї спільноти. А як же наші, предковічні? За-
питань багато – надто мало відповідей... 

Відтак до підніжжя пам`ятника лягли бар-
висті квіти нинішньої осені – як символ нашої 
дяки всім предтечам-націоналістам за їх спо-
движницький дух, непроминальний у серцях 
нащадків. Виспівано кількадесятковоголосо 
Славень України. І власне це до стривоже-

ності звично стало «притчею во язицех»: 
зініційований національно-патріотичними 
силами району такий потрібний захід з огля-
ду майбутності України відбувався малочи-
сельно. Чомусь пригадалося мовлене торік, 
в часі урочистого освячення пам`ятника 
Степанову Бандері – символові боротьби й 
нескореності, вічному духові правди, здава-
лося, пророче: «На цьому місці потрібно най-
більш щиро й відверто говорити про загрози 
для України». Так воно й сталося, та чи не 
є, чи не стане вже завтра загрозою ось така 
наша громадська активність? Замислімось, 
до чого й закликали усі без винятку висту-
паючі, сконцентрувавши у слові почування 
присутніх.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Зійшло сонце на Покрову

Того дня триєдиного свята піднесення нашого духу воно й справді розчахнуло 
вже було набридлі сірі хмари й радісно засяяло у високості, осінивши своїм 

промінням у золоті осінніх барв маєво жовто-блакитних та червоно-чорних 
знамен побіля пам`ятника-погруддя Провідникові нації, 

Героєві України Степану Бандері.

У кожного своя історія знайомства із твор-
чістю співачки. Хтось почув мелодику голосу 
Квітки з платівки ще наприкінці 80-их років, а 
до когось зовсім несподівано полинуло коло-
ратурне сопрано з радіоприймача… У когось 
таке знайомство обчислюється десятиліттями; 
є і такі, хто зовсім нещодавно вперше дізнався 
про Кейсі (сценічний псевдонім Квітки Цісик), 
послухав її голос і – закохався назавжди…

Цьогоріч Квітці Цісик виповнилось би 60 
років. Із нагоди такої вагомої дати студентам 
Чортківського державного медичного ко-
леджу поталанило поринути у дивовижний 
світ таланту Кейсі, торкнутися зворушливих 
струн української душі співачки на мистець-
кій академії, яка відбулася 10 жовтня в акто-
вій залі навчального закладу.

…На концертному стільці музиканта не-
мов ненароком забута – легка жіноча шаль,.. 
мікрофон та навушники – наче в нетривкому 
очікуванні звукозапису,.. розкладені листки 
з партитурою… і бархатиста троянда на них, 
яка безмовно вилунювала щось незнане, про-
те дивовижне… У композиційному замріяному 
ансамблі випромінювалася ілюзія присутнос-
ті талановитої співачки. Ілюзія… Здавалось, 
ось-ось світло рамп осяє тендітну постать 
Кейсі… Та вона дарувала глядачам ніжну 
усмішку, на жаль, лише з екрану…

У безмовну тишу тонким струмом чарів-
ності влилися спочатку до приємного щему 
знайома рідна мелодія, а потім – дивної ви-
тонченості голос – пісня у виконанні Кейсі, 
і – подих перехоплює… У цій пісні все: по-
літ душі, фантазія, свобода і натхнення, чи-
стота, радість і життєдайна енергія, а також 
смуток і тривога.

Трепетні почуття захопленості талантом і 

нелегким шляхом випробувань Квітки Цісик 
передавали численній аудиторії ведучі – 
Ольга Ільницька (викладач коледжу) та Дми-
тро Житарюк (студент 4-го курсу).

…Ось уже 15 років, як відійшла у небес-
ний світ Квітка Цісик. Не доживши п’ять днів 
до свого 45-річчя, вона померла від раку 
молочної залози. До останнього подиху бо-
ролася Кейсі зі страшною недугою. Земний 
шлях, доля цієї вишуканої жінки виявилися 
не менш незвичайним, ніж її голос.

Народилася Квітка Цісик 4 квітня 1953 року 
неподалік Нью-Йорка, там же закінчила кон-
серваторію і планувала пов’язати своє по-
дальше життя з оперною сценою. У Квітки в 
Америці було все: слава, гроші, родина. Не 
було лише, на жаль, одного – правітчизни – 
України, яку вона відвідала лише раз у 1983 
році, коли таємно приїхала до Радянського 
Союзу. Чи має душа національність?.. Безпе-
речно, людина належить до того народу, чиєю 
мовою вона думає, співає і молиться Богу. 

Сьогодні Алекс Гутмахер – музикант, 
автор і продюсер благодійного україно-
американського проекту «Незабутня Квітка» 
– виконує останню волю Квітки: вже кілька 
років поспіль він збирає кошти на придбання 
обладнання в українські лікарні, за допомо-
гою якого виявляють рак на ранніх стадіях.

Надзвичайно проникливо звучить голос, 
коли вона співає українською… «Кожна 
нота, взята нею, – пригадує син Квітки, – це 
від янгола…». Вона повернулася з еміграції 
в Україну – у піснях… 

Українська пісня – своєрідна перлина, яку 
вміють викохувати, передавати її зворушливу 
мелодику й у нашому навчальному закладі. За-
хоплюючим переливом розлунювалися пісні з 

уст талановитих викладачів коледжу – дуетів 
Ольги Казімович та Ігоря Літвіна, Лесі Хмелик і 
Святослава Оголя; вокалістів – викладача Юрія 
Карачка та студентки 3-го курсу Христини Рома-
нюк. У мистецьке дивовижне гроно поєдналися 
і хореографічна замальовка у виконанні сту-
дентки 3-го курсу і бакалавра медицини Ірини 
Добрянської та Романа П’ясецького (художній 
керівник – Анастасія Волинюк), і художнє читан-
ня Ігоря Воробця, Діани Дунди (студентів 1-го 
та 2-го курсів). Глядачі обдаровували щирими 
оплесками тріо викладачів Віри Потикевич, 
Ольги Ільницької та Наталії Безкоровайної.

Гостинно вітав коледж заслуженого ар-
тиста естрадного мистецтва України, канд. 
мед. наук, доцента кафедри шпитальної 
хірургії ТНМУ ім. І.Горбачевського Юрія Фу-
туйму. Відрадно зазначити, що шанований 
гість – випускник нашого навчального за-
кладу. Співзвучним багатоголоссям напо-
внилася зала, коли, наче за одним порухом 

диригентської палички невидимого маестро, 
всі залюбки підхопили майстерне виконання 
паном Юрієм пісні «Рідна мати моя».

Дивовижно складається людське життя. 
Комусь судилося воно спокійне, сповнене по-
мірністю, а комусь – обірвані струни долі… Та 
навіть ота обірвана струна Квітки Цісик продо-
вжує своє дивовижне звучання у наших серцях. 
Вона залишила нам пісні, які запалюють іскри 
любові, миру та невичерпної жаги до життя.

І направду, як і завше, панувала велична 
аура миролюбності, яка упродовж мистецької 
імпрези супроводжувалася українською піс-
нею. Відрадно, що у нашому коледжі під вправ-
ним керівництвом його очільника – директора, 
канд. мед. наук Любомира Білика навчають не 
лише професійності медичній, а й виховують 
справжніх цілителів душі людської.

Мистецьку імпрезу підготували 
та провели викладачі коледжу 

Ольга ІЛЬНИцЬКА, Наталія БЕЗПАЛЬКО

Мистецька імпреза

Життя – як пісня…
Квітка цісик – американська співачка українського походження. Її життя – 

воістину як пісня, в котрій поєдналися і мажорність, і мінорність буття. Голос 
Квітки – дар Божий, зачаровує нас своєю дивовижною ніжною силою. Якщо його 

хоча би раз почути, забринять у серці якісь невловимі чаруючі струни; резонуючи 
з Голосом, вони перетворяться на могутні акорди, повертаючи нам історичну 

пам’ять, щось святе – втрачене…
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Цінності 7

23 жовтня. Тривалість дня – 10.16. Схід – 7.34. Захід – 16.50. Іменини святкують Андрій, Амвросій, Євлампія

Фестиваль

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Не хотілося б дещо псувати святкового на-

строю, але при написанні цього матеріалу десь 
кортіло у заголовок винести і знак запитання, 
оскільки історія фестивалю сягає свого коріння 
ще далекого 1991 року, коли з високих трибун 
було заявлено, що він має стати традиційним. 
Проте з тих пір цей намір вдалося зреалізувати 
тільки тричі. Навіть минулого передвиборчого 

року, після з успіхом проведеного фестивалю 
нині уже дворічної давнини, якось про нього за-
були. Однак хочеться вірити, що те духовне під-
несення, та неповторна святкова аура, які пану-
вали минулої неділі у Шманьківцях, залишиться 
у наших серцях як мінімум на рік і наступної 
осені ні в кого не виникне сумніву в доцільності 
пошанування нашого славного земляка належ-
ною увагою, адже годі нам шукати чужих героїв, 
коли маємо свого Чарнецького.

