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Виходить з 1939 року

Тема номера

Сьогодні в цей чудовий листопадовий день 
завітав ювілей до прекрасної людини, 

мудрого і поважаного нами усіма керівника 
Чортківського МУВГ 

Романа Михайловича КуцА.
Вишиває листопад 
                           вишиванку,
Добирає нитки із знанням 
                                     митця,
Гаптує візерунки і мережки,
Щоб пасували Вам до лиця.
То ж хай ця сорочка 
                           вишивана
Лиш добру долю в хату 
                          принесе,
Посадить щастя на покутті,
Здоров’ям з боку 

                                                       підіпре.
А в Бога попросимо для Вас миру і ласки,
Щоб Ваше життя було як добра, 
                                            мудра казка.

Колектив МуВГ.

Триває передплата районки 
на наступний рік

Її вартість 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 з оформ-

лення квитанції, які становлять: при оформ-
ленні передплати на 3 місяці – 2 грн. 10 коп.; на 
півроку – 2 грн. 55 коп.; на рік – 3 грн. 90 коп.)

Голос народу 
має бути почутий!

Передплата-2014

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 районне радіо-

мовлення.
Початок о 16-й год.

Новообраний голова обласної ради – Василь Петрович 
ХОМІНЕЦЬ народився 13 жовтня 1973 р. в с. Виноград Коло-
мийського району, що на Івано-Франківщині. Закінчив Хмель-
ницьке педучилище, історичний факультет Тернопільсько-
го педінституту. Був членом націоналістичних організацій 
СНУМ і “Тризуб”, нині – член ВО «Свобода». П`ять років очо-
лював Лановецьку райдержадміністрацію (2005-2010 рр.), 
працював на посаді начальника управління торгівлі Терно-
пільської міської ради та заступником Тернопільського місь-
кого голови. Одружений. Проживає у Тернополі.

В обласній раді
Тернопільщина – з бюджетом  

і головою обласної ради

Після майже 11-місячної перерви, викликаної 
політичним протистоянням, на минулому тижні, 

31 жовтня, відновила свою роботу 45-а сесія 
обласної ради, на якій прийнято бюджет-2013 та 

обрано нового голову облради. Перед тим обласну раду 
нарешті поповнило 16 депутатів від ВО «Свобода» 
і 3 – від «Єдиного центру», яких через бездіяльність 
обласної територіальної виборчої комісії ніяк не 

могли ввести до її складу, що зрештою паралізувало 
роботу найвищого представницького органу краю.

Хаос паркування – небезпека руху

Чортків… Старовинне, рідне, улюблене місто. Нещодавно воно, на радість, а чи на біду, 
отримало статус обласного. Хтось із цього приводу будує нові яскраві перспективи, а хтось – безнадійно 

махнув рукою на таку звістку, бо ж, так би мовити, проблем і без того вистачає, а фінанси місцевого бюджету, 
як кажуть, «співають романси». І так хотілось би похизуватися чепурністю Чорткова, 

та – на превеликий жаль… 

Читайте на 4-й стор.
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На часі2

8 листопада. Тривалість дня – 9.21. Схід – 7.01. Захід – 16.22. Іменини святкують Дмитро, Феофіл

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Держфінінспекція інформує

У райдержадміністрації

Призначення В облдержадміністрації
Розпорядженням голови райдержадміністрації за № 

141-к від 23 жовтня ц. р. начальником відділу охорони 
здоров`я Чортківської РДА призначено ШВИДЮКА Ігоря 
Олександровича. Народився у м. Чортків 7 березня 1981 
р. Освіта вища. У 2004 р. закінчив Тернопільську державну 
медичну академію ім. І.Я.Горбачевського за спеціальністю 
«Лікувальна справа» (кваліфікація «лікар»). До призна-
чення на посаду працював лікарем-урологом поліклініч-
ного відділення Волочиської центральної районної лікарні 
Хмельницької області. 

Як зазначила на цьому зібранні го-
ловний спеціаліст відділу культури, 
туризму, національностей та релігій 
М.Мельник, Україна – багатонаціональ-
на держава і одним із пріоритетних 
чинників функціонування і зміцнення 
Української держави є міжнаціональна 
злагода, під якою розуміють такий стан 
розвитку суспільства, коли українці і 
національні меншини досягають по-
вного взаєморозуміння, взаємоповаги 
і активної співпраці на ґрунті їх рівних 
прав і можливостей з метою якомога 
повнішого задоволення національно-
культурних, політичних, соціально-
економічних та інших потреб. «Кожна з 
представлених в Україні етнічних груп 
так чи інакше прагне зберегти свою 
мову, культурну спадщину, традиції, які 
в кінцевому рахунку формують основи 
національної ідентичності, забезпе-
чують можливості для підтримки жит-
тєдіяльності й розвитку культури того 
чи іншого етносу, підтримки його со-
ціальної й політичної спроможності. Ці 
положення закріплені Законом України 
«Про національні меншини в Україні» 
1992 р. і Конституцією України 1996 р., 
а також наявність Декларації прав на-
ціональностей України 1991 р. свідчить, 
що Українська держава поступово ство-
рює необхідні правові умови розвитку 
національних меншин», – наголосила 
М.Мельник.

«Україна відкрито проголосила сві-
тові, що будує демократичну правову 

державу, в якій однаково добре буде 
українцям і росіянам, євреям і полякам, 
білорусам і угорцям, болгарам і молда-
ванам, німцям і румунам, представникам 
усіх народів, для яких українська земля 
стала рідною. Проблеми міжнаціональ-
них відносин стали одним з важливих 
аспектів діяльності Верховної Ради 
України, її комісій і комітетів з питань 
культури та духовного відродження, 
державного суверенітету, міжреспублі-
канських та міжнаціональних відносин. 
Для сучасної України проблеми наці-
ональних меншин і міжнаціональних 
відносин гостро актуалізовані ще тією 
обставиною, що вони відбуваються в 
процесі трансформації та побудови на-
ціональної держави не відходячи від 
принципів євроінтеграції, задекларова-
ної українською дипломатією. Процес 
формування нової держави, нового сус-
пільства передусім повинен спиратися 
на ідею єднання, яка б консолідувала 
це суспільство, стала б фундаментом 
його стабілізації, й цілком очевидно, що 
в багатонаціональній державі, якою є 
Україна, ця ідея повинна сприйматися 
всіма її громадянами незалежно від їх 
національних відмінностей. Забезпе-
чення гарантій та механізму реалізації 
прав національних меншин стало одним 
з провідних політико-правових напрямів 
діяльності у становленні незалежної 
Української держави та у максимально-
му наближенні законодавства України 
до законодавства провідних європей-

ських країн стосовно національних мен-
шин і національних відносин», – зазна-
чено в ході наради.

* * *
Заступник голови райдержадміністра-

ції І.Стечишин провів робочу зустріч з 
головою культурно-освітнього польсько-
українського товариства ім. А.Міцкевича 
М.Пустельник з питань стимулювання 
діяльності національно-культурного то-
вариства в рамках реалізації у районі 
завдань Президента України щодо зміц-
нення міжнаціональної злагоди та по-
розуміння, задоволення культурних та 
освітніх потреб національних меншин. 
У ході зустрічі зазначено, що влада ра-
йону та голова культурно-освітнього 
польсько-українського товариства ім. 
А.Міцкевича М.Пустельник сприятимуть 
учням Суботньої школи та членам това-
риства глибше пізнавати мову, культуру  
і традиції Польщі. «Наші учні брали уже 
участь у культурно-освітній програмі, 
профінансованій Міністерстом культури 
Польщі, були задіяні у програмі, що ство-
рена польською фундацією «Пястун» під 
назвою «Спільна культурна спадщина 
польського та українського народів», – 
розповідає М.Пустельник, яка вже 20 
років є незмінною головою товариства і 
працює для відродження і культивування 
польської культури і мови.

(За інф. веб-сайту 
Чортківської РДА)

Одним із пріоритетних чинників функціонування і зміцнення 
Української держави є міжнаціональна злагода

Про реалізацію у регіонах завдань Президента україни щодо зміцнення міжнаціональної злагоди 
та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин йшлося на нараді, 

яку провів заступник голови райдержадміністрації І.Стечишин.

Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопіль-
ській області Федір Бортняк просить громадян області мак-
симально жорстко реагувати на можливі прояви корупції 
або службового недбальства в діях її працівників. Якщо ви 
відчуваєте упередженість з боку фінансового інспектора, 
формалізм чи відхилення від нормативно-правових актів у 
його роботі, негайно дзвоніть на «телефон довіри» за но-
мером (0352) 52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінан-
сової дисципліни, раціонального і цільового використання 
державних коштів та недопущення їх розкрадання закли-
кає усіх до співпраці з Держфінінспекцією в області. Якщо 
вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновни-
ків з державним майном та грошима, а тим більше факти 
їх незаконного привласнення, не вагайтесь – дзвоніть на 
«телефон довіри» за номером (0352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна 
дзвонити на «телефон довіри» Державної фінансової ін-
спекції України за номером (044) 425-38-18.

Петро БАБ’ЯК, 
заступник начальника Чортківської

міжрайонної держфінінспекції

30 жовтня заступник голови районної ради Л.Хруставка, 
керуючий її справами С.Стефанишин, заступник началь-
ника відділу організаційної роботи Я.Дзиндра разом з де-
легацією депутатів міської ради за пропозицією депутатів 
райради здійснили робочу поїздку по обміну досвідом у 
місто Калуш Івано-Франківської області. Дане місто ще в 
70-х роках отримало статус міста обласного значення.

Представники Чортківщини мали змогу взяти участь у 
пленарному засіданні Калуської міської ради, де розгляда-
лося питання спільного фінансування з районного і місько-
го бюджетів галузі охорони здоров`я.

У ході зустрічі голова Калуської районної ради та началь-
ник фінансового управління Калуської райдержадміністра-
ції поділилися досвідом щодо утримання та фінансування 
галузей освіти, культури, охорони здоров`я, відмітили пе-
реваги і недоліки фінансування окремих галузей.

