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Виходить з 1939 року

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

10  листопада у районному будинку культури ім. Катерини Рубчакової  
відбудеться творчий вечір відомого поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України, 

нашого земляка СТЕПАНА ГАЛЯБАРДИ                                  
  з нагоди 40-річчя його праці в Чортківській районній газеті. На вечорі 

звучатимуть вірші та пісні в авторському виконанні, виступи працівників 
газети і його друзів. А також буде презентовано нову книгу віршів і пісень 
Степана Галябарди та компакт-диск під назвою «Роса любові».

Патронат міського голови Михайла Вербіцького. 
Головна інформаційна підтримка – районна газета «Голос народу» і ра-

йонне радіомовлення.
Початок о 16-й год.

Степан ГАЛЯБАРДА – автор понад 200 пісень, які виконують майже всі 
популярні українські співаки: Василь Зінкевич, Лілія Сандулеса, Іво Бобул. 
Степан Гіга, Павло Зібров, Оксана Білозір, Світлана та Віталій Білонож-
ки, Микола Гнатюк, Віктор Павлік та багато інших. Найулюбленіші його 
пісні – «На Україну повернусь», «Яворина», «Новий день над Україною», 
«Несу свій хрест», «Шикидим», «Стрілецький романс» тощо. Впродовж 
40 років працював на Українському радіо. Свій трудовий шлях розпочинав 
у чортківській районці в серпні 1973 р. Народився  1951 р. у с. Суходіл 
Гусятинського району.

                                Інтерв̀ ю з нашим земляком – на 7-й стор.

Дорогі наші читачі!
Передплатна кампанія на наступний рік стартувала дещо із запізненням, мабуть, тому, що 

Укрпошта у вересні дещо підняла тарифи на свої послуги, в тому числі на прийом передплати і 
доставку періодики. Внаслідок цього несуттєво подорожчала і вартість передплати нашої газе-
ти. Однак, повторимось, редакція свою передплатну ціну не збільшувала. Навіть попри те, що 
з другого півріччя ц. р. «Голос народу» виходить не на восьми, а на 12-ти (!) сторінках повноко-
лірним друком. Гадаємо, ви по достоїнству оцінили позитивні зміни у наповненні улюбленої га-
зети. Це насамперед поява нових цікавих рубрик: «Тема номера», «Людина», «Є така служба»,  
«Корисні поради», збільшена програма телепередач найпопулярніших українських телекана-
лів, що друкується тепер на двох шпальтах, відродження дещо призабутих сторінок (так би мо-
вити «газети в газеті») – «Берегиня», «Четвертий кут», «Романтики», «Голосок», «Посиденьки», 
«Світлиця» та ін., від яких ми свого часу були змушені відмовитись через брак газетної площі, 
але тепер вони отримали нове життя. Різні фотоконкурси, як-от, приміром, «Мамині сонечка», 
що викликав величезну зацікавленість у вас, шановні прихильники «Голосу народу». Проте, пе-
реконані, гривня-дві погоди не зроблять, і ви, дорогі читачі, залишатиметеся з нами й надалі.

Отож, аби з наступного року отримувати улюблене видання на свою поштову скринь-
ку, передплатіть районку до 25 грудня ц. р.

Вартість передплати становить:
для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 20 грн. 52 коп.
на 6 місяців – 41 грн. 04 коп.
на рік – 82 грн. 08 коп.

для підприємств, установ та організацій (індекс – 61367)
на 3 місяці – 23 грн. 37 коп.
на 6 місяців – 46 грн. 74 коп.
на рік – 93 грн. 48 коп.
(У вартості не враховані послуги за оформлення квитанції, 

які становлять: при оформленні передплати на 3 міс. – 2 грн. 10 
коп.; на півроку – 2,55 грн.; на рік – 3,90 грн.)

 

Погляд зблизька

Передплата-2014

Сьогодні – 95-та річниця проголошення 
Західно-Української Народної Республіки

Дорогі краяни!
Відновлення української державності в 1991 році, 

її наповнення національно-демократичним змістом 
відбувалися на потужному історичному фундамен-
ті, що закладався багатьма поколіннями українців.

Серед яскравих сторінок нашого минулого 1 листопа-
да 1918 року займає почесне місце. Рівно 95 років тому 
українці Галичини відкрито заявили про своє прагнення 
жити в незалежній Українській державі. Цей день увій-
шов до життєпису нашого народу як день заснування 
Західно-Української Народної Республіки – національ-
ної держави, відомої вірністю ідеалам свободи та демо-
кратії.  Саме 1 листопада над міською ратушею в Львові 
замайорів наш національний прапор. Без кровопролить 
та соціальних потрясінь протягом лише однієї доби всю 
владу на західноукраїнських землях перебрали україн-
ці. Однак під потужним натиском іноземних інтервентів 
молода національна республіка невдовзі впала. Впала 
для того, щоби відродитися в народній пам’яті, у волі 
до перемоги та непереборному прагненні наших краян 
жити в незалежній, демократичній Україні.

Проголошуючи ЗУНР, галичани розцінювали цей дер-
жавотворчий крок як важливий етап на шляху віднов-
лення єдиної соборної Української держави. Питанню 
духовної єдності з Центральною та Східною Україною 
галичани завжди приділяли особливу увагу. Ідея націо-
нальної соборності для нас завжди була пріоритетною. 
Її яскравим втіленням можна вважати возз’єднання УНР 
та ЗУНР, що відбулося 22 січня 1919 року. До остаточної 
перемоги українського державотворення нам довелося 
пройти складний шлях – за єдину Україну потрібно було 
боротися, боротися натхненно й самовіддано.

З нагоди 95-ї річниці проголошення Західно-
Української Народної Республіки бажаємо всім жите-
лям Чортківщини міцної та непохитної віри в майбутнє 
України, щастя і добробуту всім родинам, здоров’я, 
миру й наснаги до творіння добрих справ у ім’я рідної 
держави, в ім’я великого українського народу!

має бути почутий!

Чортків здавна помічений на мапі регіону як потужний залізничний вузол. І поміж різного ґатунку залізничних 
служб, котрі упродовж десятиліть гуртуються в місті над Серетом, таки найбільш визначальна – дистанція колії. 

Тому напередодні професійного свята залізничників ми й прямуємо туди.

Колійові будні многотрудні

Альфа й омега залізниці
Із твердженням начальника Чортківської дистанції колії 

– відокремленого підрозділу державного територіально-
галузевого об`єднання Львівська залізниця Іваном Чернегою 
неможливо не погодитись: з колії на залізниці все починається, 
колією й закінчується. А й справді: без відповідного покриття, 
шпал і двох рейок, основи залізничного сполучення, жодний 
потяг нікуди не вирушить. Усі служби залізниці – станційна, ва-
гонна, локомотивна, електро-, сигналізації та зв`язку – немов 

зав`язані в тугий вузол. Та колійна без перебільшення слугує 
для всіх першоосновою.

Мета її функціонування – забезпечення безпеки руху поїз-
дів. І на цей постулат «працює» все інше. Виконання планових 
завдань є підґрунтям першовартісної мети. Осінній період – чи 
не найнапруженіший в роботі колійників, адже на основі влас-
не осінніх оглядів колії планується робота на наступний рік. Ті 
ж плани потрапляють вище, до служби колії управління заліз-
ниці, й уже там формуються першочергові.

(Закінчення на 4-й стор.)



№ 44 (8434), 1 листопада 2013 року

На часі2

1 листопада. Тривалість дня – 9.45. Схід – 6.49. Захід – 16.34. Іменини святкують Іван, Клеопатра

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

Відкритий лист

Соціальні ініціативи Президента – в дії

Вибори-2013

чортківському міському голові 
ВЕРБІЦЬКОМУ М.В.

Начальнику чортківського РВ УМВСУ 
в Тернопільській області 

ЯНчИНСЬКОМУ О.В.

Координаційна рада національно-демократичних партій 
та громадських організацій Чортківського району стурбо-
вана тим, що останнім часом на Тернопільщині відбулися 
акти вандалізму щодо пам’ятників Герою України Степану 
Бандері: пошкоджені пам’ятники у Теребовлі, с. Струсів 
Теребовлянського району та Підволочиську. Складаєть-
ся враження, що підходить черга й до нашого району, де, 
зокрема, встановлено пам’ятники курінному Бистрому і 
Степану Бандері в Чорткові та Роману Шухевичу у с. За-
болотівка.

Тому просимо:
1. Чортківського міського голову Вербіцького М.В. при 

встановленні в місті відеокамер розташувати їх таким чи-
ном, щоби вказані пам’ятники були під відеоспостережен-
ням.

2. Начальника Чортківського РВ УМВСУ Янчинського О.В. 
забезпечити належну охорону правоохоронними органами 
перерахованих пам’ятників.

Співголови Координаційної ради:
О.СТЕПАНЕНКО

І.ВІВАТ
Б.БАТРИНЧУК  

28 жовтня відбулася розширена нарада 
при голові райдержадміністрації С.Кобісу. 
Головним чином на нараді йшлося про 
реалізацію в районі завдань Президента 
України щодо поліпшення соціального та 
медичного захисту ветеранів Великої Ві-
тчизняної війни в Чортківському районі. З 
даного питання доповіли: В.Цвєтков – на-
чальник управління соціального захисту 
населення РДА; Я.Ратушняк – головний 
лікар комунального районного центру 
первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги, М.Цепенда – завідуючий по-
ліклінічним відділом центральної кому-
нальної районної лікарні, С.Шевчук – голо-
ва районної організації Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів. Зазначено, що 
згідно з Указом Президента України «Про 
державну комплексну програму соціально-
медичного забезпечення ветеранів війни», а 
також відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації В.Хоптяна та наказу 
Головного управління охорони здоров’я 
ОДА в районі проводиться медичний огляд 
ветеранів ВВв, до обстежень входить: 
флюорографія, лабораторні обстеження, 
ЕКГ, ЕХОКС (по показах), онкоогляд жінок 

і чоловіків, УЗД внутрішніх органів по пока-
зах тощо. «Ветерани, які не змогли пройти 
медогляд (неходячі), були оглянуті вдома 
лікарями загальної практики сімейної ме-
дицини. При необхідності призначались 
консультації вузьких спеціалістів. У ЦКРЛ 
відкрито 11 палат для ветеранів ВВв на 33 
ліжка. За 9 місяців поточного року здійсне-
но 29 виїздів консультативними бригадами 
до ветеранів ВВв по селах району», – до-
повів завідуючий поліклінічним відділом 
ЦКРЛ М.Цепенда.

«Щомісячно управлінням соціального 
захисту населення проводиться відшко-
дування пільг організаціям-надавачам 
житлово-комунальних послуг і послуг 
зв’язку, нарахованих ветеранам війни, 
а також за пільговий проїзд у міському 
та приміському транспорті загального 
користування. Шість інвалідів із числа 
осіб, які брали участь у бойових діях під 
час ВВв та війни з Японією, мають право 
на першочергове забезпечення автомо-
білем і перебувають на обліку по забез-
печенню спецавтотранспортом у депар-
таменті соціального захисту населення 
ОДА. Законом України «Про поховання» 

передбачено проведення безоплатного 
поховання померлих учасників бойових 
дій за рахунок коштів обласного бюдже-
ту. На сьогодні проведено відшкодуван-
ня за поховання 3-х учасників бойових 
дій.

Проведено роботу із закупівлі 
санаторно-курортних путівок для вете-
ранів війни, а в разі їх невикористання 
управлінням соціального захисту ви-
плачується компенсація”, – закцентував 
увагу присутніх начальник управління 
соціального захисту населення РДА 
В.Цвєтков.

«Поліпшення соціального та медич-
ного захисту ветеранів війни, учасників 
бойових дій, повага до них  – це те, що 
ми можемо і повинні робити щодня для 
того, щоби вшанувати жертв жорсто-
ких боїв на фронтах, вшанувати тих, 
хто віддав молоді роки життя і здоров’я 
окупації та концтаборам, тих, хто під-
німав із руїн і відроджував рідний край, 
щоб ми – сучасники, могли сьогодні 
жити і працювати під мирним небом», – 
підсумовуючи нараду, сказав керівник 
району С.Кобіс.

Пастушівська територіальна сільська виборча комісія 
повідомляє про призначення позачергових виборів Пас-
тушівського сільського голови, які відбудуться 15 грудня 
2013 року.

Голова Пастушівської 
територіальної сільської виборчої комісії 

М.СРІБНИЙ

Обов’язок cучасників – створити належні умови 
для проживання учасників жорстоких боїв на фронтах

Голова райдержадміністрації С.Кобіс, 
заступник голови РДА І.Стечишин прове-
ли робочу зустріч із керівником районного 
відділення Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів С.Шевчуком із метою виявлення 
проблемних питань у житті ветеранів краю, 
покращення житлово-побутових умов ве-
теранів і надання конкретної допомоги. 
Так, С.Шевчук зазначив, що очолювана 
ним ветеранська громадська організація 
створена з метою сприяння суспільному 
взаєморозумінню і консолідації на осно-
ві національної ідеї для всіх ветеранів, 
пенсіонерів, зростанню їх державотворчої 
свідомості й активності в захисті соціаль-
них, правових, духовних та інших прав й 
інтересів. «Рада РВ ВОВ складається із 13 
осіб, наглядова рада налічує 3 особи», – 
доповів С.Шевчук. «Не усі сільські голови 
володіють інформацією – хто є членами 
ВОВ, а через похилий вік і велику смерт-
ність ветеранів, ми не в силі налагодити 
чітку роботу осередків організації ветера-
нів у селах», – турбується очільник органі-
зації та просить сприяння районної влади 
для налагодження співпраці з керівниками 
органів місцевого самоврядування.

Варто зазначити, на минулому тижні 
відбулося засідання членів ради РВ ВОВ, 
у якому взяв участь заступник голови 
райдержадміністрації І.Стечишин. Члени 
ради висловили свої прохання та пропо-
зиції щодо вирішення повсякденних пи-
тань і питань державної ваги, які хвилю-
ють ветеранів. «Ви – активні громадяни, 

– відзначив заступник голови райдержад-
міністрації І.Стечишин. – Мені приємно, 
що вас цікавить усе, що відбувається на 
Чортківщині та й у країні зокрема».

У ході зустрічей з ветеранами краю 
керівники району пообіцяли сприяти з ви-
рішенням соціально-побутових питань. 
«Зустріч із ветеранами для мене завжди 
приємна подія. Адже незважаючи на не-
простий життєвий шлях, який їм довело-
ся пройти, у них ще вистачає сил вести 
активну громадську роботу, переймати-
ся разом із нами тими проблемами, що 
хвилюють нині громаду краю. Приємно, 
що серед вашої категорії є такий загал 

небайдужих людей і ми відчуваємо вашу 
підтримку, той патріотизм і духовність, 
які нам сьогодні вкрай необхідні. Наше 
пріоритетне завдання як влади – дійти до 
кожного ветерана на території району, по-
чути його проблеми і знайти механізми їх 
вирішення. І суттєво, що сьогодні особли-
ва увага Президента України спрямована 
на соціальне та медичне забезпечення 
ветеранів Великої Вітчизняної війни», – 
зазначив С.Кобіс у розмові з керівником 
районного відділення Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів С.Шевчуком.

(За інформацією веб-сайту 
чортківської РДА)

«Пріоритетне завдання влади – дійти до кожного ветерана 
на території району, почути його проблеми і знайти механізми їх 

вирішення», – голова райдержадміністрації Степан Кобіс

Анонс

Підсумки роботи господарського комп-
лексу області у ІІІ кварталі ц. р. обговори-
ли на засіданні колегії облдержадміністра-
ції під головуванням керівника області 
В.Хоптяна. В засіданні колегії ТОДА взяли 
участь голова Чортківської райдержадмі-
ністрації С.Кобіс і голова Чортківської ра-
йонної ради В.Заліщук.

У ході засідання колегії зазначено, що 
у звітному періоді промисловими підпри-
ємствами області забезпечено зростання 
виробництва продукції у добувній промис-
ловості та розробленні кар’єрів – на 1,7 %, 
виготовленні виробів із деревини, виробни-
цтві паперу та поліграфічній діяльності – на 
6,2 %, виробництві хімічних речовин і хімічної 
продукції – на 29,6 %, виробництві гумових 
і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції – на 24,4 %. Разом із 
цим, промисловим комплексом за дев’ять 
місяців із початку року скорочено виробни-
цтво продукції на 1,6 % (по державі спад 
становить 5,2 %). Найбільше на зменшен-
ня виробництва вплинула харчова галузь 

(питома вага галузі – 40 %), де спад ста-
новить 1,2 %. Основним чинником є пізніші 
терміни початку роботи цукрових заводів, 
скорочення сировинної бази: на 29,1 % 
менше посіяно всіма категоріями госпо-
дарств цукрових буряків, окрім того, час-
тина цукросировини вивозиться сільгосп-
виробниками за межі області. В результаті, 
у вересні розпочали роботу лише Чортків-
ське виробництво ТОВ «Радехівський цу-
кор» та Збаразький цукровий завод, якими 
вироблено цукру в порівнянні з вереснем 
минулого року на 7,3 тис. т менше, в цілому 
цукровою галуззю скорочено виробництво 
на 66,3 %. Скорочено виробництво про-
дукції плодопереробно-консервною (– 7,4 
%), молокопереробною (– 9,9 %), хлібопе-
карською (– 0,5 %) галузями харчової про-
мисловості.