Святкове дійство розпочалося духовним 
хоралом біля підніжжя пам’ятника автору стрі-
лецького гімну С.Чарнецького, що стоїть у цен-
трі, побіля церкви, з поминальної панахиди, 
яку відслужили священики обидвох конфесій, 
і їхніх промов. Слово мав і сільський голова 

Мирослав Човник, ко-
трий не без гордості 
заявив, що усі меш-
канці села пишають-
ся своїм славетним 
земляком: тут він на-
родився, тут похо-
ваний його батько о. 
Микола Чарнецький. 
Війт подякував усім, 
хто долучився свого 
часу до встановлен-
ня пам’ятника, зокре-
ма голові тодішньої 
районної «Просвіти», 
на жаль, нині покій-
ній Надії Процьків, 
інспектору районного 
відділу культури Га-
лині Сушельницькій, 
вчителю місцевої 
школи Мстиславу Гу-
менюку, котрі збирали 
по крупинці відомос-
ті про Чарнецького, 

пам’ять про якого радянська тоталітарна сис-
тема намагалася витоптати з нашої свідомості, 
усім односельцям. Приємною несподіванкою 
для багатьох присутніх став приїзд автора 
пам’ятника Чарнецькому – 83-річного львів-
ського скульптора Івана Мулярчука. Попри свій 
поважний вік, літній чоловік ще добре чується, 
однак попри хвилювання важко давалися йому 
слова. Ковтаючи сльози, щирий патріот України 
згадував у своєму виступі ті непрості часи почат-
ку 90-х, коли він взявся з усією силою і душею 
за цю роботу і як йому перешкоджали втілити 
свій задум в життя. Зокрема, представивши на 
суд поважної комісії десять ескізів майбутнього 
пам’ятника, вище районне компартійне керівни-
цтво схиляло митця до думки обмежитися тільки 
меморіальною табличкою, але народ сказав своє 
вагоме слово: «Хай буде той,.. найбільший!..». І 
ось він – Степан Чарнецький – застиг перед нами 
у червоному камені, тримаючи над головою над-
пис «А ми тую червону калину підіймемо…». 

Під тихий шелест жовто-гарячого осінньо-
го листя, що усе більше вкривало землю, лу-
нали патріотичні виступи промовців, читали 
вірші і співали пісні вчителі та учні місцевої 
дев`ятирічки, церковний хор і хор учасників 
національно-патріотичної пісні ОУН-УПА з 
Чорткова, не в одного присутнього викликали 
непрохані сльози рядки зі «Стрілецького ро-
мансу» у виконанні ансамблю «Меломани». 

Хвилиною мовчання вшанували присутні 
на панахиді пам’ять Степана Чарнецького, до 
підніжжя пам’ятника поета лягли вінки і живі 
осінні квіти від представників районної влади, 
громадських організацій і політичних партій. 

По закінченні духовного хоралу у супроводі 
муніципального духового оркестру «Оркестра 
Волі» з Тернополя і під дріб барабанщиць-
мажореток нескінченна колона учасників дій-
ства, над якою гордо майоріли жовто-блакитні 
знамена і здіймалися ввись повітряні кульки ко-
льору сонця і неба, рушила у напрямку місцево-
го стадіону, де мав розпочинатися фестиваль.

А тут уже на повну вирувало наметове міс-
течко, де свої вироби – вишиванки, глиняний 
і дерев`яний посуд, кулінарію та багато іншого 
– представили народні умільці, з цікавістю спо-
стерігали дітлахи і дорослі, як хвацько вправу-
валися на шаблях копичинецькі гармаші, при-
гощали смачною кашею і рибною юшкою усіх 
гостей свята тощо. Поступово підтягувалися 
глядачі, зручно вмощуючись на лавах і спогля-
даючи святкове дефіле духового оркестру «Ор-
кестра Волі», який виконав ряд національно-
патріотичних і українських пісень і цим додав 

певного урочистого шарму дійству.
Під звуки позивних «За Україну, за її волю» 

відкрили фестиваль голова районної ради Во-
лодимир Заліщук, депутат обласної ради, го-
лова її бюджетної комісії Олександр Стадник, 
сільський голова Мирослав Човник і депутат 
районної ради, директор місцевого ПАП «Па-
росток» Євген Шкабар, котрі привітали усіх 
присутніх зі святом Покрови Пресвятої Богоро-
диці, Днем українського козацтва, 71-ю річни-
цею створення УПА і 132-ю річницею з дня на-
родження Степана Чарнецького, наголосивши, 
що з рядками слів із гімну «Ой у лузі червона 
калина…» йшли у нерівний бій за волю України 
січові стрільці і воїни УПА, кладучи свої буйні 
голови, і висловили побажання, щоб цей фес-
тиваль згодом набув статус не тільки обласно-
го значення, а й всеукраїнського.

Мистецьке дійство розпочалося з «Молитви 
за Україну» у виконанні дуету Людмили та Юрія 
Майдаників, ну і, звичайно, стрілецького гімну 
«Ой у лузі червона калина» у виконанні народ-
ного аматорського хору райлікарні «Галичина» 
у супроводі духової музики, які глядачі слухали 
стоячи.

Близько півсотні номерів представили на 
огляд присутніх гостей свята кращі аматорські 
художні колективи і виконавці Чортківщини, на-
вчальних закладів міста, інших районів облас-
ті. Окрасою фестивалю став виступ зірки укра-
їнської естради – популярної співачки Ірини 
Федишин, доля якої теж пов`язана зі Шманьків-
цями. Завершилося свято пізно ввечері, аби, 
сподіваємось, наступного року розквітнути ще 

яскравішими барвами, ще більшим розмаїттям 
талантів художньо-мистецьких колективів не 
тільки району, області, а й всієї України.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«А ми тую червону калину підіймемо…»
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Програма телепередач8

24 жовтня. Тривалість дня – 10.13. Схід – 7.35. Захід – 17.48. Іменини святкують Пилип, Лев, Зінаїда

22 жовтня, вівторок 23 жовтня, середа 24 жовтня, 21 жовтня, понеділок
УТ-1

07.30, 08.00, 08.30, 12.00 
Новини 
07.35 Ера бiзнесу 
08.15 Огляд преси 
08.20 Тема дня 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.45, 16.25 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
10.25 Т/с “Агент 
особливого 
призначення” 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.05, 18.45, 21.30 
Дiловий свiт 
12.35 Шеф-кухар країни 
13.25 Х/ф “Безсмертний 
гарнiзон” 
15.00, 18.20 Новини 
15.25 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.30 Крок до зiрок 
17.05 Т/с “Вiчний поклик” 
18.35 Фiнансова 
перспектива 
19.05 Останнє 
попередження 
19.40 Концертна 
програма О.Пєскова 
21.40 Свiт спорту 
21.45 Концертна програма 
О.Малiнiна “Романси” 
23.25 На слуху 
23.50 Д/ф “Великi битви. 
Блiцкриг” 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
11.25, 05.00 “Росiйськi 
сiмейнi драми” 
12.30, 13.30 Т/с “Пильна 
робота” 
14.30, 15.35, 20.15, 21.35 
Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
22.45 “Мiняю жiнку - 8” 
00.20 Х/ф “Свiй хлопець” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Вона не 
могла iнакше” 
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
00.30 Х/ф “Полювання на 
“Червоний Жовтень” (2) 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.25 “Вiд класики до 
джазу” 
12.40 “Мандри” 
13.30 “Сучасник” 
13.40 “Хвилини з Кобзарем” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Витоки” 
14.30 Д/ф “Кримськi 
сторiнки Олександра Грiна” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Хатинка 
Василинки” 
16.40 “Обери життя” 
17.30 “Як це було” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 

21.00 “Час реформ” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.45 “Екотур” 
23.00 “Свiт моєї любовi” 

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 
13.20, 22.05 Т/с 
“Прокурорська 
перевiрка” 
14.45, 20.10 Т/с “Пастка” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.20 Х/ф “Химера” (2) 

СТБ
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 Х/ф “Кардiограма 
кохання” (1) 
11.55 Х/ф “Торкнутися 
неба” 
13.55 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 2” 
23.25 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
16.00 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55, 00.25 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00, 00.15 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi гарна” 
23.00 Знайти крайнього 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00, Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 
Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с “Карпов. 
Сезон другий” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Катерина Перша” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “Поцiлунок. 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
23.45 Т/с “Ментовськi 
вiйни 6” 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
13.55 Х/ф “Визволення. 
Вогняна дуга” (1) 
15.55 Д/п “Крила Росiї” 
17.00 Х/ф “Справжнє 
правосуддя-2. Один 
пострiл - одне життя” (1) 
21.25 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. “Мiлан” - 
“Барселона”
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв 
+ огляд iгрового дня 
01.00 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. 
“Арсенал” - “Борусiя” 
Дортмунд 

ТЕТ
09.50, 21.00 Країна У 
10.55, 00.25 Т/с “Та, що 
говорить з привидами” (1) 
12.50 Косметичний ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Принцеса тут Я! 
19.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.05 Вiталька 
23.20 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
02.00 Твою маму!