Надзвичайно цікавим виявився досвід наших колег в ор-
ганізації надання медичної допомоги населенню міста та 
району. Делегація Чорківщини відвідала районну лікарню, 
у якій медичну допомогу безоплатно отримують усі меш-
канці міста Калуш і Калуського району. Керівництво лікарні 
продемонструвало сучасне медичне обладнання, що спра-
вило надзвичайно приємні враження на членів делегації. 
Варто зазначити, що тільки на медикаментозне забезпе-
чення місцевих жителів з бюджету щорічно виділяється 
близько 17 млн. гривень і це чи не єдине місто в Україні, де 
так піклуються про здоров`я своїх жителів.

(За інф. веб-сайту Чортківської районної ради)

У районній раді

Допоможе «телефон 
довіри»

Очікуване валове виробництво зер-
на з урожаю 2013 року – 2170,3 тис. Як 
повідомив керівник області, резерви 
виробництва в регіоні зерна ще є.

Як доповів Валентин Хоптян, в роз-
витку інфраструктури аграрного ринку 
за два останні роки введено в експлу-
атацію зернових елеваторів силосного 
типу загальною потужністю 480 тис. т 
одночасного зберігання зерна,  в тому 
числі в поточному році три елеватори 
загальною потужністю 245 тис. тонн в 
Борщівському, Козівському та Лано-
вецькому районах.

«На досягнутому ми не зупиняє-
мось. Нещодавно ми заклали капсулу 
під будівництво нового комбікормово-
елеваторного комплексу потужністю 
180 тис. т одночасного зберігання зер-
на у селі Острів. Найближчим часом 
з такою ж потужністю ми відкриємо 
і елеватор у Гусятині, а також млин, 
щоб торгувати не лише зерном, а й 
комбікормом, борошном», – повідомив 
В.Хоптян.

За словами голови ОДА, з метою на-
рощування обсягів виробництва ово-
чів у с. Синьків Заліщицького району 
проводиться будівництво другої черги 
тепличного комплексу на площі 30 га, 
перша черга площею 10 га була здана 
в експлуатацію у вересні 2012 року. 
На сьогодні господарством зібрано 
1,3 тис. тонн овочів. Для зберігання 
фруктів у ФГ «Гадз» Бучацького району 
проведено реконструкцію складського 
приміщення ємністю 2 тис. т та вста-
новлено холодильне обладнання.

Велику увагу влада області при-
діляє і роботі молочних комплексів. 
Введено в дію два таких комплекси в 
ТОВ «Бучачагрохлібпром» потужністю 
1200 гол. корів кожен. Завершується 
будівництво та реконструкція третьо-
го молочного комплексу  на 1200 голів 
корів у цьому ж підприємстві. Введено 
в дію комплекс з вирощування та від-

годівлі свиней у Лановецькому районі 
ПАП «Агропродсервіс» с. Оришківці на 
40 тис. голів.

За словами голови ОДА, сьогодні 
в області одна із найбільших кількос-
тей спиртових заводів. Державною 
Програмою активізації економіки на  
2013-2014 р. р., затвердженою поста-
новою Кабінету Міністрів України, на  
території області передбачено про-
ведення перепрофілювання на випуск 
біоетанолу 2 спиртових  заводів  дер-
жавного підприємства «Укрспирт» – 
ДП «Зарубинський спиртовий завод», 
ДП «Ковалівський  спиртовий  завод» 
і нарощування потужності з виробни-
цтва біоетанолу на Хоростківському 
МПД  ДП «Укрспирт». Крім цього, як по-
відомив Валентин Хоптян, зараз йдуть 
переговори щодо створення в області 
заводу з виробництва біоетанолу.

Окрему увагу голова Тернопільської 

ОДА приділив питанню виробництва 
цукрових буряків. Сьогодні в області 
знаходиться 8 цукрових заводів за-
гальною потужністю з переробки 29,9 
тис. тонн цукристих на добу. Цього року 
заготівлю цукрових буряків здійснює 7 
цукрозаводів. Станом на 1 листопада  
переробку буряків і виробництво цукру 
проводить 4 цукрових заводи. Ними 
вже перероблено 634 тис. т  сировини і 
вироблено  80,4 тис. т цукру. За слова-
ми В.Хоптяна, за сезон  передбачаєть-
ся виробити понад 158 тис. т цукру. 

Голова ОДА звернув увагу міністрів 
на необхідність прийняття в Україні 
програми з підтримки виробників та 
переробників цукру, а також наголосив 
на важливості дотаційності тих, хто 
займається вирощуванням цукрових 
буряків.

На Тернопільщині спостерігається 
позитивна динаміка у таких сферах, 
як тваринництво, рослинництво та 
овочівництво. Окрему увагу міністрів 
керівник області привернув до пер-
спектив розвитку на Тернопільщині са-
дівництва, а також заявив, що в регіоні 
розробляється для цього спеціальна 
програма.

Також голова ОДА доповів, що в 
регіоні завдяки тісній співпраці вла-
ди, бізнесу та громадськості вдається 
проводити реформи у всіх галузях, а 
це дозволяє покращити життя мешкан-
ців.

Роботою голови Тернопільської ОДА 
щодо реалізації в області державної 
програми активізації економіки в уря-
ді залишились задоволеними. Терно-
пільщина від міністрів отримала ряд 
завдань, головне з яких – не збавляти 
темпів розвитку.

(За інф. веб-сайту 
Тернопільської ОДА)

Голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян відзвітував перед Урядом 
України про реалізацію в області державної програми активізації 

економіки, проведення комплексу осінньо-польових робіт
В.Хоптян доповів, що в рамках реалізації державної програми активізації економіки аграрним сектором 

Тернопільщини за дев’ять місяців ц. р. забезпечено виробництво валової продукції сільського господарства 
на суму 5,6 млрд. грн., що на 0,3 відсотка більше ніж у минулому році. Майже за три роки діяльності на посаді 

голови ОДА Валентин Хоптян повідомив, що в регіоні вдалося вдічі збільшити виробництво зерна. 



9 листопада. Тривалість дня – 9.18 Схід –7.03. Захід – 16.21. День української писемності та мови. Іменини святкують Нестор, Марко, Емілія. 
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Офіціоз 3
Із засідання колегії райдержадміністрації Документи

Передусім головуючий надав сло-
во голові районної організації Все-
українського об`єднання ветеранів 
С.Шевчуку, котрий означив завдання 
і мету діяльності організації, а також 
звернувся до присутніх сільських голів 
посприяти з поновленням її місцевих 
осередків й активно залучати до життя 
громади людей, за плечима яких чима-
лий життєвий досвід.

А першим і, мабуть, головним на 
засіданні було питання про виконан-
ня програми соціально-економічного 
розвитку району за 9 місяців з почат-
ку року, з якого доповідала начальник 
управління економічного розвитку та 
торгівлі РДА Г.Мостовик.

Отож, як район спрацював за пер-
ших три квартали цьогоріч.

Виробництво валового сукупного 
продукту (у порівняльних цінах) в ці-
лому по району становить 928,3 млн. 
грн., що складає 54,7 відсотка вико-
нання. Програмне завдання з обсягів 
промислового виробництва виконано 
на 107,8 відсотка (вироблено продук-
ції майже на 429 млн. грн.), темп рос-
ту до відповідного періоду минулого 
року становить 104,9 відсотка. Не 
забезпечили з тих чи інших причин 
виконання прогнозних завдань вісім 
промислових підприємств: ПП «Па-
ляниця плюс», ТОВ «Органіка», ТОВ 
«Товстеньківський крохмальний за-
вод», ВАТ «Чортківський завод «Агро-
маш», ПП «Чортківсир», Марилівське 
МПД ДП «Укрспирт», Чортківське від-
ділення ТОВ «Радехівський цукор», 
ПП «Юліта». Дев`ять підприємств до-
пустили спад обсягів виробництва.

Обсяг виробництва валової сіль-
ськогосподарської продукції за звіт-
ний період становить 250,4 млн. грн. 
Станом на 1 жовтня сільгосппідпри-
ємствами обмолочено ранні зерно-
ві і зернобобові культури – 13492 га, 
що складає 70,4 відсотка до минуло-
го року, при валовому зборі 45358 т 
(63,9 відсотка). Середня врожайність 
склала 33,6 ц/га (– 3,4 ц/га). За звітний 
період вироблено 19,1 тис. т молока 
(100,3 відсотка) і 2,5 тис. т м`яса (113,5 
відсотка).

Загальний обсяг роздрібного то-
варообороту підприємств торгівлі та 
ресторанного господарства зріс до 
відповідного періоду минулого року 
на 10,1 відсотка. Середньомісячна за-

робітна плата зросла за 9 місяців на 
11,3 відсотка і становить 2296,6 грн. 

Присутній на засіданні колегії за-
ступник директора департаменту 
економічного розвитку облдержад-
міністрації В.Гоц після доповіді ви-
ступаючої звернув увагу на ряд мо-
ментів, які необхідно взяти до уваги, 
аби виконати програму соціально-
економічного розвитку до кінця року. 
Серед них це – зростання податкового 
боргу, менша середньомісячна заро-
бітна плата, аніж загалом по області, 
невиконання прогнозованих завдань 
і навіть спад виробництва на деяких 
підприємствах тощо. 

Заступник голови райради Л.Хрус-
тавка попри позитивні цифри бачить 
і ряд негативних моментів в соціально-
економічному розвитку краю. Це – змен-
шення більш як на вісімсот осіб кількості 
працюючих порівнюючи з аналогічним 
минулорічним періодом, внаслідок чого 
суттєво зменшився й фонд заробітної 
плати. Вперше за останні роки через не-
донадходження субвенцій не виконано 
дохідну частину районного бюджету. Не-
проплачено коштів через органи Держ-
казначейства майже 5 млн. грн. та ін. 