Проте позитивну динаміку демонструє 
тваринницька галузь – обсяг виробництва 
продукції зріс на 9,4 %, у т. ч. у сільсько-
господарських підприємствах – на 28 %. В 
агропідприємствах збільшилось виробни-

цтво м’яса – на 50,9 %, молока – на 10,9 %, 
яєць – на 15,6 %.

Проаналізували фахівці й зарплату. 
Найбільше отримують  працівники фінан-
сової та страхової діяльності (3742 грн. у 
місяць), а найменша зарплата у сільсько-
му господарстві (1955 грн.) та будівництві 
(1792 грн.). Та, попри це, заробітна плата 
на Тернопільщині є найнижчою серед 
регіонів України. «Вирішення наявних 
проблем у реальному секторі економіки, 
фінансовій та соціальній сферах регіону 
до кінця поточного року повинно стати 
першочерговим завданням органів влади 
області, районів, міста Тернополя, госпо-
дарюючих суб’єктів регіону, що дозволить 
створити реальне підґрунтя для покра-
щення економічного розвитку регіону та в 
результаті зростання добробуту населен-
ня області», – про це заявив голова Терно-
пільської ОДА В.Хоптян.

(За інформацією веб-сайту 
Тернопільської ОДА)

В облдержадміністрації
Вирішення проблем у реальному секторі економіки має стати 

першочерговим завданням для влади області

Учора, в останній день жовтня, відбулося чергове засі-
дання колегії райдержадміністрації під головуванням пер-
шого заступника голови РДА Р.Філяка, де було розглянуто 
п’ять питань: про підсумки виконання програми соціально-
економічного розвитку району за 9 місяців 2013 року (допо-
відала начальник управління економічного розвитку і тор-
гівлі РДА Г.Мостовик); про виконання районного бюджету та 
бюджету району за 9 місяців 2013 року (начальник фінан-
сового управління РДА Г.Ізвєкова); про облаштування сис-
тем вуличного освітлення в населених пунктах району (на-
чальник відділу розвитку інфраструктури РДА П.Пустовіт); 
про роботу управління Пенсійного фонду України в Чорт-
ківському районі щодо наповнення бюджету фонду, пога-
шення заборгованості перед Пенсійним фондом України 
та фінансування виплати пенсій та допомоги в районі за 9 
місяців 2013 року (заступник начальника УПФУ в Чортків-
ському районі Л.Бобак); про стан розвитку фізичної культу-
ри, спорту та основних об’єктів спортивного спрямування 
на території району (начальник відділу у справах молоді і 
спорту РДА О.Галущак).

Детальніше про це читайте 
у наступному номері нашої газети
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Суспільство 3
Сесія районної ради Документ

Пропозиції до порядку денного ро-
боти сесії містили три з половиною де-
сятка питань, тож хтось із колег-сусідів 
по сесійній залі припустив, що одним 
пленарним днем вона не обійдеться. 
Однак попрацювали депутати не біль-
ше як на будь-якій іншій попередній 
сесії шостого скликання – до другої 
години пополудні вона закінчила свою 
роботу. 

А розпочалася сесія з приємного – 
на свій творчий вечір з нагоди 40-річчя 
початку трудової діяльності у нашій 
районній газеті запросив присутніх у 
залі відомий поет-пісняр, заслужений 
діяч мистецтв України, наш земляк, а 
нині киянин Степан Галябарда (вечір 
відбудеться в РКБК ім. К.Рубчакової 
10 листопада, о 16-й год.). Опісля го-
ловуючий на сесійному засіданні – го-
лова районної ради В.Заліщук озву-
чив інформацію про те, що депутат 
В.Гоцалюк внаслідок саморозпуску 
фракції «Фронту Змін» перейшов до 
іншої фракції – «Наша Україна».

Першим розглядалося питання про 
заходи об’єднаної державної подат-
кової інспекції у Чортківському районі 
по здійсненні контролю за сплатою 
податків і зборів, які зараховуються 
до місцевих бюджетів, за 9 місяців 
ц. р., із якого доповідала її началь-
ник Т.Беліченко. Підсумовуючи свій 
виступ, вона звернулася до присут-
ніх керівників-аграріїв максимально 
сплатити до кінця поточного місяця 
податки за оренду земельних паїв, 
оскільки від цього залежать виплати 
зарплат бюджетникам, пенсій та ін., 
а до сільських голів – ефективно ви-
користовувати землі запасу, що є до-
датковим джерелом надходжень міс-
цевих бюджетів.

Наступні вісім питань розглядалися 
та рішення по них ухвалювалися без 
доповідей і обговорень, оскільки вони 
пройшли детальний розгляд на засі-
даннях постійних комісій райради. Це, 
зокрема, затверджено звіт про вико-
нання районного бюджету за 9 місяців 
ц. р. (його буде опубліковано в наступ-
ному номері нашої газети), а також ра-
йонні програми зайнятості населення 
Чортківського району на період до 
2017 року; розвитку і функціонування 
української мови на 2013-2017 рр., ці-
льову соціальну програму підтримки 
сім`ї до 2016 року; внесені зміни та до-
повнення до районних програм – за-
побігання дитячій безпритульності та 
бездоглядності на 2013-2015 рр.; роз-
витку футболу в Чортківському районі 
на період 2010-2014 рр.; боротьби з 
організованою злочинністю, корупці-
єю та організаційного забезпечення 
діяльності прокуратури Чортківського 
району на 2012-2016 рр.; створення 
належних умов центру обслуговуван-
ня платників податків при державній 

податковій інспекції в Чортківському 
районі на 2012-2013 рр. Навіть коли 
зайшла мова про ліквідацію Чортків-
ської загальноосвітньої школи І ст. № 
3 (район Бердо) не виникло ніяких дис-
кусій, як це було на попередній сесії, 
коли дане питання не пройшло. Все 
вирішилося само по собі: з 1 вересня 
школа припинила існування, оскільки 
не виявилося у ній жодного учня. Тож 
більшістю голосів депутати підтрима-
ли пропозицію про її закриття.

Пропоновані зміни до районного 
бюджету на цей рік начальник райфі-
нуправління Г.Ізвєкова за традицією 
прокоментувала, навіть попри те, що 
проект рішення був у депутатів на ру-
ках. Фактично, зазначила виступаюча, 
дані зміни – це перекидання коштів 
із однієї функціональної класифікації 
видатків на іншу, в тому числі з поточ-
них на капітальні. 

Найбільш дискусійним, як зазнача-
лося вище, виявилося дванадцяте пи-
тання порядку денного – Про передачу 
установ із спільної власності територі-
альних громад сіл, селищ, міста Чорт-
ківського району до спільної власності 
територіальної громади м. Чорткова. 
Воно й зрозуміло, адже це не проста 
«зміна вивіски», за цим стоїть подаль-
ша доля не лише самих установ, а й 
людей, що там працюють.

Атмосферу спробував розрядити 
міський голова М.Вербіцький, по-
дякувавши депутатам за те, що під-
тримали звернення міських обранців 
про надання Чорткову статусу міста 
обласного значення і вручивши голо-
ві районної ради В.Заліщуку та рай-
держадміністрації С.Кобісу подячні 
грамоти.

Ставлячи на розгляд дане питання, 
голова районної ради В.Заліщук за-
значив, що голосуючи про підтримку 
надання Чорткову статусу міста об-
ласного значення, усі депутати хотіли, 
аби 30-тисячне місто було в кращому 
фінансовому стані, щоб 75 відсотків 
податків залишалося в місті, були кра-
щими дороги тощо. Тепер дехто звину-
вачує районну раду в цьому, нагнітає 
ситуацію в трудових колективах. Не 
потрібно цього робити, оскільки ніхто 
не бажає зробити людям гірше. Але 
хочемо ми того чи ні – є постанова і ми 
повинні її виконати. (У результаті кон-
сультацій керівників району С.Кобіса 
і В.Заліщука у Міністерстві фінансів і 
перемовин із міською радою попере-
дньо домовлено, що галузі охорони 
здоров`я і спорту не будуть розпоро-
шуватись на районну та міську, вна-
слідок чого буде укладено відповідні 
угоди між районною та міською рада-
ми). Однак думки у депутатів з цього 
приводу були різними.

Депутат В.Шепета, попросившись 
до слова, зазначив, що дане питання 

надто сире і невивчене, тож не по-
трібно його поспіхом вирішувати. Його 
колега М.Камінський вніс пропозицію 
виключити з переліку об’єктів, про-
понованих для передачі, районний 
будинок культури. Заступник голови 
райради Л.Хруставка повідав, що на 
президії райради вже було погодже-
но залишити за районом РБК, а також 
районну бібліотеку для дорослих, що 
по вул. Зеленій, 1, мовляв, ще кошти 
на їх утримання в районному бюдже-
ті віднайдуться. У той же час депутат 
О.Степаненко вважає, що вартувало б 
обмежитися тільки міськими заклада-
ми освіти, а все інше залишити у влас-
ності територіальних громад району. 
Директор палацу дітей та юнацтва 
Р.Пироговський просив обов’язково 
залишити за районом позашкільну 
освіту, оскільки, з його слів, у місті об-
ласного значення на неї контрольна 
цифра не передбачена. 

Голова райдержадміністрації С.Кобіс, 
котрому надали слово, підкреслив, що 
він за те, щоби залишити певні устано-
ви в районі, але в межах допустимого 
фінансування. Однак прийнята поста-
нова, відповідно до неї маємо діяти.

Тож коли головуючий поставив 
дане питання на голосування – спо-
чатку за пропоновані зміни, а потім в 
цілому – рішення з нього більшістю 
голосів було прийняте. Отож, з 1 січня 
2014 р. зі спільної власності територі-
альних громад району міській грома-
ді передаються з наявною штатною 
чисельністю наступні установи: 
ЗОШ міста №№ 2, 5, 6, 7, гімназія 
ім. М.Шашкевича, школа-інтернат, 
центр науково-технічної творчості 
та дозвілля учнівської молоді, па-
лац дітей та юнацтва, міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат, ра-
йонна комунальна музична школа і 
районний краєзнавчий музей, струк-
турні підрозділи централізованої бі-
бліотечної системи, розташовані у 
місті, й центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів «Дорога в життя». 

До перерви депутати ще встигли 
розглянути питання про прийняття ви-
датків на виконання делегованих по-
вноважень у сфері охорони здоров`я і 
спорту, раз уже вирішили залишити за 
собою ці галузі. Відповідний договір 
буде укладений між міською та район-
ною радами.

Відпочивши чверть години, народні 
обранці району взялися за заслухо-
вування виконання програми «Питна 
вода Чортківщини на 2011-2015 рр.», 
про що доповідав начальник відділу 
житлово-комунального господарства 
та цивільного захисту населення рай-
держадміністрації Борис Гусак. Озна-
чивши забезпечення питною водою 
населення району як одну з головних 
проблем, виступаючий зупинився на 
болючих проблемах водопровідно-
каналізаційного господарства міста, 
які потрібно вирішувати негайно. Зо-
крема, 65 відсотків мереж водопоста-
чання знаходяться у ветхому й аварій-
ному стані, так само і водовідведення 
(42 відсотки). Більшість водопровід-
них мереж і обладнання експлуату-
ються майже півстоліття без заміни і 
капітальних ремонтів, що негативно 
позначається на якості питної води. 

(Закінчення на 4-й стор.)

Отримали статус і на те нема ради
Саме цей вислів депутата Олександра Степаненка спало на думку винести у заголовок звіту з пленарного 

засідання двадцять третьої сесії районної ради шостого скликання, яка відбулася минулого вівторка, 
29 жовтня, у залі засідань останньої, адже лейтмотивом зібрання представницького органу влади 

Чорківщини стала передача установ зі спільної власності територіальних громад району міській громаді – 
на виконання відповідної постанови Верховної Ради України про надання Чорткову статусу міста обласного 

значення. Мабуть, на той момент ніхто й гадки не мав, що невеличкий за змістом і обсягом документ 
нестиме за собою такі революційні зміни. Проте головне, як потім неодноразово звучало 

в інколи наелектризованій сесійній залі, аби від цих змін не постраждали люди.

Президенту України 
В.Ф. Януковичу

Голові Верховної Ради України 
В.М. Рибаку

Прем’єр-міністру України 
М.Я. Азарову

Керівникам фракцій 
Верховної Ради України

 
 Звернення

депутатів Чортківської районної ради 
Тернопільської області

щодо підтримки європейського вибору України
 Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопільської 

області, враховуючи волю та прагнення жителів нашого 
краю, підтримуємо європейський вибір України як шлях 
наближення до стандартів якості життя, демократії, грома-
дянського суспільства, верховенства права та забезпечен-
ня прав і свобод людини.

Євроінтеграційний курс нашої держави – це природній 
процес повернення України в родину вільних європейських 
народів, адже Україна одна з найбільших за територією та 
населенням держав Європи і її місце серед розвинених єв-
ропейських країн.

2013 рік без перебільшення може стати історичним та 
вирішальним для євроінтеграційних прагнень українського 
суспільства. Україна ще ніколи не була настільки близькою 
від принципових здобутків на своєму шляху до європейської 
інтеграції.  Сьогодні Україна стоїть за крок до політичного 
приєднання до великої сім’ї вільних Європейських держав. 
Підписання у Вільнюсі Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом зробить наші євроінтеграційні  прагнення та про-
цеси незворотними. Такий політичний крок покладає край  
постійним намаганням Кремля відновити імперію, втягнути 
Україну у свою політичну орбіту.

Виходячи з цього, ми, депутати Чортківської районної 
ради, не можемо залишатись байдужими до долі нашої дер-
жави у той час, коли до можливого підписання історичного 
документа – Угоди про асоціацію України з Європейським 
Союзом, залишається менше місяця, а ми і далі є свідками 
антиєвропейської активізації всіх антиукраїнських ворожих  
сил як всередині країни, так і ззовні. 

Інтеграція з Європейським Союзом – це шлях до зростання 
життєвих стандартів, значного підвищення добробуту наших 
людей, до крайнеобхідних інвестицій в українську економіку, 
шлях до відкриття кордонів, коли громадяни України стануть 
повноправними європейцями, а не «людьми другого сорту», 
що обмежені в правах пересування європейським континен-
том. Інтеграція з ЄС – це життєві цінності, коли влада неухиль-
но дотримується прав і свобод громадян, це суспільство, де в 
центрі уваги знаходиться людина та її життєві інтереси.

Перспектива підписання Угоди щодо Асоціації залежить від того 
чи зможе українська влада продемонструвати рішучі дії та відчут-
ний прогрес у трьох сферах: реформа виборчого законодавства, 
розв’язання питання вибіркового судочинства та уникнення цих 
проблем у майбутньому; виконання реформ, що були визначені в 
спільно погодженому Порядку денному асоціації Україна-ЄС.

Чортківська районна рада схвалює прагнення до по-
літичного компромісу та консолідованих дій у стінах Вер-
ховної Ради України щодо прийняття законодавчих актів, 
передбачених Порядком денним асоціації.

Проте станом на сьогодні не виконано одну з ключових 
вимог. На думку європейських політиків та відповідно до 
рішення Європейського суду з прав людини – ув’язнення 
Юлії Тимошенко є політично вмотивованим.

Виконуючи волю наших виборців, підтримуючи прагнення 
українського народу до кращого життя, просимо Верховну 
Раду не зупинятись у прийнятті та вдосконаленні законів, 
які відкривають шлях до підписання Угоди про асоціацію та 
якнайшвидше ухвалити відповідні закони. 

Закликаємо Президента України Віктора Януковича не-
гайно вжити заходів, які будуть спрямовані на реалізацію 
євроінтеграційних починань, підтвердити закріплений в зако-
нодавстві України курс на європейську інтеграцію і вжити всі 
необхідні заходи для підписання Угоди про Асоціацію України 
та Європейського Союзу у листопаді 2013 року, зокрема: га-
рантувати повне виконання всіх рішень Європейського суду 
з прав людини. в т. ч.  звільнити з ув’язнення Ю.В.Тимошенко, 
вжити рішучих дій для покращення бізнесового та інвестицій-
ного клімату; сприяти розвитку місцевого самоврядування та 
формуванню його належної фінансової бази; обмежити мож-
ливості органів Державного казначейства в ручному управ-
лінні фінансами територіальних громад.

Переконані, що у випадку непідписання Угоди у листопаді 
цього року історичний шанс буде втрачено. Це буде свідчити 
про зміну вектора зовнішньої політики української держави на 
Москву, переорієнтацію на чужі та нав’язані нам цінності й стан-
дарти, зраду інтересам власного народу та істинного його праг-
нення. Все це не відповідатиме справжнім намірам українсько-
го суспільства та заведе його у глухий кут, наслідком якого буде 
зовнішня ізоляція та регрес. Ми переконані, що цього нам і вам 
не пробачить український народ та його наступні покоління. 

У зв’язку з цим, закликаємо українську владу та опозицію ви-
явити політичну волю та здійснити конкретні дії, які би засвідчи-
ли бажання України дотримуватись Угоди про асоціацію з ЄС, 
включаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фун-
даментальних свобод та верховенства права. Сподіваємось, 
що заради здійснення європейського покликання України, під-
тримуваного більшістю її громадян, українська влада виконає 
усі кроки Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

 Слава Україні!
 