УТ-1
08.00, 08.30, 12.00 Новини 
08.15 Огляд преси 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки 
дня 
09.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.00 Вступне слово 
Прем’єр-мiнiстра України 
на засiданнi уряду 
10.15 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
11.10 Прем’єра. Д/ф 
“Пошук Мазепи” 
12.10, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.25 Формула захисту 
12.35 Свiтло 
12.55 Аудiєнцiя. Країни 
вiд А до Я 
13.20 Х/ф “Бризки 
шампанського” 
14.55 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКI 
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНIЙ 
РАДI УКРАЇНИ 
18.05 Про головне 
18.20 Новини 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
19.15 Фестиваль гумору 
“Умора” 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.40 Свiт спорту 
21.45 Концертна програма 
“Я люблю тебе, Україно” 
23.25 На слуху 
23.50 Д/ф “Великi битви. 
Битва за Британiю” 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.55 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
11.25 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.30, 13.30 Т/с “Пильна 
робота” 
14.30, 15.35, 20.20 Т/с 
“Свати - 6” (1) 
16.45, 05.15 “ТСН. 
Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. “Байєр” 
(Леверкузен) - “Шахтар” 
(Донецьк) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Вона не 
могла iнакше” 
11.10, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
00.30 Х/ф “Недоторканi” (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 “Обери життя” 
12.15 “Пiсенний гобелен” 
12.30 “Час реформ” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Новини України “ 
17.15 “Мiй Шевченко” 
17.45 “Моя професiя” 
18.00 “Думки вголос” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Так було” 
20.00 “Економiчний 
iнтерес” 
20.15 “Cпiває Ярослав 
Гнатюк” 

20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Портрет” 
21.30 “Енергоманiя” 
23.00 Д/ф “Перший та 
єдиний у свiтi” 
23.40 “Зелене сонце 
України” 

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, 22.05 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.40, 20.10 Т/с “Пастка” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.15 Х/ф “Ронiн” (2) 

СТБ
08.20, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Зiркове життя. 
Заклятi подруги” 
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
07.35, 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 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi 
гарна” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с “Карпов. 
Сезон другий” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Кавказький 
бранець” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “Поцiлунок. 
Нова iсторiя” 
19.20, 03.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв 
“Байєр” - “Шахтар” 
23.50 Т/с “Ментовськi 
вiйни 6” 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
13.55 Х/ф “Визволення. 
Прорив” (1) 
15.55 Д/п “Крила Росiї” 
17.00 Х/ф “Справжнє 
правосуддя-2. 
Насильство в дiї” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Зоряна 
брама: Континуум” (1) 

ТЕТ
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.50, 21.00 Країна У 
10.55, 00.25 Т/с “Та, що 
говорить з привидами” (1) 
12.50 Косметичний 
ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Принцеса тут Я! 
19.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.05 Вiталька 
23.20 Т/с “Секс i мiсто” (2)

УТ-1
08.00, 08.30, 12.00 Новини 
08.20 Тема дня 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки 
дня 
09.35, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.45, 16.25 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
10.25 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.10, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.30 Х/ф “Тегеран-43” 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Українська пiсня 
17.10 Т/с “Вiчний поклик” 
18.40 Фiнансова перспектива 
19.10 Останнє 
попередження 
19.30 Про головне 
19.50 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
21.40 Свiт спорту 
21.45 Концертна 
програма “Я люблю 
тебе, Україно” 
23.25 На слуху 
23.50 Д/ф “Великi битви. 
Висадка в Нормандiю” 

1+1
07.00, 08.00, 09.00 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
11.30 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.35, 13.35, 14.35 Т/с 
“Пильна робота” 
15.35, 20.15, 21.25, 22.45 
Т/с “Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
19.30 “Телевiзiйна 
служба новин” 
00.15 “Кохання без 
кордонiв” 

ІНТЕР
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Вона не 
могла iнакше” 
11.10, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Дельта” 
20.00 “Подробицi” 
00.30 Х/ф “Перехрестя” (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” 
12.15 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
12.45 “Мiй Шевченко” 
13.45, 17.00 “Новини України” 
14.15 “Моя професiя” 
14.25 “Соцiальнi гранi” 
14.50 “Спiвають 
“Соколи” 
15.00 “Як це було” 
15.30 “Фабрика iдей” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Iсторiя одного 
експоната” 
17.30 “Легенди Запорiжжя” 
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 “Пiсенний гобелен” 
23.00 “Любов моя-танець” 
23.40 Д/ф “Художник 
Катерина Бiлокур” 

УТ-1
08.00, 08.30, 12.00, 04.15 
Новини 
08.15 Огляд преси 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки 
тижня 
09.50 Полiттеатр 
10.10 Без цензури 
10.40, 15.35 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
11.30 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
12.10, 17.40, 21.30 
Дiловий свiт 
12.25 Книга.ua 
12.55 Як це? 
13.20 Не вiр худому 
кухарю 
13.45 Хто в домi хазяїн? 
14.10 Право на захист 
14.30 Темний силует 
14.40 Вiкно в Америку 
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews 
15.20 Дiловий свiт. 
Агросектор 
15.30 Життя на рiвних 
16.20 Т/с “Вiчний поклик” 
18.05 Агро-News 
18.45 Фiнансова 
перспектива 
18.55 Сiльрада 
19.15 Фестиваль гумору 
“Умора” 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Свiт спорту 
21.45 Хiти ХХ сторiччя 
23.25 На слуху 
23.50 Д/ф “Великi битви. 
Перша свiтова вiйна” 

1+1
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30, 23.55 ТСН
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05, 03.25 Т/с “Тисяча i 
одна нiч” (1) 
10.45 Х/ф “Сила серця” 
14.45 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
20.15, 21.35 Т/с “Свати - 6” (1) 
22.45 “Грошi” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 12.20 Т/с “Танцi 
марiонеток” 
13.45 “Судовi справи” 
14.40 “Сiмейний суд” 
15.45 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.00 Т/с “Дельта” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Вона не могла 
iнакше” 
22.25 Т/с “Легальний 
допiнг” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.15 “Живе багатство 
України” 
14.30 “Ми українськi” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 “Звитяга” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.30 “Мандри” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Храми Подiлля” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Витоки” 
22.45 “Вiд класики до 
джазу” 

ICTV
07.35 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10 Анекдоти по-
українськи 
10.15, 13.00 Т/с 
“Диверсант. Кiнець 
вiйни” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi 
новини 
20.10 Т/с “Пастка” 
22.00 Четверта вежа 
23.00 Свобода слова 

СТБ
07.55, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.35 “Зiркове життя. 
Роль цiною в життя” 
10.35 Х/ф “Любов i 
голуби” (1) 
12.45 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.55 “Куб - 4” 
22.25 “Детектор брехнi - 4” 
23.25 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Х/ф “Сутiнки” 
11.15 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
Затьмарення” 
13.50, 14.35 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
16.00 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55, 00.40 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни” 
19.00, 00.30 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi гарна” 
23.00 Спiвай, якщо 
зможеш 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00, Подiї 
09.10, 14.10, 17.20, 22.00 
Т/с “Слiд” 
10.00 Х/ф “Намисто” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Алла й 
Максим: мама й тато” 
13.10 Люблю! Чекаю! 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “Поцiлунок.
Нова iсторiя” 
19.20, 03.35 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
20.00 Т/с “Карпов. Сезон 
другий” 
22.50 Х/ф “Як викрасти 
хмарочос” (2) 

2+2
06.55 Т/с “Сищики-4” (1) 
10.55 Х/ф “Бiле золото” (1) 
12.45 Т/с “Крiт-2” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
21.00 Новини 2+2 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Квант 
милосердя” (2) 
00.10 Х/ф “Бiй на смерть” (3) 

ТЕТ
06.00, 08.55 Єралаш 
06.30 Телепузики 
07.00 Малята-твiйнята 
07.30 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
07.55 Мультик з Лунтiком 
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.50, 21.00 Країна У 
10.55, 00.25 Т/с “Та, що 
говорить з привидами” (1) 
11.55 Зупинiть, я 
закохалась! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Принцеса тут Я! 
19.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.05 Вiталька 
23.05 Дурнєв+1 
23.45 Т/с “Секс i мiсто” (2)
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ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
10.25, 16.40 Т/с 
“Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.15, 22.05 Т/с 
“Прокурорська 
перевiрка” 
14.40, 20.10 Т/с “Пастка” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.15 Х/ф “Нiкiта” (2) 

СТБ
08.20, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
13.55 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.40 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.25 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi 
гарна” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 
Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Карпов. Сезон 
другий” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Перша любов 
iз продовженням” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “Поцiлунок. 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
19.50 Футбол. Лiга Європи 
“Динамо” Київ - “Тун” 
23.45 Т/с “Ментовськi 
вiйни 6” 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
13.00 Х/ф “Визволення. 
Напрямок головного удару” (1) 
15.50 Д/п “Крила Росiї” 
16.55 Х/ф “Безстрашний” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
“Пасуш дi Феррейра” 
(Португалiя) - “Днiпро”. 
Пряма трансляцiя 

ТЕТ
09.50, 21.00 Країна У 
10.55, 00.25 Т/с “Та, що 
говорить з привидами” (1) 
12.50 Косметичний ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Принцеса тут Я! 
19.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.05 Вiталька 
23.20 Т/с “Секс i мiсто” (2)

26 жовтня, субота 27 жовтня, неділя25 жовтня, п`ятниця
УТ-1

08.00, 08.30, 12.00 Новини 
08.15 Огляд преси 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки 
дня 
09.35 Офiцiйна хронiка 
09.45, 16.15 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
10.25 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
11.20, 04.25 Нехай Вам 
буде кольорово! 
12.10, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.25 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
13.30 Х/ф “Невiдомi сторiнки 
iз життя розвiдника” 
15.00, 18.20 Новини
15.40 Рояль в кущах 
16.55 Т/с “Вiчний поклик” 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
19.15 Фестиваль гумору 
“Умора” 
21.40 Фольк-music 
23.20 Бенефiс 
М.Поплавського у Москвi 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
10.55 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.00 Т/с “Пильна робота” 
13.00, 14.20, 15.30 Т/с 
“Свати - 6” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
20.15 “Сказочная Русь” 
21.00 “Хочу у ВIАгру” 
23.00 Х/ф “Божевiльне 
побачення” (1) 