Перший заступник голови райдержад-
міністрації Р.Філяк, ставлячи на голо-
сування розпорядження голови РДА 
з цього питання, зауважив, що з отри-
манням Чортковом статусу обласного 
значення суттєвих змін зазнає програ-
ма соціально-економічного розвитку 
Чортківщини на наступний рік, адже 
місту відійде значна частина  про-
мислового комплексу району, а також 
соціально-культурної сфери.

Про виконання районного бюджету та 
бюджету району за 9 місяців ц. р. звіту-
вала начальник фінансового управ-
ління Г.Ізвєкова. Детально зупинятись 
на її доповіді не будемо, оскільки по-
вністю даний звіт опубліковано на 5-й 
стор. сьогоднішнього номера район-
ки. Вона також наголосила, що ряд 
сільських рад не виконав плану до-
ходів своїх бюджетів. Оскільки 99,9 
відсотка районного бюджету складає 
податок на доходи фізосіб, суттє-
во вплинуло на зниження цієї цифри 
зменшення зарплати на таких вели-
ких підприємствах, як Чортківське ви-
робництво ТОВ «Радехівський цукор», 
«Біллербек-Україна» перо-пухова фа-
брика, «Поллєна-Україна», АТП-16142, 

ЗАТ «Агропродукт».
Доволі значне пожвавлення в залі 

викликало питання про облаштування 
систем вуличного освітлення в насе-
лених пунктах району (доповідав на-
чальник розвитку інфраструктури РДА 
П.Пустовіт). Не стільки воно само, як 
неможливість вирішити деякі питання, в 
тому числі й освітлення, через затримку 
проплат Держказначейством. Приміром, 
Заводський селищний голова Р.Колодій 
з квітня місяця не може розрахуватися 
за виготовлені вікна для дитсадка (217 
тис. грн.). Позитивним досвідом щодо 
освітлення вулиць ділився з колегами 
Білівський сільський голова В.Шматько, 
в селі якого світиться 460 ліхтарів. Але 
на цьому молодий війт зупинятися не 
збирається.

Взагалі, зі слів П.Пустовіта, з 57 на-
селених пунктів Чортківщини повніс-
тю світиться 15 (мається на увазі від 
потреби у ліхтарях, озвучених сіль-
ськими радами), 33 – частково і 12 не 
освітлюється зовсім. На облаштуван-
ня вуличного освітлення затрачено 
912 грн. коштів, у т. ч. 291,5 тис. грн. з 
райбюджету. 

У розпорядженні голови райдержад-
міністрації з даного питання йдеться 
про завершення робіт з вуличного 
освітлення, а також необхідність ко-
ригування графіка освітлення з враху-
ванням переходу на зимовий час.

Крім озвучених вище, на засіданні 
колегії РДА було заслухано питання 
про роботу управління Пенсійного 
фонду України в Чортківському райо-
ні щодо наповнення бюджету фонду, 
погашення заборгованості перед ПФУ 
та фінансування виплати пенсій і до-
помог в районі за 9 місяців ц. р. (допо-
відала заступник начальника управ-
ління Л.Бобак) і про стан розвитку 
фізичної культури, спорту та основних 
об’єктів спортивного спрямування 
на території району (начальник від-
ділу у справах молоді та спорту РДА 
О.Галущак). Опісля цього заступник 
голови районної ради Л.Хруставка 
ділився враженнями із присутніми 
на засіданні колегії про поїздку чорт-
ківської делегації у м. Калуш з метою 
переймання досвіду життєдіяльності 
міста обласного значення.

Любомир ГАБРуСЬКИЙ  

Керівник апарату районної
державної адміністрації                            Ж.ГАБРУСЬКА

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію 
в апараті районної державної адміністрації 

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копію-
вання або друк документів, що надаються за запитом на ін-
формацію в апараті районної державної адміністрації (далі 
– Порядок), визначає механізм відшкодування запитувача-
ми інформації фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються апаратом райдержадміністрації 
за запитами на інформацію.

2. Порядок застосовується у разі, коли апарат райдержад-
міністрації є належним розпорядником інформації.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, 
що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та 
друк не стягується.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних 
витрат на копіювання або друк документів здійснюється в 
разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитува-
них документів. 

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіюван-
ня або друк запитуваних документів розраховується від-
ділом фінансово-господарського забезпечення апарату 
районної державної адміністрації з урахуванням розміру 
мінімальної заробітної плати на дату копіювання або друку 
документів.

6. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, 
розпорядником якої є апарат районної державної адмі-
ністрації, у разі необхідності здійснення копіювання або 
друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає за-
явку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запи-
том на інформацію (далі – заявка), до відділу фінансово-
господарського забезпечення апарату райдержадміністра-
ції за формою згідно з додатком 1.

7. На підставі отриманої заявки відділ фінансово-
господарського забезпечення апарату райдержадміні-
страції протягом одного робочого дня виписує рахунок за 
формою згідно з додатком 2 і передає його відповідальній 
особі для подальшого направлення в установлений зако-
ном строк запитувачу інформації.

8. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк до-
кументів здійснюється шляхом перерахування коштів у 
безготівковій або готівковій формі виключно через устано-
ви банків чи відділення зв’язку.

9. Запитувані документи надаються після підтвердження 
повної оплати рахунку протягом п’яти робочих днів.

10. У разі, якщо запитувач інформації не надав підтвер-
дження оплати вартості фактичних витрат на копіювання 
або друк протягом двох тижнів з дня відправлення виконав-
цем повідомлення про відшкодування таких витрат, а та-
кож повністю або частково відмовився від оплати рахунку, 
то відповідно до частини першої статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» виконавцем направ-
ляється відмова у задоволенні запиту.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 липня 2011 року за № 740 «Про за-
твердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію», роз-
порядження  голови Тернопільської  обласної   державної   
адміністрації  від 9  квітня  2013  року за № 144-од «Про 
затвердження Порядку відшкодування та норм фактичних 
витрат на копіювання або друк документів, що надаються 
за запитом на інформацію в апараті обласної державної 
адміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні 
юстиції у Тернопільській області 15 квітня 2013 року за № 
5/723 (зі змінами), з метою упорядкування роботи  апарату 
райдержадміністрації із забезпечення запитувачів публіч-
ною інформацією:

1. Затвердити:
1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копію-

вання або друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію в апараті районної державної адміністрації, 
що додається;

2) норми фактичних витрат на копіювання або друк доку-
ментів, що надаються за запитом на інформацію в апараті 
районної державної адміністрації, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів районної держав-

ної адміністрації затвердити порядки відшкодування та  
норми фактичних витрат на копіювання або друк докумен-
тів, що надаються за запитом на інформацію у структурних 
підрозділах районної державної адміністрації, з урахуван-
ням відповідних граничних норм витрат, затверджених По-
становою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року  
за № 740.

3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та засобами масової інформації 
апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення 
даного розпорядження в місцевих друкованих засобах ма-
сової інформації та на сайті райдержадміністрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з моменту його 
офіційного  оприлюднення.

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити 
керівникові апарату районної державної адміністрації 
Габруська Ж.В.

11 жовтня 2013 року                                                № 340-од
 

Голова районної 
державної адміністрації                                            С.КОБІС

Коли ще все можна поправити
Як уже анонсувалося у попередньому номері нашої газети, минулого тижня, в останній день жовтня, 

відбулося чергове засідання колегії райдержадміністрації, яке вів перший заступник голови РДА Р.Філяк. 
Попри те, що його порядок денний містив п’ять питань, 

засідання проходило не довго. 

Розпорядження голови райдержадміністрації 

Про затвердження Порядку відшкодування та норм                       
фактичних витрат на копіювання або друк          

документів, що надаються за запитом на інформацію в апараті 
районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації 
М.КУЛЬБА

Керівник апарату 
районної державної 
адміністрації                                         
Ж.ГАБРУСЬКА

НОРМИ
фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються 
за запитом на інформацію в апараті 
районної державної адміністрації

Послуга, що надається Норми витрат
Копіювання або друк 

копій документів формату 
А 4 та меншого розміру 
(у тому числі двосторонній 
друк)

0,05 відсотка розміру мі-
німальної заробітної плати 
за виготовлення однієї 
сторінки

Копіювання або друк 
копій документів формату 
А 3 та більшого розміру (у 
тому числі двосторонній 
друк) 

0,07 відсотка розміру мі-
німальної заробітної плати 
за виготовлення однієї 
сторінки

Копіювання або друк ко-
пій документів будь-якого 
формату, якщо в доку-
ментах поряд з відкритою 
інформацією  міститься 
інформація з обмеженим 
доступом, що потребує її 
відокремлення, прихову-
вання тощо (у тому числі 
двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мі-
німальної заробітної плати 
за виготовлення однієї 
сторінки
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Політика

Віталій Кличко окреслив першочергові за-
вдання, які він ставить перед собою та своєю 
політичною силою. Лідер «УДАРу» перекона-
ний, що успіх будь-якої людини і країни в цілому 
залежить від правильного формулювання за-
вдання і волі для її виконання. Кличко впевне-
ний, що відповідальний політик повинен знайти 
ключову проблему, яка не дозволяє всьому сус-
пільству зробити крок вперед. За його словами, 
політик повинен мати безстрашність і рішучість 
донести свою точку зору до людей, об’єднати 
їх заради мети – вирішення цієї проблеми. При 
цьому він твердо переконаний, що це має бути 
зроблено, які б перешкоди не стояли на шляху і 
які б сили не намагалися перешкодити.

Основні проблеми, з якими, на думку лі-
дера «УДАРу», сьогодні зіткнулася Україна 
– це бідність, безправ’я і несправедливість. 
Тому головне завдання, яке він ставить пе-
ред собою, –  забезпечити кожному можли-
вість мати роботу, підтримати благополуччя 
своєї родини, захистити громадянські права 
українців, їх людську гідність.