(Звернення 
Прийнято на ХХІІІ пленарному засіданні  чортківської 

районної ради VІ скликання 29 жовтня 2013 р.)
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Погляд зблизька

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Тим часом Чортківська дистанція колії охоплює сім райо-

нів області – Тернопільський, Теребовлянський, Гусятин-
ський, Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький. 
Господарка чималенька – адже колійники обслуговують 
275,5 км головної колії і на нинішній жовтень 73,4 км стан-
ційних колій. Розгорнута довжина дистанції колії – 348,8 км, 
а ще під їх доглядом 305 стрілочних переводів, 71 заліз-
ничний переїзд. До слова, 29 переїздів охороняються: 13 
працівниками дистанції, а інші 16 – службою перевезень.

Як на мене, цифри справді вражаючі. І за 
кожною із них – ціла низка конкретних на-
працювань, котрі деталізують і дають мож-
ливість угледіти популярно, так би мовити, 
в доступному «розрізі», щоденні копіткі зу-
силля трудівників служби. Ось деяка кон-
кретика. Задля покращення стану безпеки 
руху поїздів вкладено залізобетонні плити 
на переїзді 27-го км на дільниці Чортків-
Заліщики і планується капітально відремон-
тувати переїзд 36-го км станції Теребовля. 
Здавалось би, це – лише один штрих, однак 
надто помітний. Як наголошує у розмові на-
чальник виробничо-технічного відділу Світ-
лана Чура, згаданий переїзд надзвичайно 
складний через високу інтенсивність руху 
автотранспорту, через що колійникам дове-
деться виконувати роботи в нічний час.

Сонцю та вітру брат
А ще – морозам та зимовим завірюхам, 

дощам і буревіям, спеці й осінній негоді, бо 
екстриму у колійній службі не бракує. Через 
це й до роботи у будь-який час доби їм не звикати. Цього-
річ, приміром, капітально відремонтовано ще один доволі 
складний переїзд 7-го км Гусятин-Копичинці. Капітально 
ремонтується й саме колійне полотно: старе забирається, 
а ставиться нове. Цьогоріч виконано такі роботи на пере-
гонах Ягільниця-Товсте та Торське-Заліщики: внаслідок 
повної заміни рейко-шпальної решітки та баластного шару 
піднято швидкість руху поїздів до 100 км/год. Станом на 1 
жовтня поміняно й 7,5 тис. шпал, внаслідок чого поліпше-
но стан верхньої будови колії; замінено й два комплекти 
дерев`яних брусів, що поліпшило стан стрілочних перево-
дів.

А ось щодо умов географічного розташування, як ствер-
джують спеціалісти, Чортківська дистанція колії є справді 
унікальною, бо має 388 (!) кривих дільниць, 14 з яких ра-
діусом менше 200 м – стільки немає на жодній дистанції 
Укрзалізниці. Численні підйоми, спуски, на дільниці перего-
ну Чортків-Біла-Чортківська ухил сягає 41 до тисячі, через 
що її можна прирівняти до перевальної. Тож через це тут 
частенько проводять дослідження науковці-залізничники, 
2007 року, скажімо, працювала лабораторія Дніпропетров-
ського університету залізничного транспорту, вивчаючи, як 
реалізуються швидкості поїздів, як впливають різні наван-
таження на стан кривої дільниці колії.

Ще один вирізняючий штрих: на Чортківській дистанції 
колії експлуатується 174 з половиною кілометра колії на 
дерев`яних шпалах. І їх непридатність складає 41 %. Відсо-
ток доволі високий, що «слугує» зниженню швидкості поїз-
дів, а колійників попереджує про особливу пильність. І вона 
деформується у додатковий огляд та контроль, часті поточ-
ні ремонти. Перед службою колії управління залізниці до-
водиться обгрунтовувати необхідність капітальних ремон-
тів. У такий спосіб за останніх 13 років вже відремонтовано 
із заміною рейко-шпальної решітки на вічну залізобетонну 
100 км колії на дільниці від Тернополя до Заліщиків, вна-
слідок чого піднято швидкість руху поїздів від 40 до 100 км/
год. Це суттєвий показник.   

У розмові з керівником то вдаємося до підсумків, то раз у 
раз повертаємось до умов праці колійників. І знову спливає 
на поверхню екстрим: кожній бригаді випадає пройтись по ко-
лії задля її утримання 12 (!) км. Це непросто. Та люди справ-
ляються, план виконання бальної оцінки забезпечується. 

Автографи для майбутності
Звісно, визначальним у будь-якій справі є і буде люд-

ський фактор. І як би ми не відкидали старе, а гасло «Кадри 
вирішують все» таки незмінне. Так і у колійників. Належний 
порядок – то насамперед завдяки умілому керівництву. Іван 

Чернега начальником Чортківської дистанції колії якраз де-
сять років, прийшов зі Львівської дистанції, пройшовши там 
всі ази цієї служби. Знаючий та вимогливий, надзвичайно 
технологічно грамотний. Тож і 338-осібний колектив йому 
під стать. Із того числа самих монтерів колії, отих людей, 
котрі клопочуться колійним полотном чи у сніг, чи в дощ, 
чи в буревій, 136. Чергових по переїзду 52, 27 бригадирів 
колії. Є цех дефектоскопії, котрий безпосередньо слідкує 
за станом рейкового господарства, є колійні майстерні, на 
території яких знаходиться увесь моторейковий, автотран-
спорт, є цех з ремонту виробничо-технічних будівель, є й 
два мостових цехи. Останні, приміром, займаються поточ-
ним ремонтом та утриманням архітектурно складних штуч-
них споруд «родом» з кінця ХІХ ст., ще австрійської побудо-
ви (а їх мається на протяжності Чортківської дистанції колії 
аж 408 – як ніде більше на Укрзалізниці), забезпечуючи тут 
безпеку руху поїздів. 

З числа колійників, чиї імена варто виокремити на газет-
них шпальтах напередодні професійного свята залізнич-
ників, нам назвали шляхових майстрів Михайла Курилюка, 
якого цьогоріч нагороджено знаком «Залізнична слава» ІІІ 
ступеня, Святослава Павельчука, Олега Люштея, старшого 
шляхового майстра Андрія Крису, начальника механізова-
ної дільниці Володимира Ковальчука, інженера-технолога 
Лесю Кумки, заступника начальника Андрія Савіцького.

– Можливо, це звучить трохи банально, та колійники вмі-
ють працювати, вміють і відпочивати, – мовить вже згадана 
Світлана Чура (до слова, трудиться тут 23-й рік, началь-
ником відділу 19). – У колективі культивується міні-футбол, 
маємо свою команду. А в недавній спартакіаді залізнични-
ків наш колійник Ігор Міщенко, зайнявши призове місце у 
змаганнях із 6-ти видів спорту, нагороджений путівкою до 
пансіонату «Галичина». Це одне із місць постійного відпо-
чинку та оздоровлення колійників на Херсонщині, як і пансі-
онат «Львівський залізничник» у кримському місті Судак. 

Настійно, день у день, трудівники колійної служби, здава-
лось би, наче непомітної, одначе такої потрібної, вписують 
автографи у майбутність. Мовою шпал та рейок, немина-
ючого колійного полотна, котре символізує дорогу та рух 
вперед.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

На знімках: бригадир колії Володимир Горин, шляховий 
майстер Олександр Тхоровський та монтер колії Микола 
Фірманюк (на 1-й стор.); монтери колії 7-го околодку Воло-
димир Скіп та Арсен Калабух; шляховий майстер Святос-
лав Павельчак.    

Колійові будні многотрудні
4 листопада – День залізничника

Щиро вітаємо трудівників сталевих магістралей 
і шановних ветеранів з професійним святом!

Щоденною кропіткою працею багатьох поколінь пле-
калася і тепер примножується трудова слава колек-
тивів залізничників. І сьогодні ви робите все заради 
збереження та подальшої розбудови транспортного 
конвеєра, стабілізації у справі перевезення пасажи-
рів і господарських вантажів, технічно-економічного 
піднесення у розбудові галузі. На всіх етапах розви-
тку залізничники завжди відзначаються професійною 
майстерністю, самовідданістю, сумлінною працею, 
почуттям високого громадянського обов’язку.

У колективах підприємств залізничного транспор-
ту виросло і зараз працює багато справжніх майстрів 
своєї справи, які у свята й будні, вдень і вночі забезпе-
чують чітке функціонування залізничних артерій. Ми 
шануємо вашу працю, сподіваємося на ваше розумін-
ня і підтримку економічних реформ, які мають сприя-
ти перетворенню України в одну з провідних держав 
світу. 

У день професійного свята бажаємо всім вам при-
хильної долі, вагомих здобутків, міцного здоров’я, 
миру та злагоди в родинах, невичерпної енергії, про-
фесійної удачі.

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

Сесія районної ради

(Закінчення. Поч. на 3-й стор.)

Проблемним залишається і централізоване водопоста-
чання сільського населення, де водопроводи експлуату-
ються незадовільно і знаходяться в незадовільному тех-
нічному стані. Проте депутатів непокоїло інше. Зокрема, 
Є.Колівошко загострив увагу присутніх на тому, що біля 
моста через р. Серет каналізаційна труба виходить пря-
мо у річку. О.Степаненко, що виступав від постійної комісії 
райради з питань екологічної політики, природокористу-
вання та сталого розвитку, зазначив, що скільки б це до-
рого не коштувало, однак очисні споруди повинні у місті 
з`явитися.

З-поміж наступних питань, що розглядалися на сесії, ви-
кликало певні дискусії лише одне – про надання дозволу 
ДП «Укрспирт» (Марилівське місце провадження діяльнос-
ті) на користування надрами з метою геологічного вивчен-
ня, в т. ч . дослідно-промислову розробку прісних підзем-
них вод за місцем провадження своєї діяльності. Однак, як 
і на минулій сесії, депутати не підтримали дане рішення. 
Хтось закинув, що підприємство виливає на навколиш-
ні поля брагу, внаслідок чого стоїть нестерпний сморід, і 
поки не наведе з цим порядок – не давати дозвіл. Згада-
ний вище О.Степаненко - про складні стосунки з підпри-
ємством «Органіка», яке залежить від сировини спиртоза-
воду. Присутній на сесії заступник директора заводу  Ігор 
Цибрівський у відповідь на це зазначив, що підприємством 
у напрямку вирішення зазначених вище проблем зроблено 
цьогоріч значно більше, ніж в попередні роки. А негативне 
рішення депутатів може взагалі призвести до зупинки під-
приємства, а це – доля 170 працюючих та їхніх сімей. Та це 
на них не вплинуло.

Крім цього, на сесії було розглянуто і такі питання, що 
були підтримані депутатами: затверджено статут Горіш-
ньовигнанського навчально-виховного комплексу Чорт-
ківської районної ради Тернопільської області «загаль-
ноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» і встановлено розмір батьківської 
плати за харчування дітей у ньому;  створено комуналь-
ну установу (організацію) районної ради «Чортківський 
районний методичний кабінет»; погоджено пільги щодо 
оплати за навчання у районних комунальних школах ес-
тетичного виховання на 2013-2014 н. р.; внесено зміни 
до рішення районної ради за № 252 від 14 грудня 2012 
р. «Про оренду майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Чортківського району», якими 
встановлено з 1 вересня ц. р. розмір орендної ставки для 
організації харчування в школах міста – 4 відсотки від екс-
пертної оцінки орендованого нерухомого майна, а у селах 
– 2 відсотки; надано дозвіл на передачу в оренду центру 
«Дорога в життя» частини приміщення школи-інтернату, а 
центру науково-технічної творчості та дозвілля учнівської 
молоді частини приміщень ЗОШ міста; включено до пере-
ліку спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міста Чортківського району будівлю архівного відділу рай-
держадміністрації по вул. Кн. В.Великого, 14 і районний 
методичний кабінет; внесено зміни у рішення районної 
ради за № 268 від 29 грудня 2012 р. «Про надання згоди 
на передачу відділення та пунктів швидкої медичної до-
помоги Чортківської центральної комунальної районної 
лікарні»;  затверджено ряд розпоряджень голови районної 
ради і райдержадміністрації; прийнято звернення депута-
тів Чортківської районної ради щодо підтримки євроінте-
граційних прагнень України (див. на 3-й стор.) і підтримано 
звернення депутатів Теребовлянської районної ради, що 
стосується зміни з 4 листопада ц. р. маршруту єдиного по-
тяга, що сполучав Чортків зі столицею, – «Чернівці-Київ»; 
внесено зміни у склад президії районної ради – виведено 
з її складу депутатів М.Опиханого («Фронт Змін») і Я.Стеця 
(Партія регіонів) і введено депутата Р.Філяка (ПР); нада-
но дозвіл на приєднання амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини села Коцюбинчики до Кривеньківської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини  і  на 
створення амбулаторії загальної практики сімейної ме-
дицини у с. Товстеньке; про реалізацію проекту цільових 
екологічних інвестицій на території Чортківського району; 
озвучено депутатський запит М.Кота з питання проведен-
ня аналізу питної води у Чорткові по вул. Кн. В.Великого в 
будинках №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а та придатності її до спожи-
вання і хід виконання запиту депутата В.Шепети щодо від-
сутності автобусного сполучення за маршрутом «Чортків 
– Швайківці», який нині відновлено.

У «Різному» прозвучав ряд оголошень та пропозицій 
щодо питань, які варто розглянути на наступній сесії. І уже 
традиційно свої відрядні за участь в роботі сесійного засі-
дання депутати віддали на лікування важкохворої дитини 
зі Шманьківців.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото з архіву Ореста ЛИЖЕЧКИ  

На знімку на 3-й стор.: на одному з пленарних 
засідань районної ради

Отримали статус 
і на те нема ради
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Соціум 5
Соціальний захист

– Володимире Дмитровичу, до представ-
ників будь-якої сфери висуваються високі 
умови щодо виконання службових обов’язків, 
але до працівників управління соціального 
захисту вони, мабуть, особливі?

– Безумовно. Адже соціальна робота – це 
мистецтво налагоджувати зв’язки між людьми, а 
головною рисою характеру наших службовців по-
винна бути нерозривна сув’язь людяності, мило-
сердя, добропорядності. На сьогодні в управлінні 
соціального захисту населення – 49 працівни-
ків. Саме через них проходять потреби і турбо-
ти, проблеми та болі майже 40,7 тис. ветеранів 
війни, праці, військової служби; постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей ві-
йни, сільських педагогів і медиків-пенсіонерів; 
багатодітні сім’ї та інші особи, котрі користують-
ся різними видами пільг і компенсацій. Державну 
підтримку отримують 8,2 тис. сімей з дітьми, ма-
лозабезпечених сімей, сімей інвалідів та інших, 
субсидії на житлово-комунальні послуги отриму-
ють 1,2 тис. осіб.

 – Які нововведення втілені в роботу 
управління щодо покращення обслугову-
вання населення?

 – Для ефективного використання наявних 
людських ресурсів і максимального скорочен-
ня термінів призначення всіх видів допомог 
забезпечено планування прийому громадян 
шляхом здійснення попереднього запису; до 
роботи з прийому документів у сільській місце-
вості залучені уповноважені особи сільських і 
селищних рад. Для покращення обслугову-
вання соціально-незахищених верств насе-
лення та зменшення кількості скарг управлін-
ням проводиться відповідна роз’яснювальна 
робота різного виду. Забезпечено виконання 
графіку особистого прийому громадян власне 
мною, заступниками та начальниками відді-
лів управління. Працює «гаряча» телефонна 
лінія зв’язку з питань отримання пільг, компен-
сацій та інших видів допомог. Слід зазначити, 
постійно аналізуються, систематизуються та 
узагальнюються порушені в листах, звернен-
нях, скаргах пропозиції та зауваження, що сто-
суються особистих проблем громадян.

– Пане Володимире, яка ситуація на сьогод-
ні щодо забезпечення санаторно-курортними 
путівками відповідних верств населення?

– Слід сказати, в нашому районі мешкає 
34799 громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи. Організація 
оздоровлень у цьому році управлінням соцза-
хисту населення проводилася відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 
березня 2013 року за № 261 «Деякі питання ор-
ганізації громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи». Пріоритетним 
напрямом оздоровлення осіб і потерпілих ді-
тей є забезпечення їх санаторно-курортними 
путівками відповідного профілю лікування. 
Для взяття на облік для забезпечення путів-
кою у наступному році постраждала особа чи 
один із батьків потерпілої дитини або особа, 
яка їх замінює, подає до управління соцзахис-

ту населення за місцем реєстрації відповідний 
пакет документів.

До прикладу, за 9 місяців ц. р. вже оздо-
ровлено 150 дітей, які постраждали внаслі-
док аварії на ЧАЕС, із них – 7 дітей-інвалідів, 
13 дітей-сиріт, 5 дітей напівсиріт, осіб, від-
несених до І та II категорії; 11 осіб по путівці 
матері та дитини. До кінця року планується 
оздоровити ще 45 осіб певних категорій. 

– Відомо, що внесені зміни до постано-
ви Кабміну України щодо надання щомі-
сячної грошової допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям.

 – Змінами, внесеними до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 2 серпня 2000 р. за № 1192 
«Про надання щомісячної грошової допомоги ма-
лозабезпеченій особі, яка проживає разом із інва-
лідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, 
котрий за висновком лікарської комісії потребує 
постійного стороннього догляду, на догляд за ним» 
установлено розміри та механізм надання допомо-
ги. З 17 червня 2012 р. розмір допомоги на догляд 
збільшений у 10 разів і розраховується як різниця 
між трьома прожитковими мінімумами на кожного 
члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом 
сім’ї за попередні шість місяців, але не може пере-
вищувати мінімальної заробітної плати (сьогодні 
– 1147 гривень). У зв’язку зі зростанням розміру 
соціальної допомоги, значно зросла кількість одер-

жувачів. Проте станом на 1 жовтня ц. р., на жаль, 
є заборгованість по виплаті даного виду допомоги 
в розмірі 537,5 тис. грн. Питання щодо виділення 
додаткових коштів для забезпечення виплати до-
помоги буде можливим за умови затвердження об-
ласною радою бюджету на 2013 рік.