ІНТЕР
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10 Т/с “Вона не могла 
iнакше” 
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Т/с “Дельта” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Шустер Live” 
00.40 Х/ф “Степфордськi 
дружини” (2) 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Вухатi та хвостатi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.30 “Час реформ” 
13.30 “Загубленi у часi” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Мiське кiльце” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “Почерк долi” 
17.50 Муз. фiльм “Осiннi 
роздуми” 
18.00 “Просто неба” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слiд” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “До чистих джерел” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 Д/ф “Мiсто 
сонця” 
23.00 “Любов моя-танець” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
10.25, 16.40 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.15, 21.55 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.40 Т/с “Пастка” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.00 Машина часу. 
Телепорт-шоу 
23.20 Максимум в Українi 
23.45 Х/ф “Книга Iлая” (2) 

СТБ
07.50, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.10, 16.00 Х/ф 
“Циганочка з виходом” (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
08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.25 Kids Time 
15.00 Т/с “Друзi” 
16.00 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55, 00.15 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00, 00.05 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Останнiй з 
Магiкян” 
22.00 Т/с “До смертi гарна” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 22.20 Т/с 
“Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с “Карпов. 
Сезон другий” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Мама, я 
шукаю тебе” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “Поцiлунок. 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
00.00 Т/с “Ментовськi вiйни 6” 

2+2
09.25 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 Х/ф “Визволення. 
Битва за Берлiн” (1) 
14.00 Х/ф “Визволення. 
Останнiй штурм” (1) 
15.45 Д/п “Крила Росiї” 
16.50, 22.00 Х/ф “Онг-
Бак Тайський воїн” (1) 
18.55 Баскетбол. 
“Євролiга”. ЦСК (Росiя) - 
“Будiвельник” (Україна) 
21.00 Бiйцiвська 
п’ятниця. Схiднi 
єдиноборства. “Бушидо” 
00.05 Х/ф “Iгри кiлерiв” (3) 

ТЕТ
09.50 Країна У 
10.55, 00.25 Т/с “Та, що 
говорить з привидами” (1) 
12.50, 13.20 
Косметичний ремонт 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Iкона стилю 
20.30 Х/ф “На морi” (2) 
22.40 Тузiк & Барбос шоу 

УТ-1
09.15 Армiя 
09.30 Православний 
вiсник 
09.55 Моменти життя 
11.00 Концертна програма 
до 69-ї рiчницi визволення 
України вiд нiмецько-
фашистських загарбникiв 
12.40 Х/ф “Бризки 
шампанського” 
14.35 В гостях у Д.Гордона 
15.25 Золотий гусак 
15.55 Футбол. Чемпiонат 
України. Прем’єр-лiга. 
“Шахтар” (Донецьк) - 
“Зоря” (Луганськ) 
17.50 Український акцент 
18.20 Концертна 
програма А.Демиденка 
“На вiдстанi душi” ч.1 
20.45 Кабмiн: подiя 
тижня 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Без цензури 
22.00 Українська пiсня 
23.10 Концерт “Мамо, 
вiчна i кохана” 

1+1
06.30, 19.30 ТСН
07.30 “Великий 
пекарський турнiр” 
09.00 “Хто там?” 
10.05 “Свiтське життя” 
11.15 “Чотири весiлля - 1” 
12.30 “Операцiя краса” 
14.20 “Мiняю жiнку - 8” 
15.45 “Сказочная Русь” 
16.15 “Хочу у ВIАгру” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
20.00 “Вишка” 
22.10 Х/ф “Перевiзник - 2” (1) 

ІНТЕР
09.40 “Все для мами” 
10.10 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Буду любити 
я вас завжди...” 
11.15 Х/ф “Артистка” (1) 
13.25 Х/ф “Петрович” (1) 
15.30 “Мiжнародний 
фестиваль гумору “Юрмала” 
18.00, 20.30 Т/с “Все 
буде добре” 
20.00 “Подробицi” 
22.25 “Велика Рiзниця 
по-українськи 2013” 
23.25 Х/ф “Дiвчинка” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Назбиране” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Дитячi забави” 
12.30 “Музичний 
калейдоскоп” 
13.00 “Слiд” 
13.30 “Просто неба” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Кобзар єднає 
Україну” 
14.30 “До чистих 
джерел” 
15.00 “Театральнi зустрiчi”. 
(“Любов понад усе”) 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Країна талантiв” 
17.00 Фiльм-дiтям 
“Джельсамiно”
18.05 Д/ф “Серед руїн” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.30 Муз. передача 
“Мамина сорочка” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.00 “Вiд класики до 
джазу” 
22.30 “Пiлiгрим” 
23.00 “Пiсня пам’ятає 
все” 
23.55 Телезамальовка 

ICTV
08.50 Зiрка YouTube 
10.00 Дача 
11.05 Квартирне питання 
12.05 За кермом 
12.40 НепуТЬОва країна 
13.05 Наша Russia 
13.25 Т/с “Майстер i 
Маргарита” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
19.55 Х/ф “Леон” 
22.10 Х/ф “П’ятий 
елемент” 
00.55 Х/ф “Нiкiта” (2) 

СТБ
07.55 “Їмо вдома” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.40 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
15.10 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-6” 
19.00 “Х-Фактор - 4” 
22.25 “Моя правда. Анна 
Гальєрс. Чужа серед 
своїх” 
23.40 “Х-Фактор - 4. 
Пiдсумки голосування” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.00 М’ясорупка 
10.00 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
12.05 Шурочка 
13.10 Рудi 
14.15 Дорослi, як дiти 
15.15 Вже котрий день 
16.15 Т/с “Воронiни” 
18.00 М/ф “Ку! Кiн-Дза-
Дза” 
20.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: Частина 1” 
22.15 Х/ф “Ця-дурацька-
любов” (2) 
00.30 Х/ф “Контакт” 

ТРК “УКРАїНА”
09.15, 09.50, 19.20, 
20.20, 21.20 Т/с “Iнтерни” 
11.00 1 за 100 годин 
12.00 Т/с “Адвокат” 
15.00 Х/ф “Повiр, усе 
буде добре...” 
17.10 Т/с “Троє в Комi” 
22.20 Хто гiдний бiльшого? 
23.20 Х/ф “Окреме 
доручення” (2) 

2+2
08.55 Х/ф “Бiй мiсцевого 
значення” (1) 
11.00 Т/с Кiнофайли. 
“Iкорний барон” (1) 
19.20 Футбол. ЧУ. 14 Тур. 
“Карпати” - “Днiпро” (1) 
21.30 Х/ф “007: 
Координати Скайфолл” (2) 
00.30 Х/ф “Рейд помсти” (2) 
 

ТЕТ
07.10 М/с “Ескiмоска” (1) 
07.35 Малята-твiйнята 
08.00 Телепузики 
08.35 М/с “Смiшарики. 
Пiн-код” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Фiксики” (1) 
10.30 Х/ф “Джек i бобове 
дерево” (1) 
14.25 Х/ф “Крихiтка з 
Беверлi-Хiлз 2” (1) 
16.10 М/ф “Правдива 
iсторiя Червоної Шапки” (1) 
17.55 Х/ф “На морi” (2) 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 Велика рiзниця 
00.10 Т/с “Американська 
iсторiя жаху. Притулок” (3) 
02.00 Х/ф “Любий Джон” (2) 
03.40 До свiтанку 

УТ-1
09.05 Шеф-кухар країни 
10.00 Околиця 
10.40 Як Ваше здоров’я? 
11.40 Крок до зiрок 
12.25 В гостях у Д.Гордона 
13.25 Золотий гусак 
13.55 Баскетбол. 
Чемпiонат України. 
Суперлiга. БК “Київ” - БК 
“Черкаськi Мавпи” 
16.10 Маю честь запросити 
16.55 Караоке для 
дорослих 
17.50 Дiловий свiт. 
Тиждень 
18.25 Концертна 
програма А.Демиденка 
“На вiдстанi душi” ч.2 
20.30 Ми хочемо, щоб ви 
знали 
20.40 Головний аргумент 
20.50 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
21.55 Полiттеатр 
22.20 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 
23.35 Олiмпiйський 
виклик 

1+1
08.10 “Ремонт +” 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.00 “Недiля з 
Кварталом - 2” 
11.00, 03.50 “Смакуємо” 
11.40 Х/ф “Було це на 
Кубанi” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
20.15 Х/ф “Попiл” (2) 
22.15 “Свiтське життя” 
23.20 “Що? Де? Коли? 2” 

ІНТЕР
09.25 “Школа доктора 
Комаровського” 
10.00 “Орел i Решка. 
Назад у СРСР” 
11.00 “Осiння кухня” 
12.00 Т/с “Все буде добре” 
16.10 Х/ф “Вiчна казка” 
18.10 Шоу “Одна родина” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.30 Т/с “У саду чи в 
городi” (1) 
01.15 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Буду любити 
я вас завжди...” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Країна талантiв” 
10.45 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.30 “Смак життя” 
14.00 “Пiлiгрим” 
14.30 “Вiд класики до 
джазу” 
15.00 “Поклик таланту” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Театральнi зустрiчi”. 
(“Любов понад усе”) 
17.35 “Живе багатсво 
України” 
18.00 “Пройди свiт” 
18.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Земляки” 
20.30 “Музична хвиля ТТБ” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Моя родино 
християнська” 
23.00 Д/ф “Iван Франко” 