Віталій Кличко визнає, що про це в Укра-
їні говорять вже більше двадцяти років, 
але найкраща оцінка результату цих роз-
мов – думка людей. Більшість відзначає, що 
їхній добробут погіршується; майже 70 від-
сотків українців вважають, що країна йде в 
неправильному напрямку. Кличко висловив 
стурбованість, що борги по зарплатах і со-
ціальних виплатах сьогодні перевищили 2 
мільярди гривень. «Але справа не в тому, 
що грошей немає; біда в тому, що вони роз-
крадаються», – переконаний Кличко.

В якості прикладу він навів той факт, що сьо-
годні тільки в системі державних закупівель 
десятки мільярдів гривень осідають по кише-
нях чиновників. А цих грошей, вважає лідер 
«УДАРу», із запасом вистачило б і для виплати 
соціальних зобов’язань, і на освіту, і медици-
ну, і на науку. Кличко з упевненістю заявив, що 
його команда змусить державу працювати на 
кожну людину, а не на олігарха чи корупціоне-
ра. «Ми повинні зробити те, чого не робили 20 
років – нанести системний удар по корупції», – 
безапеляційно стверджує лідер «УДАРу».

Віталій Кличко назвав три кроки, які 
мають змінити на краще ситуацію в країні

Перший – змінити правила взаємодії 
держави та громадянина. 

Кличко впевнений, що мінімізація контактів 
людини і чиновника знищить базу для коруп-
ції. «Чиновники перестануть ганяти людей 

за довідками та документами, а будуть самі 
їх збирати. Це їхня робота», – говорить він. 
Кличко також пообіцяв зменшення кількості 
податків та спрощення механізму їх сплати, 
запровадження чітких норм, які регулювати-
муть діяльність державних органів.

Політик  розповів, що «УДАР» вже готує 
пакет таких змін до законодавства, а части-
на вже подана до парламенту – понад 400 
актів. «Але нинішня влада не хоче ці закони 
приймати», – сказав Кличко.

Лідер «УДАРу» найближчим часом відві-
дає всі регіони України, щоб разом з члена-
ми його команди та громадськістю підготува-
ти пакет законів, які дозволять кардинально 
спростити відносини між громадянином і 
державою в Україні, зробити ці правила од-
наковими для всіх.

Другий крок, названий Кличком, – по-
міняти людей: вигнати корупціонерів з 
влади, з суду, з міліції, з прокуратури. 
Він нагадав, що під час парламентських 
виборів «УДАР» мав плакат про люстрацію 
влади. «Якби ми отримали більшість у пар-
ламенті і формували уряд, ми могли б її про-
вести. Але тепер це доведеться зробити но-
вому Президенту», – наголосив Кличко.

Він розповів, що зміст люстрації, яку про-
понує «УДАР», полягає в наступному – ство-
рити нові органи державної влади, нові суди 
і правоохоронні органи. При цьому, зауважив 
Кличко, нові – за змістом і принципами своєї 
роботи, а не за формою або персональним 
складом. Законодавчу базу для таких змін 
«УДАР» також готує зараз.

Віталій Кличко вважає, що Україна має ви-
користати досвід інших країн, щоб привести 
на посади у цих органах чесних професіо-
налів, а не казнокрадів і хабарників. «Досвід 
Японії та Сингапуру, країн Балтії та Грузії, 
досвід об’єднання Німеччини дає відповідь. 

Необхідно створити нову, незалежну кадро-
ву службу, яка займатиметься атестацією 
держслужбовців і працівників правоохорон-
них органів, суддів і прокурорів», – пере-
конаний лідер «УДАРу». За його словами, 
завдання такої служби – виставити заслін 
корупціонерам і сформувати новий корпус 
управлінців, які будуть працювати на країну, 
а не на свою кишеню. Політик переконаний, 
що коли їх стане досить багато, коли буде 
досягнуто «критичної маси» чесних людей у 
владі, процес вже буде не зупинити. До ро-
боти такої кадрової служби Кличко пообіцяв 
залучити журналістів, громадські організа-
ції, фахівців з країн Європейського Союзу.

Третій крок – контроль.
Серед першочергових планів Кличка та 

його команди – створення незалежного Ан-
тикорупційного бюро, яке займатиметься 
виявленням корупціонерів і притягненням 
їх до відповідальності. За діяльністю цього 
агентства здійснюватиметься громадський 
контроль. Водночас Кличко визнав, що будь-
яке бюро не може знати все, і тому буде за-
проваджене право кожної громади звільняти 
чиновника, суддю або міліціонера.

Зокрема, додав політик, якщо 10 відсотків 
населення населеного пункту, району чи об-
ласті підпишуть проект рішення про відставку 
такого чиновника, то буде проводитися міс-
цевий референдум. «Якщо людина відома як 
корупціонер, вона втратить посаду. У мене 
вистачить волі, щоб здійснити ці реформи і 
очистити країну», – запевнив Віталій Кличко.

Лідер партії «УДАР» переконаний, що 
Україна має величезний потенціал, який по-
винен нарешті бути реалізований. Кличко не 
сумнівається, що його команда зможе реалі-
зувати право людини вільно трудитися, за-
робляти і бути захищеним з боку держави.

«Тоді у нас будуть європейські зарплати, а 
як наслідок – європейські пенсії та соціальна 
допомога. Це моя мета. Я знаю, як її досягти. 
І ми переможемо!», – додав Віталій Кличко.

Олександр ХОТЮК, 
голова Чортківської районної організації 

Політичної партії «УДАР» 

Кличко йде в Президенти
Днями лідер Партії «уДАР» Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради заявив, 

що балотуватиметься на майбутніх виборах Президента україни в 2015 році.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Любім правду, гляньмо довкола на ре-
альність: дороги ледве дихають на ладан 
(запилюжені, з ямами!), сміттєві контейнери 
– на самісіньких тротуарах (антисанітарія!), 
базарні намети невдовзі розставлятимуть 
уже й на центральній площі міста, а парк 
відпочинку, а кінотеатр – як чорний фантом 
минулого?! А ще,.. і ще,.. і ще… Проблеми 
намотуються таким товстим цупким сувоєм, 
що приємного дуже-дуже мало.

Мабуть, кожен, хто потрапляв у центр 
міста (на вулицях С.Бандери (біля костелу), 
Гончара, Мельника (біля магазину «1000 
дрібниць») та інші, що прилягають до цен-
тру), особливо, так би сказати, у пікові дні 
тижня – п’ятницю, суботу, неодмінно звертав 
увагу на хаотичне паркування автомобілів. 
Їх, здається, більше, ніж самого люду. Й ця 
хаотичність неприємно вражає, тут не те що 
проїхати – пройти неможливо; паркують авто 
(і приватники, й вантажівки з усякого роду 
товаром, і таксі згрупувалося (нелегально!)), 
де тільки можна й не можна, не зважаючи на 
знаки (до речі, їх тут чимало) – «стоянка за-
боронена». А як випаде сніг, ожеледиця скує 
дороги?! Аварійна ситуація – на кожному 
кроці!.. Та водіям – дарма! 

Отож, поцікавилися ми, кореспонденти 
районки, про належні місця паркування в 
центрі Чорткова, про можливість уникнення 
такого хаосу в різних відповідних інстанціях, 

та в першу чергу, щодо паркування, зверну-
лися до самих автомобілістів і перехожих 
громадян. Реакції, направду сказати, були 
різні, деякі навіть неадекватні. Підходимо до 
авто, яке стоїть акурат під знаком заборони, 
довгенько очікували власника. На наше за-
питання, чому припаркувалися під знаком, 
відповідь: «А де маю стати?!». Хтось знія-
ковіло розводив мовчки руками (є ще сові-
сливі люди), хтось нарікав на те, що у місті 
не продумані зручності для стоянки авто, 
а хтось – у грубій формі «відправив» нас 
«далеко-далеко»… Таксисти мовляли, що як 
їм, так і пасажирам, тут вигідно базуватися 
(замовлень більше), бажаючі скористатися 
послугами таксі теж вказували на зручність 
(бо здебільшого повертаються додому з 
важкими валізами, наповненими усякою 
всячиною). А ось наріканням водіїв міських 
автобусів щодо хаотичного паркування не-
має меж. 

Як відомо, до розроблення схеми руху 
транспорту в місті, місць паркування, роз-
ташування дорожніх знаків напряму є при-
четними міська рада, ДАІ та Чортківський 
комбінат комунальних підприємств. Отож, 
прямуємо туди. 

Згідно з рішенням сесії міської ради за № 
5 від 24 січня 2011 р. розроблено Положен-
ня «Про збір за місця для паркування тран-
спортних засобів». Об’єктом оподаткування 
є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 
міської ради спеціально відведена для за-

безпечення паркування транспортних за-
собів на автомобільних дорогах загального 
користування, тротуарах або інших місцях, 
а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги 
(споруди, їх частини), які побудовані за ра-
хунок коштів місцевого бюджету, за винят-
ком площі земельної ділянки, яка відведена 
для безоплатного паркування транспортних 
засобів, передбачених статтею 30 Закону 
України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні». У міській раді на-
дали нам і перелік спеціальних земельних 
ділянок, відведених для організації та про-
вадження діяльності із забезпечення парку-
вання транспортних засобів у м. Чортків: на 
вул. Гончара (від незавершеної будівлі ринку 
«Набережний» до автобусної зупинки біля 
магазину «Меблі»), Шевченка (біля магази-
ну «Норма»), участок земельної ділянки від 
будинку за № 20 на вул. Ринок до будинку за 
№ 7 на вул. С.Бандери, Мельника (біля ма-
газину «1000 дрібниць»); заїзні «кишені» на 
вулицях Подільська, С.Бандери (біля Центру 
зв’язку «Укрпошта» і магазину «Ельдорадо»); 
Шевченка (біля військкомату). А ось на вули-
цях Гончара (подвір’я Чортківського ККП), 
Петрушевича, Гоголя (біля будинку міської 
ради) є сумніви щодо місць паркування, їх 
там не повинно бути, але ж авто паркують… 

Так, схема руху транспорту саме по цен-
тральних вулицях міста існує, та вона вже 
доволі застаріла. Є потреба в розробленні 
нової схеми (яка обійдеться чималою сумою, 

та на часі – вже у стані розробки), розстанов-
ці додаткових знаків, зміні руху транспорту 
(згідно із численними зверненнями, клопо-
таннями та й ситуацією, що склалася). До 
речі, встановлення дорожніх знаків, розмітки 
на дорогах у вказаних місцях згідно з рішен-
нями органів місцевого самоврядування, ви-
конкому, сесії Чортківської міської ради та 
приписів ДАІ входить у функції  Чортківсько-
го ККП, який є і балансоутримувачем доріг 
міста, тротуарів, знаків. Але фінансування 
даного фронту зобов’язань – на мілині (ох, ця 
вічна нестача коштів!). Та відповідна служба 
намагається по мірі можливості утримувати 
в належному стані хоча би дорожні знаки (на 
жаль, не всі й не всюди). Слід вказати, вста-
новлення одного дорожнього знака – більше 
400 грн. затрат.