 – Володимире Дмитровичу, роз’ясніть, 
чому припинилося забезпечення відпо-
відних категорій населення безкоштов-
но телетюнерами.

  – Згідно з Постановою Кабміну за № 245 від 
21 березня 2012 року, якою затверджено Поря-
док використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для забезпечення населен-
ня засобами приймання сигналів цифрового 
телерадіомовлення, управлінням соцзахисту 
проводився прийом заяв до 1 липня 2012 року 
від громадян таких категорій: інвалідів І та ІІ 
групи, а також інвалідів війни ІІІ групи; осіб, які 
виховують дитину-інваліда за умови, що дити-
на проживає разом із ними і не перебуває на 
повному державному утриманні; осіб із мало-
забезпечених сімей, які отримують державну 
соціальну допомогу згідно із Законом України 
«Про державну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям»; осіб, на яких поширюєть-
ся право на отримання субсидії для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг протягом опалювального періоду 2011-

2012 років. У районі проживає 3120 громадян, 
які мають право на отримання цифрового те-
лебачення. Згідно з поданими заявами (2077), 
що надійшли до нашого управління,  складено  
списки, які передано в Департамент соціаль-
ного захисту населення, а забезпечення на-
селення телетюнерами здійснюється Держав-
ним комітетом телебачення та радіомовлення 
України через відділення поштового зв’язку. 

– На шпальтах газет щоразу подається ін-
формація про соціальні ініціативи Президен-
та України. Які з них реалізовуються управ-
лінням соціального захисту населення? 

 – Із 28 липня ц. р. набрали чинності зміни до 
Закону України «Про державну соціальну допо-
могу інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам», 
якими передбачено збільшення надбавки на до-
гляд за дитиною-інвалідом із найтяжчим ступе-
нем функціональних обмежень. Законом перед-
бачено диференційований розмір допомоги у 
залежності від міри втрати здоров’я дитини: на 
дітей-інвалідів із надзвичайною залежністю від 
постійного стороннього догляду надбавка вста-
новлюється у розмірі 100 відсотків від прожитко-
вого мінімуму для дітей відповідного віку; на інших 
дітей-інвалідів – 50 відсотків від прожиткового мі-
німуму для дітей відповідного віку (з найтяжчим 
функціональним обмеженням виплачуватиметь-
ся надбавка на догляд). Станом на 1 жовтня ц. 
р. у нашому районі державну соціальну допомогу 
на дітей-інвалідів отримують 326 сімей, у тому 
числі – на дітей-інвалідів підгрупи А – 27 сімей. 
Окрім того, в зв’язку з набранням чинності з 24 
липня ц. р. Закону України «Про внесення змін до 
статті 18 Закону України «Про державну допомогу 
сім’ям із дітьми» від 2 липня ц. р. за № 371-VII удо-
сконалено систему державної підтримки дітей-
інвалідів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, над якими встановлено 
опіку чи піклування, шляхом встановлення розмі-
ру державної допомоги на вказаних дітей-сиріт 
на рівні двох прожиткових мінімумів незалежно 
від отриманої державної соціальної допомоги як 
дитини-інваліда, що сприятиме підвищенню со-
ціального захисту та матеріального становища 
дітей-інвалідів із числа вищевказаної категорії.

– До дня професійного свята, мабуть, 
кращі з кращих працівники управління бу-
дуть відзначені відповідними нагородами? 

– Безумовно! До нагородження представлені:  
Тетяна Сидор – заступник начальника відділу 
обслуговування пільгових категорій населення 
(грамотою Департаменту соціального захисту 
населення); Іванна Левчук – начальник відділу 
державних соціальних інспекторів (грамотою 
Тернопільської облдержадміністрації). Грамо-
тами Чортківської райдержадміністрації та ра-
йонної ради пошановано начальника відділу 
прийому громадян Анну Перун, головного спе-
ціаліста відділу прийому громадян Ганну Рудик, 
провідного спеціаліста відділу опрацювання до-
кументів і контролю Наталію Кунцьо, головного 
спеціаліста відділу обслуговування пільгових 
категорій населення Марію Вістовську, началь-
ника відділу автоматизованої системи управ-
ління діловодства Дем’яна Сендзюка, головного 
спеціаліста відділу праці Руслана Мармураша. 
А наприкінці нашої розмови залишається лише 
побажати і працюючим спеціалістам соціальної 
сфери, і ветеранам, які вже на заслуженому від-
починку, доброго здоров’я, миру і злагоди, опти-
мізму, наснаги та невпинного бажання працюва-
ти на благо людей і держави.

Розмову вела Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Мистецтво налагоджувати зв’язки 
між людьми

Саме таким умінням повинні володіти працівники соціальної сфери. Тому ми, кореспонденти районки, 
завітали в управління соціального захисту населення райдержадміністрації, щоби загалом зануритися в процес його 

роботи. Тим паче, наближається День працівника соціальної сфери, який щорічно відзначається у першу неділю листопада. 
Отож, так би мовити, про цьогорічний фронт роботи більш детальніше нам розповів начальник управління В.Д.ЦВЄТКОВ.

Хоспіс – заклад охорони здоров’я, що призна-
чений для надання медичної, соціальної та пси-
хологічної допомоги особам із невиліковними 
хворобами, життя яких обмежується терміном 
від декількох років до місяців чи днів. Хоспісна 
допомога є складовою частиною паліативної 
допомоги, це – всеосяжна допомога хворому 
наприкінці життя (найчастіше – в останні 6 міся-
ців). Покращення останніх днів життя пацієнта, 
полегшення фізичних і моральних страждань 
пацієнта й членів його родини – головна мета 
працівників хоспісу, ось тому цей заклад ще на-
зивають будинком останнього милосердя.

Щороку в жовтні відзначаємо Всесвітній день 
паліативної хоспісної допомоги з метою підви-
щення рівня поінформованості громадськості 
про стан паліативної допомоги та хоспісів у 
всьому світі, створення сприятливих умов для 
того, щоби фахівці через будь-якого роду засо-

би масової інформації змогли висловити думки 
щодо гострих проблем людей, які доживають 
останні дні свого земного життя. Завдяки цьому 
неодмінно підвищиться розуміння суспільства 
про медичні, соціальні, матеріальні, психологіч-
ні та духовні потреби невиліковних пацієнтів, а 
також є надія, що активно залучаться до співп-
раці в розвитку хоспісної та паліативної допомо-
ги благодійні фонди і волонтерські організації. 

Чимала робота з розвитку самосвідомості, 
милосердя, доброти, емпатії проводиться і в 
Чортківському державному медичному коледжі. 
Надзвичайно велику увагу справі виховання при-
діляє директор коледжу, заслужений лікар Укра-
їни, канд. мед. наук Л.С.Білик, який є гідним при-
кладом для наслідування та добрим помічником і 
порадником усім, хто потребує допомоги. 

До Всесвітнього дня паліативної та хоспісної 
допомоги у нашому навчальному закладі під ке-

рівництвом заступника директора з навчально-
практичної роботи Р.Верби було організовано та 
проведено ряд добрих справ. Протягом тижня 
студенти та викладачі активно залучилися до на-
дання морально-психологічної, матеріальної та 
інформаційної допомоги хворим похилого віку.

Із початку тижня студентська профспілка роз-
почала збір коштів на допомогу підопічним бла-
годійної служби милосердя «Карітас». Студенти 
разом із психологом коледжу О.Бонь відвідали 
підопічних служби «Карітас», принісши гостинці 
щедрої осені, поспілкувалися з літніми людьми. 

Розуміємо, що хоспісу не обійтися без волон-
терів, добровольців, які доглядають хворих не 
з обов’язку, а з людинолюбства, за покликом 
душі, тому повсякчас поспішаємо допомог-
ти. Викладач «Медичної етики та деонтології» 
У.Зелінська з майбутніми медичними сестрами 
провідуючи підопічних центру «Карітас», допо-
магали у щоденному догляді за ними: вимірюва-
ли артеріальний тиск, розповідали як покращи-
ти самопочуття та запобігти стресовим станам. 
І жодного разу студенти не навідувалися з по-
рожніми руками – кожному підопічному прино-
сили персональні пакети з набором продуктів, 
корисними для серця: родзинки, курагу, чорнос-

лив, гематоген, глюкозо-фруктозні шоколадні 
батончики, вітамінні препарати.

Із активом студентів організували та провели 
інформаційно-виховний захід викладачі педіа-
трії О.Онуфрієнко, О.Покрищук, Ж.Добриднєва, 
в якому висвітлювалися гострі питання, пробле-
ми паліативної та хоспісної допомоги в Україні, 
демонстрували фотоколажі та відеоролики про 
умови життя, духовні та матеріальні потреби 
людей, приречених на смерть. А під час перерв 
між заняттями внутріколеджне радіомовлення 
надавало змістовну інформацію про розвиток 
паліативної та хоспісної допомоги в Україні, по-
требу в кваліфікованому медичному персоналі, 
особливостях роботи в спеціалізованих хоспісах 
і паліативних відділеннях. 

Приємно зазначити, що за зібрані бла-
годійні кошти закуплено предмети гігієни, 
комплекти постільної білизни, миючі та де-
зінфікуючі засоби, тонометри та подаровано 
пацієнтам центру «Карітас».

Нехай кожен день нашого життя буде ба-
гатим на добрі справи!

Руслан ВЕРБА, Олена ОНУФРІЄНКО,
Оксана ПОКРИЩУК, Жанна ДОБРИДНЄВА  – 
                                          викладачі коледжу 

Благочинність

Поспішаймо робити добро
Паліативна допомога – це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя 

пацієнтів та їх сімей, які зіткнулися з проблемами загрозливого для життя 
захворювання, шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому 

виявленню, ретельній оцінці, лікування болю та інших фізичних симптомів, 
а також наданню психосоціальної та духовної підтримки.

У неділю – День працівника соціальної сфери
Щиро вітаємо із професійним святом людей, які обрали для себе справою життя не-

легку й гуманістичну місію – постійну, багатогранну і всебічну підтримку та захист всіх, 
хто найбільше цього потребує в нашому суспільстві.

Соціальні працівники – це люди, які за професійним обов’язком, а головне – за покли-
ком душі, надають допомогу нашим співвітчизникам. Ваша щоденна робота й не завжди 
помітна, але своєю сутністю та спрямованістю невіддільна від глибинного смислу та 
підвалин нашої соціальної держави. Не маємо сумніву, шановні працівники соціальної 
сфери, що властивий вам моральний та професійний потенціал і надалі слугуватиме 
інтересам нашої української громади.

Сердечно бажаємо вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, радості, невичерп-
ної життєвої енергії і нехай добро, зроблене вами, повертається до вас сторицею!

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС
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Це цікаво

Подіум

Надворі осінь... Дивовижна гармонія барв, 
звуків. Погляд на світ крізь сіру вуаль дощу. У 
зелені коси беріз вплелися золоті стрічки, різ-
нобарвними вогнями горять осики. Одяглись 
в рум`янець клени, червоніють китиці ягід на 
горобині й тягнуться до землі багряні кетяги 
калини. Повітря сповнене густим ароматом 
стиглих яблук і винограду. Осінь і звучить по-
особливому: пориви вітру підіймають у пові-
тря хмарки опалого листя, яке з ледь чутним 
шелестом падає на землю, створюючи не-
повторну мелодію. Відобразивши ці настрої, 

виставка вразила своєю різноманітністю, 
фантазією в гармонійному поєднанні з умін-
ням, творчістю, оригінальністю ідей. Роботи 
дивували задумом, майстерністю виконання, 
в кожній була своя «родзинка». Творчо піді-
йшли наші студенти і до презентації своїх ро-
біт: “А вже осінь прийшла у мій сад...”, “Барви 
осені хвилюють душу”, “Малює осінь квіти на 
зап’ясті”, “Осінній настрій”, “Осіння феєрія”, – 
так незабутньо звучали назви композицій.

Всі роботи, представлені на виставці, 
заслуговують на похвалу. Тому визначити 

переможця було нелегко. Та все ж беззапе-
речним фаворитом стала композиція групи 
ПО-41 під назвою «Ходить гарбуз по городу, 
питається свого роду...». Студенти не лише 
креативно, а й із добрим українським гумо-
ром підійшли до оформлення цієї роботи. 
Тому й стали переможцями.

Виставка-конкурс «Осіння симфонія» до-
вела, що наші студенти вміють відчувати 
красу природи, любити її, берегти й розумі-
ти. І я сподіваюсь, що згодом вони навчати-
муть цього своїх вихованців.

Ольга ОКІПНА, 
викладач природничих дисциплін 

чортківського педагогічного училища 
ім. О.Барвінського

“Люби природу не для себе, люби для неї”...

Територія, на якій розташовано головну 
контору Колиндянського лісництва, де гос-
подарює лісничий Володимир Чегус, завжди 
вабила око подорожуючих своїми екзотични-
ми зеленими насадженнями, охайністю, до-
глянутістю. А відтепер – ще й “Лісовичком”. 
Сучасний дерев`яний будиночок, мов грибок, 
“виріс” біля дороги зовсім недавно. Спочатку 
– своїм привабливим зовнішнім виглядом, а 
сьогодні вже й наявним асортиментом при-
ваблює магазин потенційних покупців. У 
“Лісовичку” реалізують декоративний посад-
ковий матеріал, дрова колоті І групи, дрова 
колоті твердих порід, дерев’яні ящики для 
зберігання, плетені корзини, а також різно-
манітного типу альтанки: закритого типу, 
шестикутні, відкритого типу та з оциліндро-
ваного брусу. Як повідомили продавці Марія 

Басюк і Лідія Пожернюк, є попит на саджанці, 
люди заходять у торговельний павільйон за 
посадковим матеріалом, експонати яких ви-
ставлені і надворі, й всередині приміщення, 
та, окрім того, купують продукти харчуван-
ня, ціни на які тут на відсотків десять нижчі, 
ніж у інших торговельних точках в окрузі. 
Жінки кажуть, що, аналізуючи покупки, 

можна ствердно сказати, що покупці запа-
саються на зиму цілющим медом, зібраним 
із лісового різнотрав`я, який теж можна при-
дбати у “Лісовичку”. 

“Перша на Тернопільщині торговельна лі-
сова мережа “Лісовичок” розташована саме 
в нашому районі, вона проходить попри голо-
вну автодорогу Чортків – Скала-Подільська 

– Кам’янець-Подільський. Рух на цій ділянці 
дороги пожвавлений, а отже, кількість по-
тенційних покупців є більшою, ніж деінде. Й 
у цьому – одна зі складових успіху подаль-
шої діяльності магазину”, – радіє “Лісовичку” 
Володимир Чегус.

Минулий четвер був насичений вражен-
нями: того дня відкрили також лісову дорогу 

протяжністю 2,5 км. Як розповів пан Кіль-
чицький, дане лісове полотно проходить 
через квартали Улашківського лісництва, 
урочище “Дача Галілея”. Ця лісовозна доро-
га має виробниче призначення, адже запа-
си стиглого лісу становлять майже 40 тисяч 
кубометрів. На її будівництво працівниками 
лісництва витрачено 675 тонн щебеню та 30 
тонн піску. Проектна вартість становила 420 
тисяч гривень, фактична – 164 тисячі гри-
вень. 

Лісівники у своїх діях керувалися держав-
ною програмою лісів України, яка, як вони 
описують, наближає Україну до європей-
ських норм і стандартів. “Щодо доріг, то в 
єврозоні на гектар – 0,25 відсотка, тоді як у 
нас протяжність дороги на гектар лісу доріг 
– 0,17 відсотка. От нам і треба досягти нор-
ми Європи”, – пояснив начальник обласного 
управління лісового та мисливського госпо-
дарства Ігор Попадинець.

Окрім усього вищесказаного, дана дорога має 
ще й соціальне значення для жителів навколиш-
ніх сіл, адже вона значно скорочує відстань 
між населеними пунктами Борщівщини і на-
шого району: Озерян і Залісся, Озерян і Рос-
охача.

Оксана СВИСТУН 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ліси, дороги і “Лісовичок”
На минулому тижні в лісовому господарстві, що діє у нашому районі – 

ДП “Чортківське лісове господарство”, відбулася визначна подія. І то не одна, а відразу дві: 
відкриття лісової дороги та магазину “Лісовичок” для реалізації виготовленої лісництвом продукції. 

На урочистостях побували начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Ігор 
Попадинець, його заступники Олег Яремко й Ігор Гуменюк, голова районної ради Володимир Заліщук, директори та головні 

інженери державних підприємств, підпорядкованих управлінню, та природного заповідника “Медобори”. 
Демонстрував досягнення ввіреного йому колективу 

директор ДП “Чортківське лісове господарство” Михайло Кільчицький.

Ці поетичні рядки відомого класика Максима Рильського навдивовиж 
виповнюють душу від споглядання барв, які творять справжню симфонію. 