ICTV
07.05 Дача 
07.40 Х/ф “Татусi без 
шкiдливих звичок” 
09.45 Козирне життя 
10.15 Х/ф “Особливостi 

нацiонального полювання 
у зимовий перiод” 
11.55 Машина часу. 
Телепорт-шоу 
13.50 Х/ф “Леон” 
16.00 Х/ф “П’ятий 
елемент” 
18.45 Факти тижня 
19.55 Наша Russia 
20.40 НепуТЬОва країна 
21.00 Головна програма 
22.05 Х/ф “Широко 
крокуючи” (2) 
23.50 Х/ф “Широко 
крокуючи-3: Правосуддя 
одинака” (2) 

СТБ
06.25, 10.55 
“МастерШеф - 3” 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на 
Майданi” 
13.35 “Х-Фактор - 4” 
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
21.15 “Один за всiх” 
22.30 Х/ф “Сестронька” (1) 
00.30 Х/ф “Ти - менi, я - 
тобi” (1) 
 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Уральськi пельменi 
09.50 М/ф “Астерікс у 
Британiї” 
11.15 Спiвай, якщо зможеш 
13.20 Мачо не плачуть 
13.50 Божевiльний 
автостоп 
14.50 М/ф “Ку! Кiн-Дза-Дза” 
17.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: Частина 1” 
19.30 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
21.20 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: Частина 2” 
23.30 Х/ф “Сусiдка по 
кiмнатi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00 Свiт на смак 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00 Т/с “Адвокат” 
15.00 Т/с “Квиток на двох” 
19.00, 02.50 Подiї тижня 
20.00 Як двi краплi 
23.30 Великий футбол 

2+2
08.00 “Маски-шоу” 
10.00 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
13.10 Т/с “Пригоди 
Мерлiна” (1) 
16.25 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2013-2014 
16.50 Футбол. ЧУ. 14 Тур. 
“Динамо” - “Iллiчiвець” 
19.15 Футбол. ЧУ. 14 Тур. 
“Днiпро” - “Ворскла” 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Секс заради 
виживання” (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) 
11.15 М/ф “Мавпочки 
мутанти-нiндзя” (1) 
12.20 М/ф “Правдива 
iсторiя Червоної Шапки” (1) 
14.00 Х/ф “Баффi - 
винищувачка вампiрiв” (1) 
15.50 Одна за всiх 
16.55 Країна У 
18.00 Зупинiть, я 
закохалась! 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.00 Народний 
артист 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Ви можете зіштовхнутися 

з соціальними проблемами. 
За допомогою краще звер-
татися до друзів або близь-
ких родичів. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
З великими досягнен-

нями в професійній сфері 
прийдеться трохи почекати. 
Вам доведеться зайнятися 
справами близьких родичів. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ваша манера ставити 

людей перед фактами, що 
вже відбулися, залишає їм 
не так вже багато просто-
ру для прояву ініціативи. 
Не варто йти на приводу в 
самовпевненості і егоїзму, 
якщо хочете уникнути за-
йвих неприємностей. 

РАК (22.06-23.07)
Тиждень буде наповне-

ний сюрпризами і приєм-
ними несподіванками. Вам 
можуть запропонувати на-
вчання в новій професійній 
сфері, краще його не від-
кидати.

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Вам необхідно зібратися 

з силами і одним ривком 
упоратися з проблемами, 
що нагромадилися. Спроби 
налагодити стосунки з ко-

легами увінчаються успіхом 
і допоможуть запобігти за-
тяжному конфлікту. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Деякий ореол таємничос-

ті і загадковості вам не за-
шкодить, а тільки посприяє 
прояву зацікавленості на-
вколишніх у спілкуванні з 
вами. Конфліктну ситуацію 
бажано вчасно обійти, до-
віртеся своїй інтуїції. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Гарний тиждень для тих, 

хто звик сумлінно працюва-
ти. Не варто давати обіця-
нок, їх буде важко виконати. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вам не варто робити ге-

роїчних вчинків. Ніхто не 
оцінить. Краще постарай-
теся впоратися з дрібними 
проблемами, що нагрома-
дилися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Навчання чомусь ново-

му принесе впевненість у 
власних силах. Найкраще 
обпертися на допомогу дру-
зів і заступників. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01) 
У вас може виникати тіль-

ки одна проблема – як усе 
встигнути і нікуди не спізни-
тися, але з нею вам буде під 
силу впоратися. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижні для вас 

відкриються нові можливос-
ті, розширяться обрії, відбу-
деться ріст у професійній 
сфері. 

РИБИ (20.02-20.03) 
Ваше становище і 

стан значно покращаться, 
з’явиться шанс відновити 
колишні позиції і плідно 
попрацювати. 
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Здоров`я, спорт10
На правах реклами Варто знати

Вже більше 16 років лікарі Чернівецької 
клініки «Ваш Зір» мають бездоганну репу-
тацію по всій Західній Україні та в Терно-
пільській області зокрема. Для клініки «Ваш 
Зір» така репутація – результат не голосної 
самореклами, з якою читачеві постійно до-
водиться стикатись, це наслідок копіткої 
щоденної праці численного колективу ме-
диків, а відтак – вдячних відгуків тисяч і ти-
сяч наших прозрілих земляків. 

Що дає можливість клініці стабільно по-
казувати прекрасні результати лікування та 
постійно займати позицію одного з лідерів 
серед численних медичних закладів – таке 
питання ми задали почесному засновнику 
клініки Олегу Григоровичу Демянишину та 
Сергію Віталійовичу Пінчуку – головному 
хірургу. 

– В основі успіху клініки «Ваш Зір» лежить 
кілька аспектів:

Найвища кваліфікація
Клініка «Ваш Зір» – спеціалізований 

офтальмологічний заклад, де всі лікарі 
мають вищу кваліфікаційну категорію та 
лікарський стаж не менше 16 років. Наші 
лікарі є членами ESCRS (Європейська спіл-
ка карактальних хірургів) та EURETINA (Єв-
ропейська спілка ретинологів), є авторами 
більше ста наукових праць. Це означає, що і 
передопераційні обстеження, і хірургічне та 
лазерне лікування проводять лікарі тільки 
найвищої кваліфікації.  

Надсучасне обладнання
Останні роки клініка «Ваш Зір» проводить 

лікування таких захворювань, як катаракта, 
далекозорість, короткозорість, астигматизм 
на надсучасному американському комплек-
сі ІНФІНІТІ компанії Алкон (США). Цьому 
комплексу надають перевагу провідні світо-
ві офтальмологи – члени АSCRS та  ESCRS 
– Американської та Європейської спілок 

катарактальних 
хірургів. Прове-
дення лікуван-
ня  катаракти 
саме на цьому 
обладнанні і до-
зволило нашій 
клініці по-перше 
– звести до міні-
муму травма-
тичність проце-
дури; по-друге 
– впровадити 
принцип «хі-
рургії одного 
дня» – коли па-
цієнт практично 
відразу після 
операції може 
їхати додому; 
по-третє – ще у 
2007 році відмо-

витись від лазерного лікування катаракти – 
вже на той час морально застарілої і доволі 
суперечливої методики. Зауважте, цей пе-
редовий лікувальний комплекс на Західній 
Україні є лише в Чернівцях, в клініці «Ваш 
Зір», у Львові та на Закарпатті.

Морально-етичні 
принципи клініки «Ваш Зір»

В основі наших досягнень лежать мо-
ральні правила, які ми ніколи не порушує-
мо: повна відповідальність перед кожним 
пацієнтом; чуйне, дбайливе ставлення; 
соціальні пільгові програми діагностики та 
лікування для людей похилого віку та вете-
ранів; чесні ціни без багатьох прихованих 
доплат; відсутність тиску і залякування 
пацієнта та «нав’язування» тільки дорогих 
(і далеко не завжди найбільш ефективних) 
методів  лікування.

Саме ці переваги і дозволили нещодавно 
Чернівецькій клініці мікрохірургії ока «Ваш 
Зір»,  першій на Західній Україні, успішно 
пройти сертифікацію у всесвітньо відомої 
американської корпорації «Baush & Lomb» 
(Бош енд Ломб) та отримати виключне для 
регіону право на імплантацію революційно-
го штучного кришталика Crystalens (Кріста-
ленс). З тексту пояснювального листа до 
сертифіката: «…Кваліфікація персоналу, 
клас обладнання та загальні умови клініки 
«Ваш Зір» м. Чернівці відповідають високим 
світовим стандартам…».

Спеціалісти клініки «Ваш Зір» за-
прошують на обстеження 23 жовтня за 
адресою: м. Чортків, музична школа. 
Запис на обстеження за телефонами: 
3-35-89 (в м. Чортків) та 066-085-21-41.

На знімку: Клініка “Ваш Зір» – іде обсте-
ження…

ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ 
ЗА 5 ХВИЛИН НА КОМПЛЕКСІ ІНФІНІТІ

Саме стільки триває лікування катаракти та далекозорості 
в Чернівецькій клініці мікрохірургії ока «Ваш Зір» 

на американському лікувальному комплексі ІНФІНІТІ.

Найбільш чутливими до сказу є лисиці, 
вовки, коти, собаки та велика рогата худоба. 

За місцем поширення умовно розрізня-
ють дві форми епізоотії сказу: міську, при 
якій головна роль в поширенні хвороби 
належить безпритульним собакам і ко-
там; лісову – вірус циркулює серед диких 
м’ясоїдних тварин.