Із порушеннями правил паркування ДАІ, 
міська рада борються всякими можливими 
методами, та все ж за цей хаос слід братися, 
можливо, з іншого боку, бо й справді місць 
для паркування транспорту в центрі не так 
вже й багато, кількість автомобілів щоразу 
збільшується, а вулиці ж не розширюються. 
Тобто одне одного витісняє. І ця проблема 
з кожним роком, мабуть, ускладнюватиметь-
ся. Колись у місті було платне паркування, 
була й бригада паркувальників, але затрати 
перевищували прибутки, і для Чортківського 
ККП це стало невигідним – «вилітали в тру-
бу». 

Якщо ж заглянути в податковий кодекс, 
згідно з яким і розглядалося положення про 
паркування автотранспорту в місті – будь-
яка земельна ділянка, яка виділена для 
паркування, повинна бути облаштована за 
певними нормами. Та, як на додаток, є ще й 
така постанова, в якій вказано, що всі місця 
паркування автотранспорту повинні бути 
облаштовані паркоматами (а один паркомат 
– 80-90 тис. грн.). Оскільки міська рада не в 
змозі профінансувати таке устаткування та 
й належне облаштування парковок, то має-
мо те, що маємо. І все ж питання організації 
паркування автотранспорту не слід витіс-
няти з ряду ключових, а навпаки – до його 
вирішення варто підійти комплексно, так би 
мовити, щоб і вовк був ситий, і вівці цілі…

То хто ж позбавить врешті-решт місто від 
набридлого хаосу?..

Тетяна ЛЯКуШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Хаос паркування – небезпека руху
Тема номера



Код бюджетної 
класифікації

Видатки Затверджено 
по бюджету 
на  2012 рік з 
урахуванням 
змін

Виконано 
за 9 місяців 
2012 року

Затверджено 
по бюджету 
на  2013 рік з 
урахуванням 
змін

Виконано 
за 9 місяців 
2013 року

% виконан-
ня плану за 

2013 р.

% виконання 
факту за 

2013 р. до 
факту за 
2012 р.

010000
070000
080000
090000
110000
120000
130000
170000
180000
210000
250102
250311

250313

250315
250319

250325

250344

250380

Органи мiсцевого самоврядування
Освiта
Охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Засоби масової iнформацiї
Фiзична культура i спорт
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика
Підтримка малого і середнього підприємництва
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха
Резервний фонд
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст респу-
бліканського і обласного значення) бюджетів
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 
бюджетів
Інші додаткові дотації
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджет-
них установ
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за 
перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
розвитку 
Інші субвенції
Всього видатків

1786,8
72279,7
43507,2
76237,4
9234,5
249,5
1421,3
1670,0
10,0
75,0
20,0
12598,6

2864,4

366,0
1356,9

1,9

10,0
223689,2

1259,8
50133,3
30612,0
53756,8
6494,2
186,8
1014,8
1135,3
2,6
60,8

9393,1

642,8

258,3

1,9

154952,5

1818,7
74331,6
38871,6
91409,5
9740,7
240,0
1442,7
2060,0
36,6
100,0
26,0
16203,9

661,0

558,2

110,0

237610,5

1224,0
52545,8
30676,9
63583,7
7161,9
180,7
1030,0
1486,9
31,4
99,2
0,0
12022,2

367,2

536,4

40,0

170986,3

67,3
70,7
78,9
69,6
73,5
75,3
71,4
72,2
85,8
99,2
0,0
74,2

55,6

96,1

36,4

72,0

97,2
104,8
100,2
118,3
110,3
96,7
101,5
131,0
1207,7
163,2

128,0

57,1

207,7

0,0

110,3
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Фінанси 5
Звіт про виконання загального фонду районного бюджету Чортківського району за 9 місяців ц. р.

Код 
функціональної 

класифікації
Доходи

Затв. по 
бюджету на 
2012 р. з 

урахуванням 
змін

Виконано 
за 9 місяців 
2012 року

Затв. по 
бюджету на 
2013 р. з 
урахуван-
ням змін

Виконано 
за 9 місяців 

2013 р.

% виконан-
ня плану за 

2013 р.

% виконання 
факту за 

2013 р. до 
факту за 
2012 р.

10000000
11000000
11010000
11020000
20000000
21000000
21010300

22000000
22010300
24000000
24060000

40000000
41010600
41020000
41020100
41020600

41020900
41021200
41021800

41021900
41030000
41030600

41030800

41030900

41031000

41032600
41035800

Податкові надходження
1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб 
Податок на прибуток підприємств

Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, 
що вилучається до бюджету

1. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
Реєстраційний збір
2. Інші неподаткові надходження
Інші надходження 
Разом доходів

Офіційні трансферти                                        
Кошти, що надходять до районних та міських бюджетів 

Дотації  
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 
бюджетів
Інші додаткові дотації
Додаткова дотація з державного бюджету на виплати найуразливішим верствам населення
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджет-
них установ
Додаткова дотація з держ. бюджету місцевим бюджетам на стимулювання органів влади 
Субвенції, одержані з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, мало-
забезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій насе-
ленню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот 
Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених 
законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квар-
тирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій на-
селенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”
Всього доходів

22356,3
22356,3
22353,3
3,0
40,0
0,0
0,0

15,0
15,0
25,0
25,0
22396,3
188754,2
90,0
122139,8
118887,5

1259,8

1990,6

1,9
66524,4
52350,4

10470,6

2400,5

166,1

516,0

620,8

211150,5

15427,8
15427,8
15424,7
3,1
63,8
1,0
1,0

11,1
11,1
51,7
51,7
15491,6
137183,0
45,7
85220,4
84575,7

642,8
0,0
0,0
0,0

1,9
51916,9
42640,1

6958,1

1426,7

114,5

326,7

450,8

152674,6

24607,7
24607,7
24605,7
2,0
219,0
3,0
3,0

10,0
10,0
206,0
206,0
24826,7
212477,4
95,4
124876,6
122787,2

1227,6
861,8
0,0
0,0

0,0
87505,4
72676,3

10961,8

2789,8

196,5

881,0

237304,1

16478,1
16478,1
16475,6
2,5
282,8
2,7
2,7

7,1
7,1
273,0
273,0
16760,9
153605,9
56,5
92908,8
92090,4

818,4
0,0
0,0
0,0

0,0
60640,6
52406,6

5636,3

1864,0

152,5

581,2

170366,8

67,0
67,0
67,0
0,0
203,5
0,0
0,0

71,0
71,0
132,5
132,5
67,5
72,3
59,2
74,4
75,0

66,7
0,0
0,0
0,0

0,0
69,3
72,1

51,4

66,8

77,6

0,0

66,0

71,8

106,8
106,8
106,8
80,6
528,0
0,0
0,0

0,0
0,0
528,0
528,0
108,2
112,0
123,6
109,0
108,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
116,8
122,9

81,0

130,7

0,0

0,0

128,9

111,6

Код 
функціональної 

класифікації
Доходи

Затв. по бю-
джету на 2012 
р. з урахуван-

ням змін

Виконано 
за 9 місяців 
2012 року

Затв. по бю-
джету на 2013 
р. з урахуван-
ням змін

Виконано 
за 9 місяців 

2013 р.

% виконан-
ня плану за 

2013 р.

% виконання фак-
ту за 2013 р. до 
факту за 2012 р.

20000000
21110000

25000000

40000000
41030000
41034400
43010000

Неподаткові надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського ви-
робництва
Власні надходження бюджетних установ
Разом доходів

Офіційні трансферти                                        
Субвенції одержані з державного бюджету
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Всього доходів

2376,4
0,0

2376,4
2376,4
1519,8
1519,8 
1519,8 

3896,2

2106,4
16,0

2090,4
2106,4
1093,0
1093,0
1093,0

3199,4

4087,7
58,2

4029,5
4087,7
1641,7
1641,7
1641,7

5729,4

1847,2
30,9

1816,3
1847,2
893,7
893,7
893,7

2740,9

45,2
53,1

45,1
45,2
54,4
54,4
54,4
0,0
47,8

87,7
0,0

86,9
87,7
81,8
81,8
81,8 
0,0
85,7

Код бюджетної 
класифікації

Видатки Затверджено 
по бюджету на  
2012 рік з ураху-
ванням змін

Виконано 
за 9 місяців 
2012 року

Затверд жено 
по бюджету на  
2013 рік з ура-
хуванням змін

Виконано 
за 9 місяців 
2013 року

% виконан-
ня плану за 

2013 р.

% виконання 
факту за 2013 
р. до факту за 
2012 р.