“Осіння симфонія” – під такою назвою нещодавно пройшла 
виставка-конкурс виробів із природного матеріалу 

в Чортківському педагогічному училищі ім. О.Барвінського, 
в якій взяла участь більшість академічних груп.
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Приурочувався той захід 69-й річниці насильницької де-
портації найзахіднішої гілки українства із теренів Польщі 
та 66-й річниці операції «Вісла» і мав на меті уже вкотре 
сколихнути всі небайдужі уми думкою-роздумом та спону-
кою до активізації дій щодо визнання за геноцид трагедії 
цієї етногрупи нашого народу.

Яскраві акценти у згадані на загал сторінки історії, котрі, 
власне, й не забути, а їх «прочитування» знову й знов приму-
шує стискатися серця вже нащадків переселенців із віками на-
сиджених гнізд, внесла насамперед голова районної організа-
ції Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Марія Бабічук. 
Умови так званої евакуації лемків нічим не відрізнялися від 
умов депортації народів СРСР. Та чимало злочинів більшовиз-
му засуджено: на рідну землю повернулися татари, чеченці, 
інгуші, виплачено компенсацію остарбайтерам, реабілітовано 
депортованих у Сибір галичан. Нічого не робиться лише для на-
сильно депортованих з території Польщі українців. Досі ніхто не 
вибачився перед представниками українського субетносу та їх на-
щадками – той біль не вгасає упродовж майже семи десятиліть.

– Ми не маємо нагоди впорядкувати могили рідних, які 
спочивають вічним сном на прабатьківській землі, – мови-
ла очільниця згромадження спільноти лемків Чортківщи-
ни. – Тому й спорудили ще десять років назад з ініціативи 
тодішнього голови районної організації Павла Гербута ось 
цей знак, котрий символізує біль віків і нашу шану, є джере-
лом пам`яті, яка не дозволить забути покинуті Лемківщину 
й Надсяння, Холмщину й Підляшшя. 

Чин поминальної панахиди під тужливий супровід дзво-
нів здійснив отець-декан УПЦ КП Михаїл Левкович. Сло-
ва його духовної науки про жертовність заради любові 
до Бога, України й українства, котра стала осердям цього 
сумовитого зібрання, переплелись воєдино із виспіваним 
акапельно чоловічим тріо лемківської пісні «Соколи» «Заки 
море перелечу, крилоньки зітру...» й розчинились, розта-
нули десь у воску поставлених присутніми до постамента 
знака свічках, скапали краплинами болю й скорботи.

– Сталін та інші сатрапи вважали, що вони як жменю зерна 
на неродючий грунт кинуть і розвіють лемків, – вдався до об-
разної аналогії заступник голови РО ВТ «Лемківщина» Мико-
ла Гарбера. – Але вийшло не так. Лемківське зерно впало на 
рідну українську землю і воно зійшло. Всім разом нам верта-
тись до своїх гнізд – хай розорених, але наших. Там наше те-
пло, там сльози наших батьків, там наша віра і наша правда.

І знову лунко озвався дзвін, полинув набатом. До підніжжя 
знака «Скорбота» лягають-стеляться квіти, в котрих – затає-
ні бажання на подобу вшанування далеких праотчих могил. 
Чисто й проникливо виспівано лемківськими «соколами» – 
Русланом Букалюком, Валерієм Запухляком та Михайлом 
Пуляком Шевченкове «Бандуристе, орле сизий» про сироту 
одинокого, котрого «доля приборкала меж людьми чужими». 

Містком у майбутність, сповненим зворушливою поети-
кою, як і зазвичай, став виступ членки правління районної 
«Лемківщини» Галини Грицьків: «Ми залишаємо своїм дітям 
світлу, радісну общину – об`єднавчу силу лемків, які прихо-
дять і приходитимуть по всій Україні до таких знаків». 

Відданим запевненням тому проханню-побажанню прозву-
чав виступ малої лемкині Зоряни Запухляк із піснею заслуже-
ного працівника культури України Петра Голінатого, де пере-
конливо лине: «Мій лемківський краю, рідна Лемковино, цне мі 
ся за тобом, бо ти серцю мила!». Як тільки образно – й міцною 
галузкою древа України, й потужним голосом в слов`янськім 
величавім хорі – нарекли рідний субетнос та рідну субкульту-
ру упродовж тривання панахиди-мітингу ведучі Ольга Піскова, 
заступник голови РО «Молода Лемківщина», та Степан Бубер-
нак, заслужений працівник культури України, академік Акаде-
мії соціального управління. А насамкінець всіма присутніми 
піднесено виспівано Славня лемків «Гори наши».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Наталії МАРФІЯН

Гість редакції

«І док один хоч буде лемко 
в світі, то не загине 

наша мати Лемківщина!»
Так стверджувалося під час панахиди-реквієму 
побіля пам`ятного знака «Скорбота» у сквері 

навпроти «Лемківської світлиці», що відбувалася 
минулої неділі першої ж години пополудню.

– Які почування будять душу, коли заходите в ці стіни?
– Піднімаюся східцями й бачу: немає в садку тієї аль-

танки, де я колись, усамітнившись, писав свої вірші, статті. 
Заходжу й думаю: зараз звідтіля вийде Мироненко, там – 
Гетьман, Надя Сторож, а далі – Шуляк, редактор. Не знаю, 
за що він мене, юнака, полюбив, але доручав і дозволяв 
робити те, що я хотів, що мені подобалось. Я ж практич-
но не був у професійній журналістиці тоді, закінчив філфак 
Чернівецького університету. Складна була наука. Писати 
поезію може багато людей, але цього ніхто не вчить. Писа-
ти пісні – зовсім інший вид творчості. Мої пісні, може, тому й 
подобаються, що в їх основі вивчене мною слово. На слові 
я виростав – слово світове, слово українське, слово між-
народне. Є ще дуже проста річ – у слові є внутрішня енер-
гетика. У пісню, в чотири хвилини звучання маєш вкласти 
всю фабулу того, що хочеш сказати, всю драматургію. І 
найголовніше – щоб була енергетика твого слова. Тоді воно 
впливає на тебе й на інших, тоді виникає співпереживання, 
емоції. Цього мене вчив Олег Слободенко, але то вже було 
в редакції радіостанції «Молода гвардія», де я почав пра-
цювати головним редактором із 1986 року.

– Чи Чортків приходить у Ваші сни?
– Та я майже не сплю у цьому житті! (Сміється). Відколи 

вліз з головою у творчість, мій мозок не відпочиває навіть 
вночі, постійно тримає мене в якомусь режимі. Тому фак-
тично не вмію спати. Але це дає свою енергетику, весь час 
щось бродить, щось виброджується – краще, гірше. Гірше 
– бо тепер немає мотивації до творчості, засилля, якщо не 
сказати окупація російськомовна, ефірна теж. Тому я й при-
їхав до Чорткова, десь років 10 мріяв про це. Тут первісне, 
тут мій поріг, я звідси вийшов, звідси пішов...

– Є якась символіка в тім, що ця зустріч відбувати-
меться восени? Осінь, як відомо, улюблена пора бага-
тьох поетів, та й час підсумків теж.

– Ні, думаю, просто збіг у часі. Просто цей час виявився 
вільним у моєму творчому графіку. Осінь для мене є тією 
порою, яку я не хочу, пригадуєте: «Зачекай, не квапся, моя 
осене, я тебе ще в гості не запрошував!». Не люблю тепла 
– літо для мене просто загибель, весна – брудна. А осінь 
– світла й чиста. І коли Бог нам дає пережити таку пору – 
бабине літо, яке в дівоче перейшло, в цей час хочу вилити 
душу там, де мої початки. Чортків для мене є основою моєї 
творчості. Отут формувалося щось серйозне.

– Скільки літ Ви віддали журналістській праці?
– Років 30.
– Можна поділити чи воно неподільне: вважаєте 

себе більше поетом-піснярем чи журналістом? Чи це 
як симбіоз в душі?

– Скажу відверто: я ніколи не був журналістом. Завжди 
доводилось бути керівником журналістських колективів, 
а щоб отак собі вилити душу в журналістиці – такого не 
вдавалося. У мене був цикл передач на радіо, але як це 
поєднується? Працював у журналістиці слуховій, звуковій 
і це теж багато дало у пісні: чуєш звук і на ньому вироста-
єш. Моя сентенція у творчості така: треба бути, по-перше, 
правдивим, по-друге, справедливим, по-третє, щирим. Ста-
неш зрозумілим іншому, коли сам твориш правду життя.

– Якій категорії слухачів, глядачів віддаєте перевагу?
– Жінкам. Жінки – мої найвдячніші генеральні спонсо-

ри. Тому що жінка в цьому світі незахищена, необласка-
на, необніжена і неоцінена так, як вона на це заслуговує. 
Жінка тримає три кути в хаті і замість четвертого ще й 
чоловіка на собі! А ми всі – гонорові, геніальні, ми заро-
бляємо, ми витрачаємо, але в основі все одно є жінка! І 
у мене є такі рядки: «З усіх часів і з дна віків є істина, що 
Богом дана: що б ти робити не хотів, а буде так, як скаже 
дама». І коли я виходжу в зал і бачу жіночі очі, які хочуть 
святого й красивого, це надихає. Побут є побут, а високе 
й святе – ну хто їй ще так скаже, як скажу я?! 

– Що Вас тримає у вітцівщині – на Гусятинщині, 
у Чорткові, що тягне сюди?

– У мене в Суходолі є рідна сестра з сім`єю – діти, онуки, 
правнуки, залишились батьківські могили. Отчої хати вже 
нема. А найперше – це моя аура, це мій басейн повіртя, це 

мій басейн любові. Це моє коріння отут зарите, запорпане!.. 
Все маю на меті приїхати сюди, надихатися і мати заряд 
енергії до пори-до часу.

– А в Чорткові?
– «А в Чорткові – зима, налетіла гусьми білокрилими...».
– Відбуваєтесь цитуванням віршів, що «родом» із 

того ж 1973-го, суто чортківського періоду?
– Так. Насправді ж у Чорткові живе двоюрідна сестра, її 

діти. Тут зустрічі, друзі.
– Років з двадцять тому, скажімо, не тягнуло так до 

отчого краю, як тепер?
– Не було часу! (Сміється). Просто так складалися обста-

вини, що мама вісім 
років жила з нами у Ки-
єві – бавила мого сина. 
Потім щоліта забирала 
його до сестри, бо до-
помагала з дітьми там, 
тож ми років з десять 
частенько товклися 
тут – то в Целіїві, то 
в Старому Нижбірку. 
Тоді відвідини батьків-
щини сприймалися за 
звичне, а тепер нос-
тальгійно. Так і Чорт-
ків: може, цього разу 
втамую свою душу, бо 
душа ж моя невтамо-
вана!

– Під час творчо-
го вечора самі пред-

ставлятимете свої пісні? 
– Будуть і співаки, місцеві теж. Буду презентувати свою 

книжку, яка називається «Роса любові», де навпіл вірші та 
пісні з нотами і додатком – компакт-диском, де є 18 найпопу-
лярніших. А найголовніше з нашої бесіди – Бог дає можли-
вість кожному з нас висповідати душу. Кожен робить це по-
своєму: хтось у журналістиці, хтось у музиці, хтось у пензлі 
чи в математиці. А мені Бог дав висповідати свою душу в 
слові. І отим словом я дуже дорожу. І хочу, щоб моя душа, 
зіткнувшись з вашою, перебувала в радості.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Дата

Степан ГАЛЯБАРДА: 
«Тут первісне, тут мій поріг...»

Він побіцяв-прорік ось таке своє повернення в лютому 2011-го, коли мав творчий вечір 
у РКБК ім. К.Рубчакової. І ось на порі – нова багатообіцяюча зустріч зі своїми земляками-шанувальниками, 

що промовисто й засвідчує анонс на 1-й стор. нинішнього номера. А поки що знаний поет-пісняр, 
заслужений діяч мистецтв України, та найперше наш колега по перу (бо починав свій трудовий та творчий 

шлях з редакції районки) вступив до рідних пенатів. Й розповідав, і сповідався...
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7 листопада. Тривалість дня – 9.25. Схід – 6.59. Захід – 16.24. Іменини святкують Мар`ян, Маркіян, Анастасій

5 листопада, вівторок 6 листопада, середа 7 листопада, 4 листопада, понеділок
УТ-1

08.00, 08.30 Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.00 Урочисте покладання 
квiтiв до Меморiалу 
Вiчної Слави на могилi 
Невiдомого солдата 
10.15 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
11.00, 19.10 Концерт 
до 70-ї рiчницi 
визволення Києва вiд 
нiмецько-фашистських 
загарбникiв 
12.30 Урочистi 
заходи до 70-ї рiчницi 
визволення Києва вiд 
нiмецько-фашистських 
загарбникiв 
13.30 Х/ф “Визволення” 
2 с. (1) 
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКI 
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНIЙ 
РАДI УКРАЇНИ 
18.00 Про головне 
18.20 Новини 
18.45, 21.20 Дiловий свiт 
21.30 Концерт з Майдану 
Незалежностi до 70-ї 
рiчницi визволення Києва 
вiд нiмецько-фашистських 
загарбникiв 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.50 
ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
11.35 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.40, 13.40, 14.40 Т/с 
“Пильна робота” 
15.40, 20.15, 21.25 Т/с 
“Убити Сталiна” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
22.30 “Територiя обману” 

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 “Береги 
моєї мрiї” 
11.10, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.40 “Судовi справи” 
14.40 “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 “Виклик” (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 “Золота провiнцiя” 
12.30 “Час реформ” 
13.45, 17.00 “Новини України” 
14.00 Д/ф “Київ-мiсто-герой, 
мiсто-великомученик”. ч. 2. 
“Окупацiя” 
14.45 “Гра долi” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Юна зiрка” 
17.30 “Пiсля школи” 
18.00 “Думки вголос” 
18.30 “Надiя є” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 Д/ф “Купiль 
безсмертя” 
20.00 “Економiчний iнтерес” 
20.15 “Закохана у небо” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Бiлi хмари на тлi 
золотому” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.45 “Зустрiчi бiля 
неба” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.35 Т/с 
“Лiтєйний” 
12.00, 13.00, 22.20 Т/с 
“Пастка” 
12.45 Факти. День 
14.25, 20.10 Т/с 
“Братство десанту” 
18.45 Факти. Вечiр 
00.10 Х/ф “Втiкач” (2) 

СТБ
08.25, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Зiркове життя. 
Обережно - альфонси!” 
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, 20.00 Т/с 
“Молодiжна команда” 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 17.55 Т/с “Воронiни” 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.50 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
22.00 Т/с “До смертi 
гарна” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї 
08.00 Т/с “Подружжя” 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд” 
10.00 Т/с “Карпов. Сезон 
другий” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Рiвняння iз 
трьома невiдомими” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава третя” 
22.00 Подiї дня 
22.30 Таємний код 
зламаний. Сон 
23.30 Т/с “Мент у законi 5” (2) 

2+2
08.35 Про Лiгу 
Чемпiонiв. Дайджест 
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 “Катаклiзми” (1) 
15.50 Д/п “Крила Росiї” 
16.55 Х/ф “Фарт” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Максимальний 
термiн” (2) 

ТЕТ
07.55 Мультик 
з Лунтiком 
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.55, 21.05 Країна У 
11.00 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
12.00 Т/с “Якось 
у казцi” (1) 
12.55 Принцеса тут Я! 
13.55 Богиня 
шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” 
(2) 
01.20 Теорiя зради 
02.05 Твою маму! 
02.30 До свiтанку 

УТ-1
08.00, 08.30, 12.00, 04.15 
Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки 
дня 
09.15, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.40 Книга.ua 
10.00 Пряме включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.15 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 23 с.(1) 
11.00 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
11.45 Формула захисту 
12.10, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.15 Аудiєнцiя. Країни 
вiд А до Я 
12.35 Свiтло 
12.55 Х/ф “Визволення” 
3, 4 с.(1) 
15.00, 18.20 Новини
15.25 Українська пiсня 
16.20 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 23 с. (1) 
17.05 Т/с “Вiчний поклик” 
14 с. (1) 
18.40 Фiнансова перспектива 
19.10 Останнє 
попередження 
19.30 Про головне 
19.50 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
21.45 Концертна програма 
“Великий день Перемоги” 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 23.50 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, 15.40, 20.15, 21.25, 
22.30 Т/с “Убити Сталiна” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
19.30 “Телевiзiйна 
служба новин” 
00.05 Х/ф “Шоколад” (1) 

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 “Береги 
моєї мрiї” 
11.10, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.40 “Судовi справи” 
14.40 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
22.25 Т/с “Нiмий” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.15 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
12.45 “Палiтра” 
13.30 “Надiя є” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Чернiгiвщина в 
життi славетних” 
14.30 Д/ф “Моя адреса: 
Соловки” 
14.50 “Там, де ти живеш” 
15.30 “Фабрика iдей” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “Легенди Запорiжжя” 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.30 “Кобзар єднає 
Україну” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 “Червона калина” 