Зараження свійських тварин проходить 
при покусі хворими тваринами. Інкубацій-
ний період триває від 10-14 днів до 3-х міся-
ців і навіть до року.

Тварину, яка покусала людину, в жод-
ному разі не можна вбивати. Її необхідно 
ізолювати та проводити спостереження 
ветеринарним лікарем протягом 10-15 днів. 
При загибелі труп тварини направляється 
в Тернопільську регіональну лабораторію 
ветеринарної медицини для встановлення 
діагнозу.

За останні роки погіршилася ситуація 
щодо зараження сказом. Причиною такої 

епізоотичної ситуації є висока чисельність 
лисиць у лісових масивах, які є основним 
джерелом і переносником вірусу сказу. Та-
кож не менш важливим фактором є велика 
чисельність бродячих собак у населених 
пунктах. Збільшилось і число покусів людей 
собаками, особливо бродячими. Ніколи не 
легковажте, думаючи, що укус домашньою 
кішкою або собакою може бути безпечним.

Районною ветеринарною службою про-
водиться вакцинація собак проти сказу, що 
є обов’язковим профілактичним заходом. 
На превеликий жаль, не всі власники собак 
сумлінно відносяться до цього, а це є пору-
шенням Закону України «Про ветеринарну 
медицину». За недотримання даного закону 
на власників тварин накладатимуться адмі-
ністративні стягнення у вигляді штрафу.

Ігор ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, 
начальник управління ветеринарної 

медицини в Чортківському районі

Засторога

Сказ – це небезпечно! 
Сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба всіх теплокровних тварин, 
а також і людини. Він характеризується ураженням центральної нервової 

системи і майже завжди закінчується смертю.
8 жовтня о 4 год. 15 хв. – хлоп-

чик (3 кг 420 г, 53 см) у Наталії 
МЕЛЬНИК зі с. Стара Ягільниця,

о 8 год. 13 хв. – хлопчик (3 кг 
885 г, 58 см) в Інни ОСАДцИ зі 
с. Улашківці,

о 20 год. – хлопчик (4 кг 35 г, 54 
см) у Світлани БІДОЧКО зі с. Ко-
сів;

9 жовтня о 2 год. 50 хв. – ді-
вчинка (3 кг 855 г, 53 см) у Марії 
ГОРБАЛЬ із м. Чортків,

о 3 год. – дівчинка (2 кг 845 г, 
50 см) у Руслани ЗАхАРЧУК із м. 
Чортків,

о 3 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 250 г, 52 см) 
в Оксани ГРИцЮК із м. Чортків,

о 15 год. – дівчинка (3 кг 445 г, 53 см) у 
Мар̀ яни БАБІН із м. Чортків,

о 18 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 935 г, 56 
см) у Марії НАТАЛОЧНОЇ із м. Чортків,

о 23 год. 45 хв. – хлопчик (4 кг 25 г, 57 см) 
у Наталії ВАСИЛІВ із м. Київ;

10 жовтня о 7 год. 50 хв. – хлопчик 
(4 кг 385 г, 59 см) у Світлани ПАНЬКЕ-
ВИЧ із м. Чортків,

о 17 год. 06 хв. – дівчинка (3 кг 560 г, 56 
см) у Марії ПРОКОПІВ зі с. Бичківці;

13 жовтня о 4 год. 25 хв. – хлопчик (3 кг 
940 г, 55 см) у Віти КУЗІВ із м. Чортків;

14 жовтня о 20 год. 30 хв. – дівчинка (3 
кг, 50 см) в Ірини ВОВК зі с. Біла.

Родовід

З народженням Тебе, малятко!
У Чортківському пологовому будинку за період з 8 по 14 жовтня ц. р. 

народилося 6 дівчаток і 7 хлопчиків.

Чортківська районна виконавча дирекція 
Тернопільського обласного відділення Фон-
ду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності доводить до відома 
страхувальників району платників єдино-
го соціального внеску, що частина цього 
сплаченого платежу використовується Фон-
дом для придбання путівок на санаторно-
курортне лікування та оздоровлення застра-
хованих осіб як одного із видів профілактики 
захворювань, що приведе до зменшення ви-
трат на тимчасову непрацездатність.

У поточному році за путівками, які придба-
ні Фондом, пролікувалось та оздоровилось 
132 застраховані особи на загальну суму 
839 832 грн.

На даний час районна виконавча дирекція 
пропонує путівки до санаторно-курортних 
закладів різних регіонів України. Це, зо-

крема, Тернопільщина (санаторій «Медо-
бори»); Львівщина (оздоровниці Трускавця, 
Моршина, Дрогобича); Одещина; Крим (са-
наторії Ялти та Алушти).

Ці заклади пропонують лікування органів 
травлення, дихання, опору та руху, нерво-
вої системи тощо.

Одночасно нагадуємо страхувальникам 
про своєчасне подання списків дітей віком 
до 14 років для одержання подарунків до 
дня Святого Миколая та Новорічних свят, 
які щорічно закуповуються Фондом.

За довідками та консультаціями звер-
тайтеся за адресою: м. Чортків, вул. 
С.Бандери, 89 а, або за телефонами: 
3-16-49, 3-21-78.

Михайло ЛЮБИЙ, 
директор Чортківської РВД 

ТОВ ФСС з ТВП

 Чемпіонат області. 
Фінальна частина.

Попри те, що спочатку ФСК «Чортків» не-
популярним для його уболівальників рішен-
ням обласної федерації футболу приплю-
сували два очки за технічну перемогу над 
кременецьким «Буревісником», що знявся 
з першості області, а потім їх забрали на-
зад, внаслідок чого чортківчани опустилися 
на третій рядок турнірної таблиці, хочеться 
відмітити, що справедливість таки є на небі. 
Адже у черговому турі обидва наші супер-
ники, що стояли рядком вище, потерпіли 
дещо несподівані поразки: ФК «Бережани» 
поступився в Теребовлі місцевій «Ниві» з 
рахунком 0:2; а «Тернопіль 2» капітулював 
з мінімальним рахунком – 0:1 на домашній 
арені перед земляками зі свого району – 
ФК «Поділля-Агрон». У той же час обидві 
команди з південної зони – ФСК «Чортків» 
і заліщицький «Дністер» свої виїзні звитяги 
оформили вчергове заочно (відповідно над 
«Буревісником» і ФК «Козова», які знялися 
з першості) і тепер знову очолюють турнір-
ний пелетон. У чортківчан – 22 очки, у на-
ших південних сусідів – на один пункт мен-
ше. У бережанців і тернополян залишилося 
по 20. Автоматичні перемоги забезпечені 
чортківчанам і заліщанцям у наступному, 

шостому турі фінальної частини обласного 
чемпіонату, які поміняються своїми вибули-
ми з першості суперниками, тож приємний 
для нас статус-кво збережеться  ще як мі-
німум на один тур. А ось їхнім опонентам 
доведеться добряче попотіти, аби не від-
стати від лідируючого дуету. Зокрема ФК 
«Бережани» й «Тернопіль 2»  будуть дово-
дити один одному, хто наразі більше гідний 
третього місця. (Хоча, відверто кажучи, для 
чортківчан найкращим результатом у цьому 
протистоянні була б нічия). У іншому двобої 
зійдуться «Поділля-Агрон» і «Нива» Тере-
бовля. Остання, до речі, теж не втратила 
надії на медалі (18 очок, п’яте місце).

Чемпіонат району

Перша група
 21-й тур. Заводське – Поділля – 9:1; Зви-

няч – Ягільниця – 3:0; Гор. Вигнанка – Біла 
– 0:3; «Калічівка» Чортків – Давидківці – 0:3; 
Улашківці – Шманьківці – 3:0; Косів – 
Росохач – 3:0.

Друга група. Фінальна частина
6-й тур. Базар – Пробіжна – 1:0; Угринь 

– Шманьківчики – 2:3; Милівці – Бичківці – 
1:0.

Частина єдиного соціального 
внеску – на путівки та подарунки 

страхувальникам

Футбол

«Чортків» повертається 
на перше місце
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ПРОДАюТЬСЯ

квартирибудинки

земельні ділянки

інше

Вважати недійсними

У велику українську компанію 
потрібні співпрацівники з власним 

легковим авто. З/п від 4 тис. грн. 
Тел.: 099-920-98-68 , 067-380-20-00

ОДПІ інформує

цегляний житловий будинок по вул. 
О.Кобилянської. Заг. пл. – 154 кв. м, житлова 
– 84 кв. м. Всі зручності, господарські будівлі, 
сад, гараж, приватизована ділянка пл. 8,5 
сотих. Можливий обмін на 1- або 2-кімнатну 
квартиру. Ціна договірна.

Тел.: 2-27-18; 097-144-60-82; 067-712-19-94.

2-поверховий котедж з гаражем. 
Зроблений ремонт, є криниця. 

Тел. 095-081-08-42.

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.

терміново будинок в с. Переходи по 
вул. Сонячній, 8. Є земельна ділянка 49 
сотих, великий сад, вся земля приватизо-
вана, є гараж, хлів. Будинок газифіковано. 
Ціна договірна.

Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

будинок у с. Колиндяни. Є 3 кімнати, 
кухня, господарські будівлі, город 0,08 
га. Проведено газ, світло, воду. 

Тел. 097-340-23-13 (Ольга).

2-кімнатна квартира площею 49 кв. м. 
Металопластикові вікна, нові вхідні двері, 
індивідуальне опалення. Кімнати роз-
дільні.