10000
070000
080000
090000
110000
130000
180000
250354

250380
250911
250912
250909

Державне управління
Освiта
Охорона здоров`я
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт 
Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
Інші субвенції 
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та при-
дбання житла 
Всього видатків

45,1
900,1
1760,7
386,3
991,1
140,0

1519,8

35,0
-35,0

5743,1

35,1
378,0
858,3
167,7
405,3
99,9

1093,0

-1,1
3036,2

1724,4
1983,8
428,3
267,1
644,6
29,4
1641,7

53,6
30,0
-30,0

6772,9

909,1
1314,8
234,3
288,7
303,9

884,1

53,6
0,0
0,0

-3,7
3984,8

52,7
66,3
54,7
108,1
47,1
0,0
53,9

100,0
0,0
0,0

58,8

240,5
153,2
139,7
71,2
304,2

80,9

336,4
131,2

Звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету Чортківського району за 9 місяців ц. р.

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                    С.СТЕФАНИШИН 

(тис. грн.)
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12 листопада. Тривалість дня – 9.09. Схід – 7.07. Захід – 16.16. Іменини святкують Зіновій, Артем, Марко

Новинар

Наприкінці жовтня старовинний при-
чепурений Івано-Франківськ зустрічав 
дорогих гостей всіма принадами осе-
ні: лагідним сонечком, дивними барва-
ми багряного листя, свіжим подихом 
Карпат.

У місцевому Інституті мистецтв При-
карпатського національного універси-
тету імені Василя Стефаника проходив 
Перший Всеукраїнський студентський 
конкурс хорових диригентів, організа-
тором якого була кафедра хорового 
диригування імені Василя Їжака, яку 
очолює кандидат мистецтвознавства 
професор Любов Серганюк.

Змагалося 29 юних найталано-
витіших диригентів з Одеської му-
зичної академії, з університетів 
Львова, Харкова, Києва, Рівного, 
Житомира, Кам’янця-Подільського, 
Івано-Франківська, Мукачева; му-
зичних та педагогічних училищ Дро-
гобича, Львова, Тернополя, Івано-
Франківська, Чорткова. Здавалося, 
на чотири дні сама душа українського 
народу поселилася в затишній актовій 
залі університету. Глядачі стоячи ві-
тали виконавців, захоплювалися май-
стерністю молодих диригентів.

Та конкурс має жорсткі правила. З 
кожним туром конкурсантів ставало 
менше. Залишились у третьому турі 
найкращі. У неділю в заключному турі 

змагалося тільки 12 диригентів. Як при-
ємно було в їх числі бачити і студентку 
групи ММ-4 Чортківського педагогіч-
ного училища імені Олександра Бар-
вінського Марію Бартіш! Господь Бог 
щедро відміряв їй мистецьких дарів, 
наділив розумом, витримкою і праце-
любством. І звів її на життєвій стежині 
з нами – педагогами-наставниками – 
автором цих рядків і концертмейсте-
ром Іриною Романюк.

Останні хвилини конкурсу. Підве-
дення підсумків. Марія Бартіш посідає 

високе четверте місце. Браво!
У рамках конкурсу відбулася 

науково-практична конференція «Хо-
рове мистецтво у вищій школі: про-
блеми і перспективи професійної 
підготовки», в якій взяли участь всі ви-
кладачі та концертмейстери конкурсу.

Усі заходи проходили під егідою Мі-
ністерства освіти і науки України.

Наталія РАВЛІВ, 
викладач диригентсько-хорових 

дисциплін Чортківського педагогіч-
ного училища ім. О.Барвінського 

Знай наших!

Марія Бартіш – в четвірці кращих!
В Івано-Франківську відбувся Перший Всеукраїнський студентський конкурс хорових диригентів, 

в якому взяли активну участь викладачі та студенти Чортківського педагогічного училища 
імені Олександра Барвінського.   

Порцеляновий дзвін «Джерельця»
Ото якраз такий, 20-літній ювілей минулої суботи від-

значав відомий на наших теренах та улюблений і дітьми, й 
дорослими дитячий зразковий ансамбль танцю. За що? Бо 
репертуар колективу – то не просто перелік танців, кожен із 
них – хореографічна міні-вистава. А ще – згусток душі ху-

дожнього керівника «Джерельця» Марини Євсюкової, яка не 
просто навчає своїх «краплин» танцювати, а мислити й жити 
за законами естетики. Й цього разу (а хіба буває по-іншому 
та й на іменинах?) у залі РБК ім. К.Рубчакової кілька годин 
поспіль неподільно й невідступно панували грація й краса, 
майстерність і талант, вигадка й фантазія.

Чортківські раритети – 
місця поклоніння

Минулого тижня Чортків уже вкотре відвідала численна 
група релігійних паломників. Гості старого галицького міс-
та над Серетом мали на меті вклонитися могилі великого раббі 
Давида Моше 
Фрідмана (1827-
1904), який був 
з ас н о в н и ко м 
хасидської ди-
настії рабинів, 
що походила з 
Чорткова. Па-
ломники також 
торкнулись стін 
давніх примі-
щень старої й 
нової синагог, 
що уособлю-
ють їх коріння.

По вулиці козу водили...
Так було недавно, коли у Чорткові знімали кіно – фільм 

«Урсус». А чи знають, скажімо, юні чортківці, що до зйомок в 
нашому місті завзяті кіношники вдавалися вже не раз? Десь 
так наприкінці 70-х рр. тут знімалися «Вершники», у 80-х 

– «Квартет Гварнері», 90-х – «Вишневі ночі». Стрімко змі-
нюються епохи, відображувані сценаріями кінострічок, та 
старий Чортків знай манить та й манить до себе кіномитців. 
Ось цим, останнім, до речі, Чортківський міський голова Ми-
хайло Вербіцький вдарував раритетні світлини старовинно-
го міста, а ще – путівник «Чортків», опоряджений знімками 
нашого колеги, фотокора районки Ореста Лижечки.

у лісництві – райські птиці
Не вірите? Завітайте 

до Колиндянського лісни-
цтва й угледите там на-
правду райський куточок 
– вольєр, де привільно 
розгулюють золотистий 
та мисливський фазани, 
а ще неприховано хизу-
ються своєю вродою де-
коративні голуби – пави-
чі, дутиші та інші, аж 20 
представників голубиних 
порід. То – «дитя», плід захоплення тамтешнього лісничого Во-
лодимира Чегуса. Із задоволенням милуються елітним птаством 
школярі навколишніх сіл в часі влаштовуваних екскурсій.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Першого листопада, у день, коли 
за християнським звичаєм приходимо 
до могил близьких нам людей, щоби 
вклонитися їх пам’яті, пом’янути у свя-
тій молитві, запалити поминальні свічі, 
громади сіл Горішня Вигнанка та Пе-
реходи зібралися на визначну подію 
– відкриття та освячення пам’ятника-
меморіалу односельчанам, загиблим 
у Другій світовій війні, та воїнам УПА. 

Священнослужителі різних конфесій 
відправили поминальну панахиду за по-
гиблими воїнами, окропивши святою во-
дою меморіал. І не було вирізнення по-
між сільчан, хто якого віросповідання, бо 
всіх об’єднала вдячна молитва, велична 
пам’ять, любов до ближнього та спільна 
мета – щаслива доля для нинішніх, при-
йдешніх й усвідомлення життя заради 
благодатності Україні. Саме це слугува-
ло лейтмотивом у зверненні отців Миха-
їла Левковича та Володимира Заболот-
ного до присутніх. 

– Час зрівняв окопи й вирви, криїв-
ки й схрони, та пам’ять не спливає з 
часом, її дзвони гуртують наш нарід 
у всіх справах для щасливого май-
бутнього наших дітей, – промовляла 
голова районної Спілки політв’язнів і 
репресованих Софія Гунько.

Ось вони – імена загиблих воїнів-
односельців золотими літерами ви-

карбувані на двох стелах меморіалу.
– Є вільне місце на стелах, – зазначив 

заступник голови Чортківської районної 
ради Любомир Хруставка, – бо історія ще 
приховує імена героїв. Як сказав україн-
ський націоналіст Євген Коновалець: «Ми 
можемо бути творцями історії або стати її 
жертвами…». Ті, хто загинув на полі бою 
чи помер від ран, були творцями історії, а 
ми, сучасники, – продовжувачі вже мирної 
історії на благо українського народу, рідної 
Батьківщини, во славу Божу. 

Слова виступаючих звучали в унісон, 
утворюючи сув’язь вдячності, шани, по-
ваги.

– Наших хлопців, яким було по 18-20 
років (як свідчить Книга пам`яті), – сказав 
сільський голова Борис Гевко, – схорони-
ла війна у землях різних держав – Прибал-
тики, Польщі, Росії, та пам’ять про одно-
сельців не затліє у наших серцях.

Борис Гевко (до речі, авторство ес-
кізу, а в подальшому й проекту нале-
жить власне йому) та о. Володимир 
Логуш висловили щиру вдячність греко-
католицькій громаді храму Різдва Пре-
святої Богородиці, настоятелем якого і 
є о. Володимир, за посильну фінансо-
ву (загалом – 22 тис. грн.) допомогу та 
щирі молитви; за натхнену працю та 
вагому підтримку ПП С.Грушевському; 
за кропітку доброчинність сільчанам: 

Б.Гевку, подружжям Котовичів і Ма-
ринюків, сім`ї Смотричів, І.Соботяку, 
П.Мельнику, П.Запотічному, П.Тібекіну, 
Й.Дерію, Я.Говді, Д.Гаврилюку, 
І.Мельничуку, Г.Самотязі, М.Почекайло, 
Л.Маційовській, Д.Ярош, В.Никитюку, 
Я.Мізероті, І.Цуркану, І.Жовтоголовому, 
І.Рончаківському, В.Гою, О.Андросову, 
А.Курію, Г.Гарбері, Ю.Штокалу, 
І.Москалику, С.Шпаляр, М.Астрябському 
й усім, хто долучився до благородної 
справи – спорудження меморіалу.