УТ-1
08.00, 08.30 Новини 
08.20 Гiсть студiї 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
09.50 Полiттеатр 
10.10 Без цензури 
10.35 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 21 с. (1) 
11.15 Нехай Вам буде 
кольорово! 
11.50 Концерт 
Н.Крутової-Шестак 
12.10, 17.40, 21.30 
Дiловий свiт 
12.15 Фольк-music 
13.20 Хто в домi хазяїн? 
13.40 Як це? 
14.10 Право на захист 
14.30 Темний силует 
14.40 Вiкно в Америку 
15.00, 18.20 Новини 
15.40 Рояль в кущах 
16.15 Т/с “Вiчний поклик” 
12 с.(1) 
18.05 Агро-News 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
18.50 Сiльрада 
19.10 Концертна програма 
“Офiцерська честь” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Концертна 
програма “Подвигом 
Вашим живем” 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.50 ТСН
08.05 “Економiчна правда” 
09.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
11.00 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.05 Х/ф “Таксi 2” 
13.55 Х/ф “Метро” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
20.15, 21.25 Т/с “Убити 
Сталiна” 
22.30 “Грошi” 
00.05 Х/ф “Сором” (3) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Х/ф “Осiннiй лист” 
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.40 “Судовi справи” 
14.40 “Сiмейний суд” 
15.45 “Жди меня” 
18.00, 04.50 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Однолюби” 
23.40 Т/с “Червонi гори” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя” 
14.30 “Соцiальнi гранi” 
14.55 “Iсторiя одного 
експоната” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 Д/ф “Дорогою 
вiйни” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.30 “Захiдний експрес” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
20.00 “Сучасник” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Красний берег” 
21.20 “Подорож на Ай-
Петрi” 
22.45 “Вiд класики до 
джазу” 

ICTV
07.35 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
10.20 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.10 Т/с “Майстер i 
Маргарита” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi 
новини 
20.10 Т/с “Братство 
десанту” 
22.20 Т/с “Пастка” 
23.20 Свобода слова 

СТБ
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.45 “Моя правда. Хаял 
Алекперов. Кавказький 
полонений” 
10.45 Х/ф “Термiново, 
шукаю чоловiка”(1) 
12.45 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00 “Куб - 4” 
22.25 “Детектор брехнi - 4” 
23.55 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.35 Пiдйом 
09.00 Х/ф “Поцiлунок на 
щастя” 
11.05, 17.55 Т/с “Воронiни” 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с “Друзi” 
16.00 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.55 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
20.00 Т/с “Молодiжна 
команда” 
21.00 Т/с “Кухня” 
22.00 Т/с “До смертi 
гарна” 
23.00 Спiвай, якщо 
зможеш 

ТРК “УКРАїНА”
08.00 Т/с “Подружжя” 
09.10 Т/с “Чужа жiнка” 
13.10 Люблю! Чекаю! 
14.10, 17.20, 22.30 Т/с 
“Слiд” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/с “Карпов. Сезон 
другий” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Х/ф “Тi, хто 
змiнюють реальнiсть” (2) 

2+2
08.50, 19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
10.50 Т/с “Iкорний барон” (1) 
21.00 Новини 2+2 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Мiцний 
горiшок” (2) 
00.50 Х/ф “Мегазмiя” (3) 

ТЕТ
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.55, 21.05 Країна У 
11.00 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Принцеса тут Я! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Моду 
народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.10 Дурнєв+1 
23.50 Т/с “Секс i мiсто” 
(2) 
01.20 Теорiя 
зради 
02.05 Твою маму! 
02.30 До свiтанку 

УТ-1
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 22 с.(1) 
10.20 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
11.05 Контрольна робота 
11.30 Д/ф “Двобiй на 
Днiпрi” 
12.25 Шеф-кухар країни 
13.30 Х/ф “Визволення” 
1 с. (1) 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 
17.10 Т/с “Вiчний поклик” 
13 с. (1) 
18.45 Фiнансова 
перспектива 
19.35 Формула захисту 
19.50 Про головне 
20.15 Наркоманiя 
вилiковна 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.45 Концертна 
програма “Подвигом 
Вашим живем” 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 
 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.45 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, 15.40, 20.15 Т/с 
“Убити Сталiна” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. “Шахтар” 
(Донецьк) - “Байєр” 
(Леверкузен) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Т/с “Однолюби” 
11.20, 12.20, 02.50 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” 
20.30 Т/с “Береги моєї 
мрiї” 
00.35 Х/ф “Втеча з Аль-
катрасу” (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” 
12.30 “Випробуй на собi” 
13.30 “Сучасник” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Європейський 
дiм” 15.00 “Економiчне 
коло” 
16.15 “Свiт дитинства” 
16.40 “Вiд класики до 
джазу” 
17.30 “Золота провiнцiя” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.30 “ПрофStyle” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
21.30 “Дiловий 
ритм” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 Д/ф “Київ-
мiсто-герой, мiсто-
великомученик”. ч. 1. 
“Оборона” 
23.30 “Червона калина” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.40 Т/с 
“Лiтєйний” 
12.00, 13.00, 22.20 Т/с 
“Пастка” 
12.45 Факти. День 
14.30, 20.10 Т/с “Брат-
ство десанту” 
18.45 Факти. Вечiр 
00.10 Х/ф “Змiї на борту 
лiтака” (2) 

СТБ
08.20, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 Х/ф 
“Довгоочiкуване 
кохання”(1) 
11.55 Х/ф “Кохаю, тому 
що кохаю”(1) 
13.55 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 2” 
23.25 “Кохана, ми вбива-
ємо дiтей” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 20.00 Т/с 
“Молодiжна команда” 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 17.55 Т/с “Воронiни” 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.50 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
22.00 Т/с “До смертi 
гарна” 
23.00 Знайти крайнього 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00 Подiї 
08.00 Т/с “Подружжя” 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с “Карпов. 
Сезон другий” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Баталiї за 
будинок Баталова” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.00, 22.00 Подiї дня 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.30 Таємний код зла-
маний. Молодiсть 
23.30 Т/с “Мент у законi 5” (2) 

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” 
14.00 Х/ф “Останнi годи-
ни Землi” (1) 
15.55 Д/п “Крила Росiї” 
17.00 Х/ф “Справжнє 
правосуддя-2. Чорний 
ангел” (1) 
21.25 Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Ювентус - Реал. 
Пряма трансляцiя 
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв 
+ огляд iгрового дня 

ТЕТ
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.55, 21.05 Країна У 
11.00 Т/с “Та, що гово-
рить з привидами” (1) 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Принцеса тут Я! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” 
(2) 
01.20 Теорiя зради 
02.05 Твою маму! 
02.30 До свiтанку 
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ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.35 Т/с 
“Лiтєйний” 
12.05, 13.00, 22.15 Т/с 
“Пастка” 
12.45 Факти. День 
14.30, 20.10 Т/с 
“Братство десанту” 
18.45 Факти. Вечiр 
00.10 Х/ф “Служителi 
закону” (2) 

СТБ
08.05 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
13.55 “Битва 
екстрасенсiв” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.40 “Зваженi та 
щасливi - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.00, 20.00 Т/с 
“Молодiжна команда” 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 17.55 Т/с “Воронiни” 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.50 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.50, 00.15 Т/с 
“Бальзакiвський вiк” 
19.00, 00.05 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
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 Т/с “Карпов. Сезон 
другий” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Юрiй Чурбанов. 
Зять Брежнєва” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава третя” 
22.00 Подiї дня 
22.30 Таємний код 
зламаний. Смерть 
23.30 Т/с “Мент у законi 5” (2) 

2+2
09.00 Новини 2+2 
09.25, 18.55 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
13.50 Х/ф “Майамi магма” (1) 
15.25 Д/п “Крила Росiї” 
17.35 Х/ф “По прямiй” (1) 
19.55 Лiга Європи 
УЄФА. Днiпро - Пасуш дi 
Феррейра (Португалiя). 
Пряма трансляцiя 
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
Тун - Динамо. Пряма 
трансляцiя 

ТЕТ
09.55, 21.05 Країна У 
11.00, 00.30 Т/с “Та, що 
говорить з привидами” (1) 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Принцеса тут Я! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” (2)

9 листопада, субота 10 листопада, неділя8 листопада, п`ятниця
УТ-1

08.00, 08.30, 12.00 Новини 
09.00, 21.00 Пiдсумки 
дня 
09.35 Офiцiйна хронiка 
09.40, 16.20 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 24 с. (1) 
10.20 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.10, 18.50, 21.30 
Дiловий свiт 
12.20 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
13.10 Українського роду 
13.40 Х/ф “Визволення” 5 с. (1) 
15.00, 18.20 Новини
15.40 Крок до зiрок 
17.05 Т/с “Вiчний поклик” 
15 с.(1) 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
19.15 Концерт “Мiсту-герою 
Києву присвячується...” 
21.40 Фольк-music 
23.20 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
11.20 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.20 Т/с “Пильна робота” 
13.20, 14.30, 15.40 Т/с 
“Убити Сталiна” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Любов та 
покарання” (1) 
20.15 “Вечiрнiй квартал” 
22.10 “Супергерої “ 
23.15 Х/ф “Смак життя” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Т/с “Береги моєї мрiї” 
11.10, 12.30 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.40 “Судовi справи” 
14.40 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.05 Х/ф “Тариф 
“Щаслива сiм’я” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Шустер Live” 
00.40 Х/ф “Престиж” (2) 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Азбука ремесел” 
12.30 “Час реформ” 
13.30 “Загубленi у часi” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Мiське кiльце” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Мандри кота 
Фiнiка” 
17.30 “Спадщина” 
18.00 “Батур-нащадок 
Чiнгiсхана” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слiд” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник 
Вiтчизни-рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 “Вiнок Шопену” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.35 Т/с “Лiтєйний” 
12.00, 13.00, 21.55 Т/с 
“Пастка” 
12.45 Факти. День 
14.25 Т/с “Братство 
десанту” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.00 Машина часу. 
Телепорт-шоу 
23.55 Максимум в 
Українi 

СТБ
08.40, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.05, 15.45 Х/ф 
“Сiмейний дiм” (1) 
14.45 “Звана вечеря” 
18.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.4“Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-6” 
22.00 Вiкна новини 
00.10 “Куб - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 20.00 Т/с 
“Молодiжна команда” 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 17.55 Т/с “Воронiни” 
13.20, 14.25 Kids Time 
14.50 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.50 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.10 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20, 22.30 
Т/с “Слiд” 
10.00, 21.00 Т/с 
“П’ятницький. Глава третя” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Мовчання матерi” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.00, 22.00 Подiї дня 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
23.20 Т/с “Мент у законi 5” (2) 

2+2
09.00, 10.25 “Шалене 
вiдео по-українськи” 
09.25 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
12.15 “Облом UA” 
14.00 Х/ф “Квантовий 
апокалiпсис” (1) 
16.00 Д/п “Крила Росiї” 
17.05 Х/ф “Батькiвщина 
або смерть” (1) 
19.00 Х/ф “Нездiйсненне 
завдання” (1) 
22.00 Бiйцiвська 
п’ятниця. Схiднi 
єдиноборства. “Бушидо” 
23.00 Баскетбол. “Евролiга”. 
Нантер (Францiя) - 
Будiвельник (Україна) 

ТЕТ
09.55 Країна У 
11.00, 00.30 Т/с “Та, що 
говорить з привидами” (1) 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Любов з майбутнього 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
18.00 Iкона стилю 
20.30 Х/ф “Нiч у музеї” (1) 
22.40 Тузiк & Барбос шоу 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” (2) 

УТ-1
09.05 Життя на рiвних 
09.15 Армiя 
09.30 Православний 
вiсник 
09.55 Моменти життя 
10.55 Дорослi iгри 
12.10 Х/ф “Визволення” 
6 с. (1) 
13.30 Театральнi сезони 
14.25 В гостях у Д.Гордона 
15.25 Спiває О.Пекун 
17.30 Золотий гусак 
17.55 Український акцент 
18.25 Футбол. Чемпiонат 
України. Прем’єр-лiга. 
“Говерла” (Ужгород)- 
“Шахтар” (Донецьк) 
20.25 Кроки на Захiд 
20.45 Слово регiонам 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Без цензури 
22.00 Українська пiсня 
23.10 Концерт Євгена 
Маргулiса “Листи” 

1+1
08.15, 19.30 ТСН
09.00 “Хто там?” 
10.00 М/ф “Енгрi бердс” 
10.05 “Свiтське життя” 
11.15 “Чотири весiлля - 1” 
12.40 “Операцiя Краса - 2” 
14.15 “Мiняю жiнку - 5” 
15.30 М/ф “Маша i 
ведмiдь” (1) 
15.40 “Супергерої “ 
16.25 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
20.00 “Вишка” 
22.20 Х/ф “Таксi - 3” (1) 

ІНТЕР
09.30 “Все для мами” 
10.00 Д/ф “Битва за 
Київ” 
11.00 Х/ф “Любити по-
росiйскi” 
12.55 Х/ф “Тариф 
“Щаслива сiм’я” 
15.00 “Юрмала 2012” 
18.00, 20.30 Т/с “Два 
Iвани” 
20.00 “Подробицi” 
22.25 Великий бокс. 
Олександр Усик 
vs. Фелiпе Ромеро, 
В’ячеслав Узєлков vs. 
Джейдон Кодрiнгтон 
 

ТТБ
07.00 “Вiстi 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 “Cлiд” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Спадщина” 
14.30 “Театральнi 
зустрiчi”. (“Таїна буття”) 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Країна талантiв” 
17.00 “Фiльм-дiтям” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Вiнтаж” 
20.30 “Мандри” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Поклик 
таланту” 
22.00 “Вишиванка” 
22.30 “Вiд класики до 
джазу” 
23.00 “Мамина 
доля” 
23.50 “У пошуках 
легенд” 

ICTV
08.55 Зiрка YouTube 
10.05 Дача 
10.50 Квартирне питання 
11.50 За кермом 
12.10 ПуТЬОва країна 
12.30 Наша Russia 
13.35 Х/ф “Iндiана 
Джонс. У пошуках 
втраченого ковчега” 
16.10 Х/ф “Iндiана Джонс 
i Храм Долi” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
19.55 Х/ф “Iндiана Джонс 
i останнiй хрестовий 
похiд” 
22.40 Х/ф “Iндiана 
Джонс i королiвство 
кришталевого черепа” 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.55 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
15.10 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-6” 
19.00 “Х-Фактор - 4” 
22.00 “Моя правда. 
Андрiй Iскорнєв. 
Холостяк з крижаним 
серцем” 
23.15 “Х-Фактор - 4 
Пiдсумки голосування” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.55 М’ясорУПка 
10.00 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
12.05 Шурочка 
13.25 Рудi 
14.15 Дорослi, як дiти 
15.25 Вже котрий день 
16.30 Про що говорять 
тварини 
17.30 Т/с “Воронiни” 
18.00 М/ф “Добриня 
Никитич i Змiй Горинич” 
19.10 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Таємна кiмната” 
22.25 Х/ф “Зiрвиголова” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10 Х/ф “Сержант Бiлко” 
09.00, 10.00, 21.20, 22.20 
Т/с “Iнтерни” 
11.00 1 за 100 годин 
12.00 Як двi краплi 
15.00 Х/ф “Волошки для 
Василiси” 
17.00, 19.20 Т/с “Вiдбиток 
любовi” 
23.20 Хто гiдний 
бiльшого? 

2+2
07.55 Х/ф “Нездiйсненне 
завдання” (1) 
10.40 Т/с “Джокер” (1) 
19.00 Х/ф “Поєдинок” (2) 
21.00 Х/ф “Мiцний 
горiшок-2” (2) 
23.40 Х/ф “Мисливцi за 
головами” (2) 

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 Х/ф “Iгорь” (1) 
12.10 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
15.50 Х/ф “Шаленi 
перегони” (1) 
17.50 Х/ф “Нiч у музеї” (1) 
19.55 Країна У 
21.00 Вiталька 
22.00 Велика рiзниця 
00.10 Х/ф “Земля 
вампiрiв” (3) 

УТ-1
09.00 Шеф-кухар країни 
09.50 Околиця 
10.25 Подорожуй свiтом 
з Ю.Акунiною 
10.50 Ближче до народу 
з Вiллi Токаревим 
11.20 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
11.55 Як Ваше здоров’я? 
12.55 Крок до зiрок 
13.50 Маю честь запросити 
14.45 В гостях у Д.Гордона 
15.40 Золотий гусак 
16.05 Караоке для 
дорослих 
17.00 Дiловий свiт. 
Тиждень 
17.30 Д/ф “Приречений 
на любов” 
18.10 День знань КНУКiМ 
20.30 Ми хочемо, щоб ви 
знали 
20.50 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
21.55 Полiттеатр 
22.20 Фестиваль пiснi в 
Коблево 

1+1
08.25 ТСН
09.00 “Лото-забава” 
10.00 “Супергерої” 
10.35 “Смакуємо” 
11.10 Х/ф “Гюльчатай” (1) 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
20.15 “Битва хорiв” 
22.00 “Свiтське життя” 
23.05 “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 “Два Iвани” 
16.00 Х/ф “Сусiди за 
розлученням” 
18.00 Шоу “Одна 
родина” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.00 Т/с “Вир чужих 
бажань” 
00.55 Х/ф “У Бога свої 
плани” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Країна талантiв” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Вiнтаж” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.30 “Смак життя” 
14.00 “Вiд класики до 
джазу” 
14.30 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
15.00 “Поклик таланту” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Театральнi 
зустрiчi”. (“Таїна буття”) 
18.00 “Пройди свiт” 
18.30 “Кулiнарiя вiд 
Андрiя” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна 
реклама 
19.00 “Клара Лучко” 
19.45 “Бiржа працi” 
20.00 “Пiлiгрим” 
20.30 “Музична хвиля 
ТТБ” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.26 Погода. Реклама 
22.30 “Побрехеньки” 
22.55 “Iсторiя одного 
експоната” 
23.00 “Полiська 
свiтлиця” 
23.20 “Екотур” 
23.35 “Не бути зайвим 
на землi” 

ICTV
09.05 Х/ф “Переможець 
ураганiв” 
11.00 Козирне життя 
11.30 Машина часу. 
Телепорт-шоу 
13.25 Х/ф “Iндiана Джонс 
i останнiй хрестовий 
похiд” 
16.10 Х/ф “Iндiана 
Джонс i королiвство 
кришталевого черепа” 
18.45 Факти тижня 
19.55 Наша Russia 
20.40 ПуТЬОва країна 
21.00 Головна програма 
22.05 Х/ф “Червоний 
Капелюшок” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
14.00 “Х-Фактор - 4” 
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
21.15 “Один за всiх” 
22.30 Х/ф “Мама 
мимоволi” (1) 
01.10 Х/ф “Ванечка” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/ф “Астерикс i 
вiкiнги” 
09.30 Спiвай, якщо зможеш 
11.15 Мачо не плачуть 
11.55 Божевiльний 
автостоп 
12.55 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Таємна кiмната” 
16.05 М/ф “Добриня 
Никитич i Змiй Горинич” 
17.25 Т/с “Кухня” 
19.30 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
21.20 Х/ф “Чумова 
п’ятниця” 
23.15 Х/ф “Ослiплений 
бажаннями” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
09.00 Мир на смак 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00, 14.00 Т/с “Троє в 
Комi” 
14.50, 17.00, 18.00 Т/с 
“Iнтерни” 
19.00 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 ЧУ 16 Тур. 
Арсенал - Днiпро 
19.20 ЧУ 16 Тур. Волинь 
- Динамо 
21.30 “Профутбол” 
23.00 Д/п “Тiльки Днiпро! 
Тiльки перемога!” 