Тел. 093-121-06-20.

2-кімнатні та 1-кімнатні квартири 
в центрі міста на 3-му поверсі, можливо з 
гаражами.

Тел. 095-081-08-42.

терміново 1-кімнатна квартира в смт 
Заводське, вул. Галицька, 10, кв. 7 (Чортків). 
Загальна площа – 34 кв. м, 3-й поверх. Ціна 
договірна. 

Тел.: 096-563-12-88, 
096-890-36-87.

2-кімнатна квартира на 3-му поверсі по 
вул. Кн. В.Великого. Загальна площа – 50 кв. 
м. Зроблено ремонт, частково з меблями.

Тел.: 067-832-20-94, 
095-029-64-07.

квартира в м. Чортків, центр, 98 кв. м. 
Готова до проживання, євроремонт, уся сан-
техніка, кондиціонери. Ціна 68 тис. у. о. 

Тел. 067-673-66-67 (Ірина).

1-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. 
Шевченка, 84, 5-й поверх п`ятиповерхового 
цегляного будинку. Загальна площа – 31 кв. 
м. Нова сантехніка, лічильники, індивіду-
альне опалення, інтернет, кабельне теле-
бачення. Є підвал. Ціна договірна. 

Тел. 097-911-48-38.приватизована земельна ділянка 
під забудову, площею 0,18 га, по вул. 
Бучацькій-Бічній (район ремзаводу). 

Тел.: 095-419-17-05, 096-891-79-85.

земельна ділянка з недобудованим 
будинком в районі Золотарки (перший 
ряд), площею 10 сотих. Зведено цоколь-
ний та перший поверхи будинку. 

Тел.: 098-432-03-78, 097-155-15-16.

приватизована земельна ділянка 
під забудову в районі Золотарки. Недо-
рого. Тел. 097-808-82-40.

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

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

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.

У НОВИЙ ЗАКЛАД ХАРЧУВАННЯ ПОТРІБНІ 

кухарі, бармени, кондитери 
Деталі за тел.: 066-388-89-16 

(Оксана)

Адміністрація, профбюро, викла-
дацький склад та працівники Чорт-
ківського інституту підприємництва і 
бізнесу ТНЕУ глибоко сумують з при-
воду передчасної смерті працівника 

колективу ОСАДЦИ Ігоря Омелянови-
ча. У ці скорботні дні висловлюємо щирі 
та глибокі співчуття рідним і близьким 
покійного.

свідоцтво про право на спадщину за запо-
вітом за № 1-790, № 1-792, видане Чортків-
ською районною державною нотаріальною 
конторою 14 березня 2006 р. на ім`я: 

ТИМЕЦЬ Іван Ярославович.

свідоцтво про право на спадщину за запо-
вітом за № 1-775, № 1-777, видане Чортків-
ською районною державною нотаріальною 
конторою 14 березня 2006 р. на ім`я: 

ТИМЕЦЬ Марія Ярославівна.

свідоцтво про право на спадщину за запо-
вітом за № 1-805, № 1-807, видане Чортків-
ською районною державною нотаріальною 
конторою 14 березня 2006 р. на ім`я:  

ДЕРЕВ`ЯНЧУК Люба Ярославівна.

свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно, зареєстроване за № 843, видане 
Білівською сільською радою 18 листопада 
2008 р. на ім`я: МАЗУР Надія Михайлівна.

свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зареєстроване за № 843, видане Бі-
лівською сільською радою 18 листопада  2008 
р. на ім`я: СЛОБОДЯН Галина Петрівна.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії ВП за № 188573, 
видане Тернопільською ОДА в 1993 р. на ім`я: 
ФОЛЬВАРСЬКИЙ Стефан Станіславович.

У разі, якщо останній день строків сплати 
єдиного внеску припадає на вихідний або 
святковий день, останнім днем таких строків 
сплати цього внеску вважається перший ро-
бочий день, що настає за вихідним або свят-
ковим днем. Тому, оскільки 20 жовтня цього 
року – вихідний день, то сплатити цей збір 
слід не пізніше 21 жовтня.

При цьому роботодавці під час кожної ви-
плати заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення), на суми якої нараховується 
єдиний внесок, одночасно з видачею зазна-
чених сум зобов’язані сплачувати нарахова-
ний на ці виплати єдиний внесок у встанов-
леному розмірі (авансові платежі). Авансові 
суми єдиного внеску перераховуються одно-
часно з отриманням (перерахуванням) коштів 
на оплату праці (виплату доходу, грошового 
забезпечення), у тому числі в безготівковій 

чи натуральній формі.
За несплату, несвоєчасну сплату або не-

своєчасну сплату суми єдиного внеску одно-
часно з видачею сум виплат, на які нарахо-
вується єдиний внесок (авансових платежів), 
нараховується штраф у розмірі 10 відсотків 
таких несплачених або несвоєчасно сплаче-
них сум та пеня у розмірі 0,1 відсотка суми 
недоплати за кожний день прострочення 
платежу.

За дорахування органом доходів і зборів 
або платником своєчасно не нарахованого 
єдиного внеску до платника буде застосо-
вано штраф у розмірі 5 відсотків зазначеної 
суми за кожний повний або неповний звітний 
період, за який дораховано таку суму, але 
не більш як 50 відсотків суми дорахованого 
єдиного внеску.

Чортківська ОДПІ

Директор, колектив спеціалістів, 
працівників ПАП “Дзвін”, пайовики 
господарства висловлюють щирі 
співчуття головному бухгалтеру Іва-
ну Дмитровичу Гейні з приводу тяж-

кої втрати – смерті матері ГЕЙНИ Ганни 
Миколаївни. У цей скорботний час ми з 
глибоким сумом розділяєм біль втрати з 
родиною покійної.

Подяка

Щира вдячність за внесок у збереження 
історичної пам`ятки – Чортківського замку  
– чортківчанам Петрові Дмитріву та Василе-
ві Леньківу, котрі доклалися до цієї справи 
власним коштом.

Володимир ГРИцИК,
начальник Чортківського замкового 

відділу національного заповідника 
“Замки Тернопілля”

Коли роботодавці мають 
сплатити єдиний внесок

Єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, 
роботодавці сплачують не пізніше 20-го числа наступного місяця.

Популярно

Згідно із чинним законодавством привати-
зація земельних ділянок здійснюється за ра-
хунок земель, які перебувають у державній 
або комунальній власності. Отже, об’єктами 
приватизації земель виступають земельні 
ділянки державної та комунальної власності, 
які надані у користування громадянам Укра-
їни. Згідно з частиною першою ст. 121 Зе-
мельного кодексу громадяни України мають 
право на безоплатну передачу їм земельних 
ділянок у таких розмірах:

1. Для ведення фермерського господар-
ства – в розмірі земельної частки (паю), ви-
значеної для членів сільськогосподарських 
підприємств, розташованих на території 
сільської, селищної, міської рад, де знахо-
диться фермерське господарство.

2. Для ведення особистого селянського 
господарства –  не більше 2 га.

3. Для ведення садівництва – не більше 
0,12 га.

4. Для будівництва і обслуговування жит-
лового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у селах – не 
більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 
га, у містах – не більше 0,10 га.

5. Для індивідуального дачного будівни-
цтва –  не більше 0,10 га.

6. Для будівництва індивідуальних гаражів 
– не більше 0,01 га.

Слід наголосити, що з часу проведення 
земельної реформи в Тернопільській об-
ласті на підставі прийнятих рішень місцевих 
рад понад 358,7 тис. громадян (93 відсо-
тки) отримали у власність земельні ділянки 
площею близько 172,7 тис. га (747,6 тис. зе-
мельних ділянок) у межах норм безоплатної 

приватизації. Державних актів видано 68,9 
тис., що становить лише 19,4 відсотка від 
приватизованих громадянами земельних 
ділянок згідно з рішеннями. Це свідчить, на-
самперед, про зволікання та нерозуміння 
самими громадянами значення державного 
акта, котрі вважають його майже «звичайним 
папірцем».

Тільки наявність документа, що посвідчує 
право приватної власності на землю, гаран-
товане Конституцією України, є непорушним 
і захищеним нормами чинного законодавства 
від будь-яких посягань на нього третіх осіб 
чи незаконного втручання органів державної 
влади або місцевого самоврядування у здій-
сненні права власності на землю. Так, напри-
клад, земельна ділянка, що належить на праві 
приватної власності, може бути примусово ви-
лучена лише у виняткових випадках з мотивів 
суспільної необхідності, з підстав і в порядку, 
передбачених законом, за умови попередньо-
го і повного відшкодування її вартості.

Ставши власниками земельних ділянок, гро-
мадяни зможуть у разі необхідності продати їх, 
передати в спадщину чи заставу або обміняти 
з урахуванням обмежень, встановлених дер-
жавою задля захисту їх інтересів. Окрім цього, 
вирішення даного питання дасть можливість 
об’єктивно вирішувати земельні спори з при-
воду меж земельних ділянок чи збереження 
прав на землю за правонаступниками.

Право користування – це не право влас-
ності, тому без переоформлення документів 
землю не продаси й не подаруєш.

Відділ Держземагентства 
у Чортківському районі

Земля: fata morgana 
чи уречевлена власність?