…Забриніла скорботна сльоза на 
очах у хвилину мовчання, тужливо 
схилилися квіти до підніжжя фігури 
Матінки Божої та пам’ятних стел і ніж-
но запалахкотіли лампадки поминаль-
ні, посилаючи трепетне осяяння люд-
ського пошанування…

Тетяна ЛЯКуШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Подія
Творимо мирну історію…

Того року, саме як і тепер – у листопаді місяці, на шпальтах нашої газети з’явилася публікація «Хапаємося 
за минуле чи дбаємо про майбутнє?» («Голос народу» за № 46 від 2 листопада 2012 р.) про неприємну ситуацію, 

що склалася навколо руйнування пам’ятника «Вічна пам’ять героям» у с. Горішня Вигнанка. Навколо цього 
конфлікту точилося чимало суперечок, бо мовилося про те, що не можна нехтувати пам’яттю батьків і дідів 
наших. Та пошарпане роками «воздвиження» зносилося з далекоглядністю в майбуття, щоби постати новим 

пам’ятником слави на сільському кладовищі, увіковічнивши пам`ять загиблих односельчан  (у тій чи інших війнах 
чи під час тоталітарного режиму). І ця далекоглядність втілилася в життя у скорім часі.



Так соковито й образно задекларовують 
своє прилучення до одвічних джерел укра-
їнства, до витоків нації та духовності малі 
українці ХХІ століття. Ступивши у чисту не-
займаність правічних джерел рідної мови, 
вони, учні 2-а класу Чортківської ЗОШ № 2, 
склали із літер ім`я рідної матері – України. 

«Ми живемо на чудовій, багатій, мальовни-
чій землі – на нашій славній Україні. Тут жили 
наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, 
тут корінець роду українського, що сягає си-
вої давнини. І негоже, просто соромно бути 
поганими нащадками у таких великих і слав-
них батьків», – так трепетно й зворушливо 

навчає-настановляє своїх вихованців учи-
телька Надія Євстахіївна Мелимука, ронячи 
рідне слово в уста, у душі й серця вже шосто-
го для неї покоління учнів початкової школи. 

Це вже згодом, з плином часу вони, нинішні 
другокласники, збагнуть істинний смисл по-
нять про рідну мову. Усвідомлять водночас із 
всотуванням в себе всього її божества, що «у 
мені із кореня, полем мені наговорена, дзвоном 
коси накована, в чистій воді смакована, болем 
очей продивлена, смутком багать продимлена, 
з хлібом у душу всмоктана, в поті людськім на-
мокнута, з кров’ю моєю змішана і аж до скону 
захищена». 

Вишукана в розмові інтелектуалів, стро-
га й регламентована у діловодстві, легка 
і гнучка у бесіді друзів, образно багата, 
лексично наповнена в літературних тво-
рах. Такою постає українська мова перед 
нами сьогодні, напередодні Дня україн-
ської писемності та мови, встановленого 
9 листопада на честь вшанування пам`яті 
Преподобного Нестора-літописця уже 
шістнадцятий раз в незалежній Україні.
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Віконце

Щиро вітаємо із 45-річчям, 
яке він святкуватиме 10 листопада,

 дорогого сина, брата, стрия, хресного 
Андрія Володимировича ЛИХОГО

зі с. Ридодуби.
Прийми у цей день вітання найкращі.
Бажаємо миру, здоров`я і щастя.
Щоб лихо й хвороби Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будь завжди веселий, щирий і багатий
Хай Бог здоров`я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З любов̀ ю і повагою – тато 
Володимир, мама Марія, 

брат Тарас, братова 
Надія, племінниці Іринка, 

Наталя, Ліна.

Найкращі, найтепліші слова вітань 
шлемо з нагоди 60-річного ювілею 

дорогому татові і дідусеві
Євгену Мирославовичу 

БуРАКОВСЬКОМу
зі с. Сосулівка.

Вам 60 – це сила 
              й мудрість,
Та й досвід, кажуть, 
                 немалий,
Повага в домі, 
         серед друзів,
Любов і шана –
                 від дітей.
Тож зичимо в здоров`ї 
              вік прожити,
Щоб всіх на сторіччя 
    могли запросити.

Щоб у мирному небі Вам 
                           сонце всміхалось,
А всі Ваші мрії та плани збувались.
Хай здоров`я, щастя і достаток.
Сипляться, як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято, 
А Господь дарує многих і благих літ.

З повагою та любов̀ ю 
– донька Лідія та зять 

Володимир, син Роман та 
невістка Олександра, внуки 

Наталочка і Марійка.

Таку мету, схоже, ставить й успішно реалізовує вже знайома чи-
тачам районки через «Світлицю» наша краянка-патріотка п. Да-
рія Склярик, лікар-педіатр і педагог, поетеса за складом душі й 
причетністю до слова, котру доля-мандрівниця закинула в далеку 
Британію. Щеміла душа українки, шукала свого рідного у чужині. 
І віднайшла – церкву, українську громаду, Школу українознавства 
Пречистої Діви Марії в Лондоні. Народжена в холодних снігах су-
ворої Воркути, зігріта теплотою сонця України, куди її ще немов-
лям забрала бабуся, відтак збагачена знаннями батьків, сільської 
школи, медичних училища та інституту, обласкана рідною приро-
дою та сповнена мудрістю народу, її душа відчула, що діточкам 
не вистачає простого, чистого, доброго і легкого для сприйняття 
українського слова. І почала творити поетичні рядки, котрі вже ви-
лилися на сторінках «Віршованих історій бабусі Дарусі» – книжки, 
виданої цьогоріч у Львові. 

Тут енергія душі у кожнім слові,
Щоб зростали мудрі та здорові
Діточки – надія наша й цвіт,
– так декларує авторка необхідність з`яви цієї книжечки для ді-

твори.
А тим часом творені нею поетичні рядки до всіх свят, котрі про-

водяться у школі та громаді українців у Великій Британії, діти із 

задоволенням читають на уроках та на сцені. Про це п. Дарія опо-
відає у своїх дописах до газети «Українська Думка», примірники 
якої вона теж передала для редакції «Голосу народу» з автогра-
фом «На добру згадку землякам». В одній із тих публікацій йдеть-
ся про влаштовувані авторкою в англійській школі презентаційні 
уроки про Україну, котрі стимулюють до вивчення української мови 
навіть юних англійців.  

Рідній мові
Мови також живуть, розвиваються,
Тільки справжні не йдуть в забуття.
Назавжди рідна мова Шевченкова
Повнокровна, барвиста, жива!

Лиш наріччя ї ї збагатили
І «сусідських» в ній слів нема,
З нею можна творити, кохати
І для недруга є в ній слова.

Недосяжна вона для тиранів:
Не схова загребущі діла,
Так «балакати» можуть і роботи –
В них залізна колюча душа.

Певно, в мові моєї Вітчизни
Є любові й ненависті код:
Хоч вона не складна, як китайська,
Та не вивчить ї ї «поліглот».

Леонід КОЛуБАЄВ,
м. Чортків

* * *

Якби ж ви знали, як на серці важко,
Коли роздумую про рідну мову...
Тому віршем веду з вами поважно
Про гірку мови доленьку розмову.

Про те, що мова у важкому стані,
Потурбувались «правнуки погані»,
А що у ній панує ще й безладдя,
Потурбувались ї ї «старші браття».

Згадати страшно про «царські укази»,
Що були гірші навіть від зарази.
Можна ї ї позбутися лікарством,
А від «указів» «тхне» паскудним 
                                           хамством.

Скільки людей ішло на прю за мову...
Яку ж ми чуємо тепер розмову?
Із радіо та із телеекрану
Вєрка «Смердючка» ятрить мовну рану,

Знущаються із неї журналісти,
Бо рідною не хочуть відповісти,
Коли питають щось «аборигени»,
В тілах яких чужі «блукають» гени.

А проти генів перти, кажуть, важко,
Тож не приймайте інтерв̀ ю нізащо,
Якщо «абориген» тут проживає,
Хай мовою Держави розмовляє.

Становище не з кращих в мові. Нині
Вже не «укази», а самі ми винні,
Чужинську мову часто вихваляєм,
Свою ж принижувати дозволяєм.

На світі різних мов дуже багато,
У мови кожної є рідне свято,
А нарід той, що мову забуває,
У грудях «не серденько, тільки 
                                    камінь має»!
                                  Галина ГРИцЬКІВ,
                                                 м. Чортків

Причасти мене розмовою українською мовою
До Першого Причастя дитина приступає на зорі свідомого 
життя, застановившись відтепер кожен свій крок звіряти 

з Господом. Та ще раніш – зі своїм першим криком або ж у 
лоні матері дитя причащається отчим даром рідної мови. 
І той скарб – не аморфний, не злежаний звій десь на глибині 
старої скрині. Його потрібно не просто берегти, а нести 
з собою крізь життєві гони, збагачувати й примножувати 
для прийдешніх поколінь. Бо вони, одне за одним, спрагло 

очікують того життєдайного Причастя.

Шуфляда

Люстерко
Солов`їну, барвінкову, колосисту – на віки –

українську рідну мову в дар мені дали батьки

Ведуча сторінки Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Профспілка працівників культури 
Чортківського району вітає 
з 50-літнім ювілеєм працівника 

РКБК ім. К.Рубчакової
Володимира Миколайовича 

ДОВГОПОЛЮКА.
У цей святковий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай доля дарує ще років багато,
Відпустить здоров`я міцного, добра!
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість заповнює кожну годину,

Від горя хоронить 
             молитва свята.
Хай легкою буде 
           життєва стежина
На многії та благії літа.

9 листопада – День української писемності і мови

11 листопада святкуватиме перший 
рочок народження

Софійка ЗЛАГОДА
зі с. Нагірянка.

Свято – в усій 
                родині, 
Сповнився рочок 
       нашій дитині. 
Ми обіймаєм, 
       щічки цілуєм, 
З цілого світу 
    ласку даруєм. 
Добрий Ангелик 
      хай прилітає, 
Дівчинку нашу 
           охороняє. 
Хай Тобі сонечко 

                                         щиро сміється, 
Тільки до щастя стежечка в’ється. 
Донечко мила, усім на втіху 
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху. 
Щоб радість і щастя Тебе обняли, 
Щоб Ангели Божі Тебе берегли! 
Хай в майбутнє квітчаста дорога лягає, 
А Матір Господня в Своїй ласці купає! 
Рости на радість усім, наша квіточко!