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/ф “Марко-
Макако” (1) 
12.00 Х/ф “Шаленi 
перегони” (1) 
14.05 Х/ф “Вуличнi танцi” (1) 
16.05 Х/ф “Вуличнi танцi 2” (1) 
18.00 Зупинiть, я закохалась! 
20.00 Країна У 
21.05 Вiталька 
22.05 IНародний артист 
00.05 Одна за всiх 
01.00 Профiлактика 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Проявляйте ініціативу всю-

ди, де це тільки можливо зро-
бити без шкоди для власного 
становища. Можуть з`явитися  
розбіжності, пов’язані з парт-
нерськими відносинами. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам необхідно свідомо піді-

йти до рішення ситуації, яка 
сформувалася, бо в цей мо-
мент вам можуть перешкодити 

емоції. Плани на роботі можуть 
мінятися з точністю до навпаки. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вівторок – досить вдалий 

день для реалізації ваших 
задумів і початку проектів. 
Розшириться коло спілкуван-
ня, що зробить сприятливим 
вплив на ваш настрій, відкри-
ються нові можливості.

РАК (22.06-23.07) 
Виявіть більше терпіння 

та м’якості в спілкуванні з на-
вколишніми, намагайтеся не 
дратуватися і не відповідати 
брутальністю на бруталь-
ність. Постарайтеся не підда-
ватися шкідливим впливам. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Звертайте пильну увагу на 

події навколо вас. Вам при-
дасться більше впевненості 
у власних силах і більше дові-
ряйте своїй інтуїції. Постарай-

теся виявити терпіння і не ква-
пити події, що відбуваються. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Активність і оптимізм дозво-

лять домогтися бажаного успі-
ху. Намагайтеся уникати підви-
щеної уваги з боку керівництва, 
інакше ви можете отримати не 
зовсім приємне доручення.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10) 
Усі ваші лиха – від утоми, 

яка нагромадилася. Ймовірні 

конфлікти і затяжні з’ясування 
відносин на роботі. Може за-
гостритися питання про гро-
шову компенсацію. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На роботі постарайтеся 

бути непомітним і не привер-
тати до себе уваги. Намагай-
теся зайвий раз не потрапля-
ти на очі начальству. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам необхідно бути уваж-

ним і обережним, стежити за 
своєю мовою. Може виникнути 
ситуація, коли вам доведеться 
швидко опанувати нові знання 
та професійні навички. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Реалізація намічених 

планів виявиться набагато 
ефективнішою, якщо ви з ро-
зумом використаєте власні 
ділові зв’язки і заступництво 
впливових знайомих, однак 

надмірно зловживати такими 
відносинами теж не варто. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Постарайтеся раціональ-

но розподілити сили. Вас 
може супроводжувати успіх 
у пошуках роботи. 

РИБИ (20.02-20.03) 
Вам необхідно стратегічно 

правильно вибудувати свої 
відносини з партнерами по 
роботі.
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Різне10
Міліція попереджає

Футбол
В осінні дні золотавого жовтня в усіх ра-

йонах нашої області під патронатом голо-
ви правління ПАТ «Тернопільгаз» Олега 
Караванського проходить місячник безпе-
ки щодо користування газом у побуті. Слід 
зазначити, модернізацію запланованих 
заходів охоче реалізовують молоді спеці-
алісти – головний інженер ПАТ «Тернопіль-
газ» Володимир Караванський, начальник 
виробничо-технічного відділу Володимир 
Гутий разом із працівниками вказаного 
відділу Головного підприємства. В рамках 
місячника у навчальних закладах нашого 
району, а саме – загальноосвітніх школах 
сіл Біла та Скородинці, минулого тижня (24 
жовтня) проводилися навчальні та пізна-
вальні вікторини щодо безпечного користу-
вання газом у побуті. На одній із них, у с. 
Біла, побували і наші кореспонденти.

Варто сказати, такі вікторини представни-
ками Чортківського управління експлуатації 

газового господарства під очільництвом 
начальника управління Ігоря Клизуба про-
водяться вже котрий рік поспіль, і це стало 
доброю традицією. Адже мета даних за-
ходів: попередження нещасних випадків, 
які мають місце в побуті (отруєння чадним 
газом, удушення природним газом), а також 
запобігання найнебезпечнішого – вибуху з 
причин неправильного користування газо-
вими приладами.

Було приємно споглядати неабияку заці-
кавленість школярів щодо участі у віктори-
ні; їхньому захопленню побаченим не було 
меж, а дитячій активності – тим паче.

Інженер виробничо-технічного відділу Го-
ловного підприємства об’єднання  ПАТ «Тер-
нопільгаз» Ірина Дунець, головний інженер 
Чортківського управління експлуатації газо-
вого господарства Ігор Чепига та спеціаліс-
ти служби аварійно-відновлювальних робіт 
газового господарства демонстрували і ві-
деоролики, й обладнання,  яким на сьогодні 
забезпечена газова служба та використо-
вує в процесі локалізації аварії; й практичні 
напрацьовані навики; наводили приклади 
реальних фактів негативних наслідків із 

причини неправильного користування газо-
вими приладами у побуті.

Чітко продумано та влучно було проведе-
но кожен етап даного заходу, що й оцінено 
захопленням усіх присутніх. Адже все про-
ходило в ігровій формі, що, безумовно, при-
ваблює школярів, краще запам’ятовується 

інформація. Навіть за кермом спеціалізова-
ної обладнаної машини дітлахи мали змогу 
посидіти. Школярі давали безліч різного 
роду запитань щодо користування газовими 
приладами. Найактивнішим учасникам вікто-
рини було вручено символічні подарунки.  

Плідно попрацювали представники газової 
служби, проведена кропітка робота з підго-
товки заходів, оскільки сьогодні нашу юнь не 
так-то й легко такими вікторинами зацікавити 
(бо комп’ютерні ігри їх ваблять найбільше), та 
всі старання вилилися лише позитивом.  

Направду, такого роду, так би мовити, 
інструктажі дають позитивні вагомі резуль-
тати. Приємно, що наставники учнів, а у 
Білій активно залучився до проведення ві-
кторини й сам сільський голова Володимир 
Шматько, залюбки йдуть назустріч органі-
зації даних дійств, за що і вдячні працівники 
управління газового господарства. 

Почергово газовики завітають із цікавими 
пізнавальними заходами в усі школи району. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Місячник безпеки

Про серйозне – 
через призму гри

У листопаді цього року на території дер-
жави проводитиметься місячник добровіль-
ної здачі до ОВС зброї, боєприпасів, вибу-
хових матеріалів і спеціальних засобів.

Мета заходу – запобігання незаконному 
обігу зброї та суттєве зниження здійснення 
тяжких злочинів.

Обов’язковій здачі в міліцію підлягають 
зброя та боєприпаси, що знаходяться у 
незаконному користуванні. До них відно-
ситься і знайдена на місцях боїв Великої 
Вітчизняної війни зброя військових зразків, 
і та, яка залишилась онукам або дітям від 
родичів, оскільки після смерті її власника – 
зберігання незаконне.

Слід зауважити: громадяни, які добро-
вільно здали зброю, в цей період мають 
можливість зареєструвати її на своє ім’я 
за умови, що вона не є краденою та не ви-
користовувалася в будь-яких кримінальних 
цілях. Окрім того, всі, хто добровільно здав 
в міліцію зброю, боєприпаси та вибухові ре-
човини, які незаконно зберігалися, звільня-

ються від кримінальної та адміністративної 
відповідальності.

Згідно зі санкцією ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, за носіння, зберігання, придбання, 
виготовлення, ремонт, передачу чи збут 
вогнепальної зброї (крім гладкоствольної 
мисливської), бойових припасів, вибухо-
вих речовин або вибухових пристроїв без 
передбаченого законом дозволу призна-
чається покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від двох до п’яти років.

Отож, зважте на власну безпеку та без-
пеку інших людей; подбайте про уникнення 
кримінальної відповідальності.

Із питань здачі небезпечних «іграшок», а 
також придбання чи реєстрації зброї, спец-
засобів, звертайтеся в службу дозвільної 
системи Чортківського РВ УМВС України в 
Тернопільській обл. або за тел. 2-12-45.

Василь ВАРКО,
інспектор дозвільної системи 

чортківського райвідділу міліції 

Місячник добровільної 
здачі зброї

На верхньому боці листків після заражен-
ня розвиваються плями від світло-зеленого 
до жовтого кольору (діаметром – до 5 мм). Із 
часом центри цих плям стають коричневими 
та некротичними. На нижній поверхні лист-
ка з’являються випуклі соскоподібні пустули 
(телії) від світло-жовтого до рожевого кольо-
ру. Дуже вражені листки в’януть і поступово 
цілком висихають. Якщо культури надто вра-
жені, на приквітниках і стеблах з’являються 
соруси, а на квітах спостерігається некро-
тична крапчастість з випадковими пустула-
ми (поширюється при t° 17 – 28 С°).

Для своєчасного виявлення карантинних, 
а також інших небезпечних хвороб квіткових 
культур необхідно здійснювати систематичні 
обстеження насаджень (посівів). Обстежен-
ню підлягають перш за все імпортні сорти, 
що перебувають у карантинних оранжере-
ях, інтродуційно-карантинних розплідниках. 
Огляд необхідно здійснювати щодекади.

Зауважмо, хвороби квіткових культур 
розповсюджуються ураженими живцями, 
зрізаними квітами, рослинними рештками. 

На здорові рослини інфекція передається 
вітром, дощем, комахами, птахами, а також 
інструментом, який використовують під час 
обробки культур; бактерії та гриби можуть 
проникати через природні отвори й меха-
нічні ушкодження.

Забороняється ввезення ураженого садив-
ного матеріалу та прищеп з країн розповсю-
дження захворювання. Слід вести ретельне 
обстеження в період вегетації. Рослини, що 
залишились, обприскувати фунгіцидами; 
ґрунт, у якому росли хворі рослини, дезінфіку-
ють 5% розчином формаліну з розрахунку 0,5 
л на 1 м2, свіжогашеним або хлорним вапном, 
або пропарюють, інвентар дезінфікують.

При виявленні показників захворювання 
повідомляйте фітосанітарну інспекцію за 
адресою:  м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 
31; тел. 3-18-51.

Юрій СТРОЦЕНЬ, 
провідний спеціаліст-державний фіто-

санітарний інспектор відділу фітосані-
тарного контролю на митному кордоні

Варто знати

Біла іржа хризантем
Небезпечна карантинна хвороба вражає чудові квіти, 

красою яких ми замиловуємося в осінньо-зимовий період. 

Чемпіонат області. 
Фінальна частина. 13-й тур
ФСК «Чортків» – «Поділля-Агрон» Ве-

ликі Гаї – 1:0.

Лише один крок залишається зробити 
чортківчанам, аби покласти в кришталеву 
кубкову чашу медалі першості. А ось якими 
вони будуть – золотими, срібними чи брон-
зовими – залежатиме тільки від них. Якщо 
здобудуть перемогу в останньому турі пер-
шості у виїзному матчі в Бережанах, ми – 
чемпіони! У випадку нічиєї усе буде зале-
жати від результату матчу, що проходитиме 
одночасно у Великих Гаях між «Поділлям-
Агроном» і заліщицьким «Дністром». По-
разка узагалі нас може відкинути на третє 
місце, оскільки «Тернопіль 2» автоматично 
здобуває три очки за технічну перемогу над 
ФК «Козова» і випередить нас. Тож ми всі 
віримо, що наші хлопці не підведуть багато-
чисельну армію уболівальників, які, гадаю, 
поїдуть за своєю командою й у Бережани, 
аби вони там відчували себе в гостях мов 
удома і, сподіваємось, разом відчують ра-
дісну мить чемпіонської перемоги.

Щодо передостаннього туру, то у ньому 
було зіграно всього лише один матч – у 
Чорткові. «Тернопіль 2» і теребовлянська 
«Нива» здобули чергові технічні перемоги, 
а ФК «Бережани» не виїхав на матч до За-
ліщиків (технічна поразка – 0:3), чим зробив 
«ведмежу» послугу нашим сусідам. Тож 

наразі становище команд чільної четвірки 
перед останнім туром є наступним: ФСК 
«Чортків» – 28 очок; «Дністер» Заліщики – 
27; ФК «Тернопіль 2» – 26; «»Нива» Теребов-
ля – 24 очки. Ми були б усі не проти, якби у 
такому порядку розташувалися команди й 
після 3 листопада.

*    *    * 
У попередньому номері нашої газети ми 

обіцяли підбити підсумки першості району з 
футболу, однак згодом вирішили таки доче-
катися закінчення обласної першості, щоб 
охопити все разом. Тож сьогодні наводимо 
тільки результати 10-го (останнього) туру, 
зіграного минулої неділі в рамках фінальної 
частини чемпіонату області у другій групі: 
Бичківці – Шманьківчики – 1:3;   Милівці – 
Базар – 7:1; Угринь – Пробіжна – 3:0.

Все в наших руках!
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ПРОДАюТЬСЯ

квартирибудинки

земельні ділянки
інше

Звичаї

ОДПІ інформує

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

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

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.

двоповерховий особняк зі сутеринами 
у м. Чортків (біля автостанції). Підведені 
всі комунікації, приватизована земельна 
ділянка – 10 сотих. Будинок здано в 
експлуатацію. Ціна договірна. 

Тел.: 095-444-67-30, 096-258-88-00.

У НОВИЙ ЗАКЛАД хАРчУВАННЯ ПОТРІБНІ 

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

(Оксана)

квартира у м. Чортків, центр, 98 кв. м. 
Готова до проживання, євроремонт, уся 
сантехніка, кондиціонери. Ціна 68 тис. у. о. 

Тел. 067-673-66-67 (Ірина).

2-кімнатна квартира площею 49 кв. м. 
Металопластикові вікна, нові вхідні двері, ін-
дивідуальне опалення. Кімнати роздільні.

Тел. 093-121-06-20.

2-кімнатна квартира в с. Колиндяни, 
на 2-му поверсі, без ремонту.

Тел. 096-124-67-29.

2-кімнатна квартира по вул. Б.Лепкого, 9, 
на 5-му поверсі, площею 53 кв. м. Є лоджія – 
6 м,  кухня об`єднана з балконом, зроблено 
євроремонт, індивідуальне опалення. 

Тел. 066-984-71-98.

2-кімнатна квартира (без ремонту) 
площею 45 кв. м., по вул. Шевченка 62/12. 
Індивідуальне опалення. Ціна договірна.

Тел.: 095-444-67-30, 096-258-88-00.

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

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

Медичні працівники Чортківської 
ЦКРЛ висловлюють щирі співчуття 
лікарю-онкологу Володимиру Васи-
льовичу Гончару з приводу тяжкої  

   втрати – смерті його батька.

Хто пам`ятає – пом`яніть,
Хто забув – згадайте.

1 листопада минає один рік, 
як перестало битися серце 

дорогої нам людини
УСАчОВА Юрія Васильовича

(14.02.1947 – 1.11.2012).
Тепер його душа 

перебуває в інших 
світах, але з нами 
залишилися його по-
рядність, доброта, 
щирість.

Неможливо позбу-
тися смутку та пеку-
чого болю від важкої 
втрати дорогої нам 
людини.

Сумуємо. 
Пам`ятаємо. 

Молимося за упокій душі. 
Нехай наша щира молитва буде тобі світ-

лом у дорозі вічності.

Сумуючі – дружина, 
сестра, брат, діти, внуки.

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

Тел. 097-808-82-40.

Чортківське райСТ 
продає магазин «Промпродтовари» 
у с. Антонів, загальна площа – 238,6 кв. м. 
Стартова ціна – 70000 грн.
За довідками звертатися за тел.: 

2-13-64; 2-23-49; 067-354-10-11.

Відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 9 вересня ц. р. за № 450 по-
вернення коштів здійснюється у випадках:

– надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску, безпідставно стягнених сум єди-
ного внеску та/або застосованих фінансових санкцій або інших коштів на відповідний раху-
нок органу доходів і зборів, відкритий в органі казначейства за балансовим рахунком 3719;

– помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на нена-
лежний рахунок органу доходів і зборів.

До сум помилково сплачених коштів не включаються суми авансових платежів, сплачені 
відповідно до абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону України від 8 липня 2010 р. за № 2464-VІ.

Повернення коштів у вищезгаданих випадках (окрім випадку надходження до органу дохо-
дів і зборів рішення суду про визнання безпідставним стягнення ним із юридичних і фізичних 
осіб сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій) здійснюється виключно 
на підставі заяви платника про повернення надміру або помилково сплачених коштів, яка 
подається в довільній формі до органу доходів і зборів, у якому він перебуває на обліку як 
платник єдиного внеску.

У заяві обов’язково зазначаються: найменування платника (суб’єкта господарювання); код 
ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку від-
мовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають 
відмітку в паспорті); місцезнаходження та номер контактного телефона; причини повернен-
ня коштів; сума коштів, що підлягає поверненню; реквізит рахунка одержувача коштів.

До заяви платник обов’язково додає оригінал або завірену ним копію розрахункового до-
кумента (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує сплату коштів на рахунок 
відповідного органу доходів і зборів.

Чортківська ОДПІ

Було встановлено, що господарські опе-
рації з придбання 367 тонн бітуму проведені 
ДП «Тернопільський облавтодор» без за-
стосувань конкурсних процедур, тобто з по-
рушенням вимог ряду статей Закону України 
«Про здійснення державних закупівель», що 
призвело до завдання матеріальної шкоди 
(збитків) дочірньому підприємству на загаль-
ну суму понад 107 тис. гривень. Посадова 

особа державного підприємства, зловжива-
ючи службовим становищем при складанні 
офіційних адміністративно-господарчих до-
кументів, вносила до них завідомо неправ-
диві відомості, тобто вчинила кримінальні 
правопорушення, передбачені ч. 1. ст. 364 та 
ч. 1. ст. 366 Кримінального кодексу України.

Проведеними в процесі досудового розслі-
дування заходами забезпечено добровільне 

відшкодування державному підприємству 
заподіяної діями винної особи шкоди.

Зважаючи на усі пом’якшувальні обстави-
ни, клопотання прокурора та представника 
ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК 
«Автомобілі дороги України», Тернопіль-
ський міськрайонний суд ухвалив закрити 
кримінальне провадження про обвинува-
чення посадовця підприємства та звільнив 
його від кримінальної відповідальності за 
дійовим каяттям.

Прес-група УСБУ 
в Тернопільській області

Помилково сплатили єдиний внесок 
– маєте право на повернення

Служба безпеки України інформує

З державними коштами не жартують
Співробітники Управління Служби безпеки України в Тернопільській області 
викрили та задокументували протиправну схему розкрадання коштів ДП 
«Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

під час закупівель матеріально-технічних ресурсів 
для проведення дорожніх робіт упродовж 2011-2012 років.

95 літ назад у Львові проголошено самостій-
ну Західно-Українську Народну Республіку, що 
постала на уламках Австро-Угорської імперії. 

Той Листопадовий зрив започаткував нову 
добу визвольних змагань за вільну Україну. 

Недовгою була історія ЗУНР, проте жер-
товною та яскравою. На початку ХХ століт-
тя після сотень літ поневолення українці 
знову заявили світові, що ми нація, котра 
прагне волі й самостійної держави. Зброй-
ний виступ 1 листопада у Львові відновив і 
закріпив у гнобленому віками українському 
народі світлу традицію лицарського воле-
любного духу з княжих і козацьких часів, пе-
ретворивши в дійсність вимріяну в серці на-
ції державницьку ідею. Вояки УГА, українські 
січові стрільці здійснили воістину історичний 
подвиг, вкрили себе невмирущою славою. Та 
майже сім десятиліть їх могили були сплюн-
дровані, унітарна держава з її антинаціо-
нальною ідеологією намагалась знищити 
пам`ять про листопадову революцію січових 
стрільців. На початку останнього десятиліт-
тя минулого століття на могилах хоробрих 
усусів галичани поклялися довести до пере-
моги їх святу справу. З нашого краю 21 січня 
1990 року через живий ланцюг людських рук 
передалася на Велику Україну ідея україн-
ської свободи й незалежності. Пригадаймо: 
ця ідея здобула визнання й підтримку абсо-
лютної більшості народу України, який в часі 
референдуму 1 грудня 1991 року зробив свій 
єдино правильний вибір.

У день 1 листопада традиційно приходимо 
до стрілецьких могил, відправляємо панахи-

ди пам`яті. Цього ж дня за давнім християн-
ським звичаєм засвічуємо свічки на могилах 
колись близьких нам людей – рідних, друзів, 
знайомих. І є в тім притишенім, сповитому 
туманами й першою памороззю, а ще – не-
розкритою жодним із поколінь таїною, дні 
глибокий філософічний смисл. Того дня об-
лишаємо сув`язь найнагальніших справ, від-
суваємо вбік низку найістотніших проблем, 
аби поспішити на сповідь до пам`яті, до са-
мих себе – вчорашніх. 

У листопадових сутінках мерехтять на кла-
довищах міріади вогників. Ледь чутно, а то й 
зовсім про себе, шепочуть молитву уста. Під 
подувами осіннього вітру, навіть захищене 
зовні, невтямки й чому здригається полум`я 
свічки. Триває розмова нас, допоки на землі 
сущих, із померлими, проте живими у вічнос-
ті, в нашій пам`яті, спогадах, вчинках. Такої 
миті мимохіть усвідомлюємо до прикрості 
жахливу куцість нашого земного буття, по-
значеного на тлі вічності мов спалах ранко-
вої зорі. Усвідомлюємо переконливу вищість 
на тім тлі духовних начал. Й немов прозріва-
ємо, осмисливши навіщо приходимо в світ. 
Ненадовго, бодай до завтра, коли знову нас 
здійме й закрутить круговерть справ, явищ, 
подій. Та то буде завтра. 

А поки що – 1 листопада. Останнім спа-
лахом осені, розсіваючи надовкіл гіркувато-
терпкий запах, зорять на могилах хризанте-
ми. Мерехтять свічки, спливають окапинами 
пам`яті...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Мерехтить у тімняві падолистова пам`ять...
Нинішній день позначений напрочуд цінним карбом – карбом пам`яті. Для України 

в цілому й особливо – її західних, рідних для нас теренів. І для кожного з нас.

Вважати недійсними
свідоцтво платника ПДВ за № 26668620 

від 23.07.1997 р. ІПН 211545119162 обласної 
комунальної аптеки № 34 с. Пробіжна, вида-
не Чортківською ДПІ.

студентський квиток за № 9229428, вида-
ний Чортківським державним медичним ко-
леджем у 2012 р. на ім`я: МЕЛЬНИК Вікторія 
Вікторівна.

У випадку помилкової сплати сум єдиного внеску на відповідні не бюджетні 
рахунки за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, 

які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування» здійснюється зарахування помилково сплачених сум 
єдиного внеску в рахунок майбутніх платежів у порядку календарної черговості 

виникнення зобов’язань платника з цього платежу.



№ 44 (8434), 1 листопада 2013 року

Вітання12

+10 ... +11

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СУБОТА
2 листопада

+9 ... +13

НЕДІЛЯ
3 листопада

+7 ... +13

ПОНЕДІЛОК
4 листопада

+10 ... +13

ВІВТОРОК
5 листопада

+12 ... +15

СЕРЕДА
6 листопада

+11 ... +14

чЕТВЕР
7 листопада

+8 ... +12

П`ЯТНИцЯ
8 листопада

Найкращі, найтепліші слова вітань 
шлемо з нагоди 60-річного ювілею,
який святкуватимемо 4 листопада, 

дорогому татові, чоловікові, дідусеві
Михайлові Петровичу КАРПЕЦЮ

зі смт Заводське.
Є ювілеї та свята 

                          різні, 
Але одна 
     з найкращих дат, 
Коли вітають 
             друзі й рідні, 
І Вам минає 60! 
Бо 60 – це сила 
                й мудрість, 
Та й досвід, кажуть, 
                  немалий,
Повага в домі, 

                                             серед друзів,
Любов і шана від дітей! 
Прийміть від нас вітання щирі, 

Хай обминає Вас журба, 
Хай кожен день 
                        несе віднині 
Для Вас міх 
                    щастя і добра!

З любов̀ ю та повагою 
– дружина, діти, внуки.

Найщиріші слова вітань надсилаємо 
ювіляру 

Михайлові Петровичу КАРПЕЦЮ.
60 – не привід для печалі, 
60 – це зрілість золота. 
Хай до ста, а може, ще і далі 
Йдуть не оглядаючись літа. 
Хоч було в житті тривог багато, 
Та не будем згадувать сумне, 
Бо горить в душі іще багаття, 
Ще вогонь горить – це головне. 
Хай дорогу не встеляють хмари 
І хода пружиниться міцна.
Щоб життя у Вас було завжди 
                                                  як свято.
Здоров`я шлем міцного, як граніт,

   Людського щастя, 
Благ земних багато –
З роси й води 
           на добру сотню літ.

З повагою – свати: 
сім`я Величків, 

сім`я Краков̀ яків.

Вітаємо зі 60-річчям 
Мирославу Іванівну КОТИК

із с. Переходи.
Є ювілеї досить  різні,
Та є одна 
         з найкращих дат,
Тоді вітає 
                  вся родина,
Бо Тобі, рідненька, – 60!
Не журися, мамо, 
    що роки проходять,
І не виливай 
       у сльози почуття.
Бо така є правда, 
       що літа минають,

А за ними – все наше життя.
Отож, не сумуй, журбі не здавайся,
А просто радій і всім усміхайся.
То спасибі, мамо, за добро Твоє,
За те, що зростила, за те, що навчила,

За хліб на столі
Ми вдячні Тобі, мамо, – 
                          уклін до землі.

Чоловік, діти і онуки. 

30 жовтня відсвяткував свій перший 
День народження найкращий у світі 

синочок, милий онучок, 
чудовий братчик

Дмитрик-Ігорчик МАСЛІЙ
зі с. Кривеньке.

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

Несуть білочки гостинці
У вишиваній торбинці,
Подарунків так багато –
До Ігорчика на свято.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі посилають.
Ісус Христос хай Тебе береже, 
Ангел-Хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою ласку засилає
І ангельський хор “Многая літ” заспіває.
З любов̀ ю – мама Іра, тато Віталій, 

братчик Богданчик, 
тьотя Наталя, бабусі, 

дідусь, хресні батьки 
та вся велика родина.

Цими листопадовими днями  
святкуватиме свій 90-річний ювілей 
дорога матуся, бабуся, прабабуся, 

прапрабабуся і сваха
Емілія Михайлівна ТРАЧ

зі с. Свидова.
Вже ключами 
        відлетіли в край 
       далекий журавлі
І берізки пожовтіли, 
       шлють листочки 
                    до землі,
Осінь щедра 
  і барвиста завітала   
              в Вашу хату,
Щоб калиновим 
                  намистом 
нашу рідну привітати.

Бажаємо довго Вам ще прожити,
Здоров`я міцного на довгий вік,
Щоб правнуків встигли одружити
Й благословити праправнуків у світ.
Усе було в житті – і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин...
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних і щасливих днин.

З повагою та любов̀ ю – 
син Богдан, невістка Богдана, 

внуки Галина і Володимир, 
Оксана й Ігор, Іван і Марія, 

правнуки Ірина та Юрій, 
Марійка і Володимир, 

Володя, Василько, Юля, 
Дмитрик, правнучок 

Артемко, сваха Веронія.

Щиро вітаємо люблячого чоловіка, 
дорогого тата й дідуся 
Івана Івановича РЯБОГО

із м. чортків
з 65-річним ювілеєм,

який він святкує сьогодні.
Журавлиним 
                     ключем 
       відлітають літа,
Сивина засріблила 
               вже скроні,
Тільки в серці 
                у Вашім –  
та ж струна золота,
Те ж тепло 
          незгасиме 
                в долонях.

Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов`ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
Хай життя буде довгим й щасливим.
Спасибі, рідненький, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро.
Вклоняємось з шаною низенько,
Бо Ви для всіх нас – вічний оберіг,
Здоров`я й щастя зичимо Вам щиро,

Ще сотню літ 
            щоб Вас Господь беріг.

З повагою та любов̀ ю – 
дружина Анна, син Віталій 

та невістка Галя, донька 
Таня та зять Василь, внуки 

Таня, Настуся, Саша, Максимчик.

Вітаємо із фарфоровим весіллям – 
20-річчям спільного сімейного життя

Оксану Михайлівну 
та Михайла Володимировича

ПАХОЛКІВ
зі с. Колиндяни.

Хай дороги ваші стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І добро не обминає хату,
Як не обминає осінь світ!
Хай здоров`я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує ще багато літ.

З повагою та любов̀ ю – 
доньки Галя, 

Олеся та зять Віталій, 
свати Віктор і Наталія, 

батьки та вся родина.

Вітаємо з 60-річчям 
дорогого брата, швагра, вуйця

Романа Миколайовича ДРОЗДОВА
із м. Копичинці.

Скільки років Тобі – не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю,
Ми вітаєм із тими роками,
Що постукали в душу Твою.
Щоб здоров`я міцніло і радість квітла,
І ніколи не згасла людська доброта.
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть не оглядаючись літа.
Отож, не сумуй, журбі не здавайся,
А просто радій і всім посміхайся.
Усіх благ Тобі бажаєм
За душу – людяну й просту,
Всі квіти світу ми даруєм
За добре серце й теплоту.
Хай Бог стереже від болю й тривоги,

Щоб світлі завжди 
           стелились дороги.

З повагою та любов̀ ю – 
сестра Галина, швагро 

Михайло, племінниця 
Наталя зі сім`єю.

27 жовтня відсвяткувала 
свій День народження 

завідуюча ДНЗ с. Ягільниця 
Наталя Богданівна БУКАЛЮК.

Прийміть від нас 
 вітання найкращі,
Бажаємо миру, 
  здоров’я і щастя. 
Щоб лихо й хвороби   
      Вас обминали,
Зозуля сто років 
   життя накувала. 
Хай легко 
         прощається, 
  добре живеться,
Все вміється, 
                 все удається. 
Чистого неба, радості в хаті, 
Будьте завжди веселі, щирі й багаті.

Хай Бог здоров’я Вам дає, 
А Мати Пречиста 
                   завжди береже.

З повагою – колектив 
старшої групи.

З народженням 
Тебе, малятко!

У Чортківському пологовому будинку 
за період з 22 по 28 жовтня ц. р. 

народилося 5 дівчаток і 5 хлопчиків.
22 жовтня о 12-й год. – дівчинка (3 кг 600 

г, 53 см) в Оксани ШКРУМКО зі с. Пробіжна;
23 жовтня в 00 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 

600 г, 52 см) у Марії ГРАДОВОї з м. Чортків,
о 3 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 850 г, 56 см) 

в Олени ГУРАЛЬ зі с. Мухавка,
о 5 год. 30 хв. – хлопчик (2 кг 815 г, 49 см) 

у Надії ЛАЗАРУК зі с. Пастуше,
о 13 год. 20 хв. – дівчинка (3 кг 455 г, 51 см) 

у Світлани ПРОКОПІВ зі с. Угринь,
о 14 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 60 г, 51 см) 

у Тетяни БОЙЧУК зі с. Давидківці; 
25 жовтня о 9 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 

620 г, 53 см) у Зоряни ШУШКО зі с. Угринь;
26 жовтня о 20 год. 45 хв. – хлопчик ( 3 кг 

200 г, 51 см) у Лесі ЮЗВІШИН зі м. Чортків;
28 жовтня о 13 год. 52 хв. – дівчинка (3 кг 

200 г, 52 см) у Марії КОЗАК зі с. Улашківці,
о 20-й год. – хлопчик (3 кг 200 г, 56 см) у 

Наталії КРАМАРЧУК зі с. Головчинці Залі-
щицького району.

Колектив баклабораторії 
щиро вітає з Днем народження
Ірину Валеріївну СОБОЛЄВУ.

Хай буде цей день 
        незабутньо 
              прекрасним, 
А небо завжди 
          буде чистим  
                 і ясним!
Хай сонечко сяє    
       промінням 
                 ласкавим,
Життя буде довгим 
    і дуже яскравим!
Щоб було у ньому 

                                          багато любові, 
Щоб зустрічі були веселі й чудові! 
Щоб всі шанували Тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли! 
Нехай лиш від сміху 
                                 з’являються сльози. 
Хай люди повагу та ласку дарують. 
Хай в житті Твоєму горя не буває, 
На устах усмішка завжди розквітає. 
Хай промінчик сонця, 
                              як ангелик з неба,

Прилетить і сяде Тобі 
                         на плече, 
Нехай за нас обніме 
           й ніжно поцілує,
Щоб Ти відчула, 
                 як ми любимо Тебе.

Фотомить

Павутина тчеться, день за днем минеться,
упадуть морози на осінні сльози.
І, мов згадка, злине в далину орлину 
день цей, що озветься спомином у серці...

Анна БЛАЖЕНКО
Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ

Бабине літо