Приватизація землі – найважливіша життєва необхідність. 
Одним із актуальних питань реформування земельних відносин 

на сьогодні є приватизація земель. 
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Вітання12

+4 ... +8

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СУБОТА
19 жовтня

+2 ... +13

НЕДІЛЯ
20 жовтня

+9 ... +17

ПОНЕДІЛОК
21 жовтня

+10 ... +15

ВІВТОРОК
22 жовтня

+8 ... +13

СЕРЕДА
23 жовтня

+8 ... +15

ЧЕТВЕР
24 жовтня

+8 ... +15

П`ЯТНИцЯ
25 жовтня

Фан-зона

Щиро вітаємо з 60-річним ювілеєм
Любу Степанівну КОРНАК.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання від душі.
Хай горе обходить Вас стороною,
А радість приходить і ллється рікою,
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від рідних, а ласки – 
                                          від Бога.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров`ї – багатство та радість
І більшого щастя на світі нема.
Хай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Хай сила завжди прибуває,

До серця старість 
                          не спішить,
Хай завжди люди поважають
І Бог життя благословить.

З повагою і любов̀ ю – 
сестра Ганя з сім`єю.

Так-так, після більш як річної перерви з 
часу останнього Євро-2012 минулої п’ятниці 
пізнього вечора вона знову завирувала з 
усією силою. 

Як же пощастило сільчанам, що вони ма-
ють такого чудового пароха – отця Володи-
мира Заболотного (це його ідея – створити 
сільський сектор уболівальників) і такого 
енергійного ініціативного молодого сільсько-
го голову – Володимира Шматька (тому тіль-
ки дай ідею – хоча й у самого їх на багатьох 

вистачить, – а вже наповнити її реальним 
змістом – справа техніки). 

Слід сказати, що даний проект – чи не єди-
ний подібного роду на теренах України саме 
як сільський – був винагороджений швей-
царським посольством в рамках проекту 
“Майстерня європейської політики” грошо-
вою премією у розмірі 5 тис. грн. Цьогорічну 
фан-зону її організатори вирішили урізно-
манітнити ще більше. Перед початком матчу 
уболівальників розважали своїми танцями 
місцеві дівчата у національних 
костюмах з групи підтримки сіль-
ської футбольної команди і запро-
шені гості – знаменита команда 
КВК з Тернополя – V.I.P. (та, що зу-
міла двічі «розкрутити» на 50 тис. 
грн. Зеленського і Галустяна в шоу 
«Розсміши коміка»), гамселили з 
гармат копичинецькі козаки, поруч 
на польовій кухні доварювалася 
кулеша, аромат якої заповнював 
глядацькі місця, і запашний чай, 
настояний на травах, якими при-
гощали усіх охочих. А ще різні кон-
курси, розваги у перерві матчу…

Ні! Україна не могла цього вечо-
ра програти! Мабуть, наші хлопці 
у складний момент десь відчули й 
гарячу підтримку білівського фан-
сектора, де Володимир Шматько 
аж до хрипоти в голосі закликав 
усіх ще і ще раз підтримати Украї-
ну. І вона виграла! 

Що творилося на стадіоні, коли на 64-й 
хвилині зустрічі Ярмоленко замкнув філі-
гранний навіс Коноплянки – словами не мож-
ливо передати – це треба було бачити! І далі 
– кожен вдалий момент зривав зі свої місць 
численних глядачів, а будь-яка навіть най-
менша загроза нашим воротам змушувала 
усіх міцно стискати кулаки від хвилювань. 

За п’ять хвилин до кінця зустрічі весь ста-
діон в єдиному пориві затягнув «Ще не вмер-
ла Україна…» (саме закінчення на «а», а не 

на «и»!), а останні 
30 секунд матчу у 
зворотньому відліку 
відраховували усі 
хором. Довгоочікува-
ний свисток судді – і 
ось вона, Перемога! 
Тепер на радощах 
можна перехилити 
й по чарчині – бра-
во, генделиків тут не 
бракувало.

Усі усміхнені, щас-
ливі розходились по 
домівках, хоча хто 
хотів – міг залиши-
тись і на танці під 
живу музику, фан-
зона того дня по-
тихеньку згортала 
свою діяльність. Але 

ненадовго, адже, зі слів отця Володимира, 
як мінімум ще двічі вона знову забурлить з 
новою силою, адже на Україну очікують два 
надважкі випробування у матчах плей-офф 
відбору на світовий мундіаль. Отож, хто ще 
тут не був – побувайте обов’язково. Небува-
лий сплеск адреналіну вам гарантований.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Уся велика родина вітає 
із першим Днем народження, 

яке вона відсвяткувала 16 жовтня,
любиму донечку, внучку, правнучку 

 Софійку БАГЛАЙ
зі с. Колиндяни.

 Наша рідна дівчинко, 
                           наше рідне сонечко,
Хай добро проміниться 
                         у Твоє віконечко.
Дощиком рясненьким пада з неба щастя,
Хай Тобі, Софійко, 
                       все на світі вдасться.
Виростай здоровою, мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися 
                     Твої татко з мамою,
Щоб було життя Твоє – наче повна чаша,
Зичим многих літ, лялечко Ти наша.
З великою любов̀ ю – Твої мама Таня, 

тато Вітя, бабуся Наталя 
і Галя, дідусі Діма і Петро, 
прабабусі Марійка і Стефа, 

прадідусі Євстахій 
і Петро.

Найкращі, найтепліші слова вітань 
шлемо з нагоди 50-річчя,

яке він святкуватиме 21 жовтня,
Євгенію Івановичу ВІТИКУ.

Прийми в цей день 
  вітання найкращі,
Бажаємо миру, 
  здоров`я і щастя.
Хай буде цей день 
незабутньо прекрасним, 
А небо завжди буде 
  чистим та ясним.
Будь завжди гарний 
               і молодий,
Бажаний, добрий 
            і простий.

Щоб смутку не знав Ти ніколи,
Добра Тобі й радості, рідний, доволі.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось у кожну хвилину.
Хай Бог пошле Тобі літа щасливі 
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві
Неначе килим стелиться до ніг.
Хай обнімуть Тебе всі у це свято,
Заіскриться в келихах вино,
Рідні й друзі прийдуть привітати –
Ті, що люблять і цінять давно.
Хай розквітають мрії і кохання,
Хай збудуться всі задуми й бажання,
Нехай здоров`я завжди добрим буде,
За справи добрі хай шанують люди.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Господь Бог здоров`я посилає.
Молитва до неба сьогодні зліта
На многії і благії літа.

З повагою та любов̀ ю 
– дружина Ольга, 

діти Галя, Анатолій, 
Таня, Сергій, внучата 

Евеліночка та Поліночка, 
теща Марія, тато Іван.

Так гаряче уболівати 
вміють тільки в Білій!

Ні! Ми не могли полякам програти, хоч би як ті добре не грали і, щиро кажучи, 
не раз пробачали Україну (згадайте хоча б стовідсотковий гольовий момент 

у Роберта Левандовськи) у чи не вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу 
до Бразилії. хоча б заради багатомільйонної армії уболівальників, що зібралася тієї 
вечірньої години перед екранами телеприймачів, тих сорока тисяч відчайдухів на 
стадіоні, котрі не змовкали ні на мить, дружньо скандуючи «Слава Україні! Героям 

слава!..» (і це в наскрізь зрусифікованому харкові!), тієї тисячі чи, може, більше 
білівчан і гостей приміського села, що заповнили місцеву фан-зону ще задовго 

до початку зустрічі.

У жовтневі дні золотої осені святкує 
своє 50-ліття 

Євген Іванович ВІТИК
зі с. Коцюбинчики.

Дитинство, юність 
           й зрілі роки
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 в 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 різних людей,
Любові і шани – від жінки й дітей.
Щоб радістю і миром був Ти багатий,
Щоб горя і смутку не було у хаті,
Бажаємо у 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 повагою і любов̀ ю – 
Твоя родина з Іспанії, Італії, 

Чернівців, Львова, 
Кременця і Чорткова.

Щиро вітаємо із 40-річчям 
дорогу донечку, матусю, дружину
Марію Володимирівну ГОРБАЛЬ.

Ми вітаємо Тебе 
з Днем народження – 
Наша радість 
   і наша розрада.
Хай добром 
і здоров`ям дороги 
Тобі заквітчаються,
Хай теплом 
і любов`ю наповниться 
      ніжна душа,
Хай назустріч Тобі 

тільки щастя сто літ поспіша,
Хай Бог здоров`я Тобі дає,

А Мати Пречиста 
             завжди береже.

З любов̀ ю – мама 
з татом, чоловік, 

донечки христина, 
Олександра.

Вітаємо з ювілеєм
Марію Володимирівну ГОРБАЛЬ.

Нехай кожен Ваш 
день буде наповне-
ний позитивними 
враженнями, світли-
ми ідеями та цікави-
ми зустрічами. 

Нехай кожен ранок 
зустрічає Вас яскра-
вим сонячним про-
мінням та посмішка-
ми близьких людей. 

Нехай завжди 
Вашими супутниками будуть удача та 
успіх, а будь-які життєві труднощі мит-
тєво долаються. Бажаємо Вам міцного 
здоров`я, бадьорого настрою, безмеж-
ного щастя та неймовірного везіння. 
Нехай на життєвих дорогах ніколи не 
загубиться Ваша щира і доброзичли-

ва вдача, справедливість і 
принциповість. 

Мати Божа, Цариця Свята, 
дарує щасливі і многі літа.

З повагою – колектив 
працівників приватного 

підприємства “Агро-
Спектр”.