З любов̀ ю – тато 
Михайло, мама Тетяна, 

хресні батьки, бабусі, 
дідусі, прабабуся 

та вся родина.



№ 45 (8435), 8 листопада 2013 року

Програма телепередач8

14 листопада. Тривалість дня – 9.03. Схід – 7.11. Захід – 16.14. Іменини святкують Кузьма, Яків, Сергій, Кіра

12 листопада, вівторок 13 листопада, середа 14 листопада, 11 листопада, понеділок
УТ-1

08.00, 08.30, 12.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
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 Пряме включення з 
Кабiнету мiнiстрiв України 
10.15 Т/с “МонтеКрiсто” 1 с.(1) 
11.15 Прем’єра. Д/ф 
“Раїса Кириченко. 
Дiагноз - Народна” 
12.25 Кордон держави 
12.40 Аудiєнцiя. Країни 
вiд А до Я 
13.00 Свiтло 
13.25 Х/ф “Вiйна i мир” 
3 с. (1) 
15.00, 18.20 Новини 
15.35 Українська пiсня 
16.20 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 26 с. (1) 
17.10 Т/с “Вiчний поклик” 
17 с.(1) 
19.10, 21.45 Концерт 
“Святкують дракони i кролики” 
21.40 Свiт спорту 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.55 
ТСН 
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.25 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.30, 13.30 Т/с “Пильна 
робота” 
14.30, 15.40, 20.15, 21.25, 
22.35 Т/с “Крик сови” 
00.10 “Тачки - 2” 
 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Брати за 
обмiном” 
11.20, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
01.40 Х/ф “Полiцейський 
з Беверлi-Хiллз 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” 
13.30 “Студмiстечко” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 “Бахчисарай.
Ханський палац” 
17.45 “Моя професiя” 
18.00 “Думки вголос” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Просто неба” 
20.25 “Барви 
душi” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Як це було” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.45 Д/ф “Фантазiї за 
Пiнзелем” 
23.00 “Цвiт 
Галичини” 
23.40 “Подаруй надiю” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
07.40 Провокатор 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
10.20, 14.40 Т/с 
“Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.20, 22.15 Т/с 
“Прокурорська 
перевiрка” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Т/с “Нюхач” 
23.25 Х/ф “Хранитель” (2) 

СТБ
08.45, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.10 “Зiркове життя. У 
шлюбi зi звiром” 
11.10 “Врятуйте нашу 
сiм’ю” 
13.55 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.40 
“МастерШеф - 3” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 20.00 Т/с 
“Молодiжна команда” 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 18.00, 22.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.05 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава третя” (1) 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “-Поцiлуй! Нова 
iсторiя” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
22.30 Таємний код 
зламано. Код Джокера 
23.30 Т/с “Мент у законi 
5” (2) 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25 Т/с “Команда ЧЕ” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.10 Х/ф “Жах з недр” (1) 
16.05 Д/п “Крила Росiї” 
17.10 Х/ф “Гарячi голови” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Гарячi 
голови-2” (1) 
23.50 Х/ф “Затемнення” (3) 
01.20 Х/ф “Бунраку” (3) 
 

ТЕТ
07.30 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
07.55 Мультик з Лунтiком 
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
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 “Брати” 
18.00 Моду 
народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” 
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 Новини 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25, 16.15 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 27 с. (1) 
10.05 Т/с “МонтеКрiсто” 
2 с.(1) 
10.55 Хто в домi хазяїн? 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.35 Прем”єра. Д/ф 
“Свiт Максима” 
13.40 Х/ф “Вiйна i мир” 
4 с.(1) 
15.00, 18.20 Новини 
15.40 Як це? 
16.55 Т/с “Вiчний поклик” 
18с. (1) 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
19.10 Останнє 
попередження 
19.30 Про головне 
19.50 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.45 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.00, 09.00, 23.55 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.20, 12.20, 02.00 Т/с 
“Пильна робота” 
13.20, 14.30, 15.35, 20.15, 
21.25, 22.35 Т/с “Крик 
сови” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
19.30 “Телевiзiйна 
служба новин” 

ІНТЕР
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Брати за 
обмiном” 
11.20, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
01.40 Х/ф “Полiцейський 
з Беверлi-Хiллз 3” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Як це було” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.15 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
12.45 “Просто неба” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Цвiт Галичини” 
14.45 “Обери життя” 
15.00 “Моя професiя” 
15.10 “Барви душi” 
15.30 “Iнновацiї” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50 Д/ф “Сергiй 
Параджанов” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15, 23.00 “Вiд класики 
до джазу” 
17.30 “Почерк долi” 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час 
реформ” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.45 Д/ф “Перший 
роман Михайла 
Булгакова” 

УТ-1
08.00, 08.30, 12.00 Новини 
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” 25с. (1) 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.20 Шеф-кухар країни 
13.15 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
13.45 Не вiр худому 
кухарю 
14.10 Право на захист 
14.40 Вiкно в Америку 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Життя на рiвних 
15.55 Рояль в кущах 
16.35 Фольк-music 
18.05 Агро-News 
18.45 Сiльрада 
19.10 Концертна програма 
“Пока я помню, я живу” 
21.00 Пiдсумки дня 
21.55 К.Новикова, 
В.Данилець, В.Моїсеєнко 
запрошують 
22.25 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30, 23.55 ТСН
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.00 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.05 “Шiсть кадрiв” 
12.50 Х/ф “Таксi - 3” 
14.45, 01.55 Х/ф 
“Квартирантка” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15, 21.25 Т/с “Крик сови” 
22.35 “Грошi” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Х/ф “Сусiди за 
розлученням” 
11.10, 12.20 Т/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
13.40 “Судовi справи” 
14.40 “Сiмейний суд” 
15.45 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Брати за обмiном” 
23.35 Т/с “Кулiнар” 

ТТБ
07.00 “Панорама подiй” 
07.30, 21.30 “Урок... для 
батькiв” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “Казки 
Миколаївського зоопарку” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя” 
14.30 “Пiлiгрим” 
15.30 “Спадщина” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Юнi експерти” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Жива традицiя” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Храми Подiлля” 
20.00 “Кобзар єднає 
Україну” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Моє село-моя 
держава” 
22.45 Телепаломництво 
23.00 “Європейський дiм” 
23.30 “Вiдкрита студiя” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
07.35 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.20 Т/с “Пастка” 
12.20, 13.00, 22.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45 Факти. День 
13.35 Х/ф “Iндiана 
Джонс i Храм Долi” 
16.05 Х/ф “Iндiана 
Джонс i королiвство 
кришталевого черепа” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi новини 
20.10 Т/с “Нюхач” 
23.15 Свобода слова 

СТБ
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.50 “Моя правда. Андрiй 
Iскорнєв. Холостяк з 
крижаним серцем” 
10.45 Х/ф “Я щаслива”(1) 
12.45 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.05 “Куб - 4” 
22.25 “Детектор брехнi - 4” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Х/ф “Чумова п’ятниця” 
11.00, 18.00, 22.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.20, 14.25 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.30 Репортер 
19.15 Абзац! 
20.00 Т/с “Молодiжна 
команда” 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.00 Спiвай, якщо зможеш 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10 Т/с “Вiдбиток любовi” (1) 
13.10 Люблю! Чекаю! 
14.10, 17.20, 22.30 Т/с 
“Слiд” (1) 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “-Поцiлуй! Нова 
iсторiя” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава третя” (1) 
22.00 Подiї дня 
23.20 Х/ф “Потрошителi” (2) 

2+2
08.50 Х/ф “Батькiвщина 
або смерть” (1) 
10.40 Т/с “Джокер” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
21.00 Новини 2+2 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Мiцний 
горiшок-2” (2) 
00.40 Х/ф “Динозавр 
Рекс” (2) 

ТЕТ
06.00, 08.55 Єралаш 
06.30 Телепузики 
07.00 Малята-твiйнята 
07.30 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
07.55 Мультик 
з Лунтiком 
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.55, 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” 
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
08.00, 08.30, 12.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.45 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 26 с. (1) 
10.30 Т/с “Агент 
особливого призначення” 
12 с.(закл.) 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.40 Х/ф “Вiйна i мир” 
1,2 с.(1) 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Крок до зiрок 
16.20 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 25 с.(1) 
17.05 Т/с “Вiчний поклик” 
16 с. (1) 
18.40 Фiнансова перспектива 
19.35 Формула захисту 
19.50, 21.45 Концертна 
програма “Шоу 
продовжується” 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.25 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.30, 13.30 Т/с “Пильна 
робота” 
14.30, 15.40, 20.15, 21.25 
Т/с “Крик сови” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.35 “Мiняю жiнку - 8” 

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 “Брати за 
обмiном” 
11.20, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
01.35 Х/ф “Полiцейський 
з Беверлi-Хiллз” (2) 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.30 “Випробуй на собi” 
13.30 “Кобзар єднає 
Україну” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Європейський дiм” 
14.30 “Моє село-моя 
держава” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Хатинка 
Василинки” 
16.40 Д/ф “Українськi 
забавлянки” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Сучасник” 
17.30 “Золота провiнцiя” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.30 “ПрофStyle” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.43 Реклама 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.45 Д/ф “Iконостас 
любовi” 
23.00 “Вiдкрита студiя” 
23.30 “Композитор 
Микола Леонтович” 
00.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 13.00 Анекдоти 
по-українськи 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.30, 14.35 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.15, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Т/с “Нюхач” 
23.25 Х/ф “Червоний 
Капелюшок” (2) 

СТБ
09.30 Х/ф “Мама 
мимоволi”(1) 
11.55 Х/ф “З привiтом, 
Козаностра”(1) 
13.55 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.10 “Врятуйте нашу 
сiм’ю” 
22.25 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 2” 
23.25 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 20.00 Т/с 
“Молодiжна команда” 
10.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
11.00, 18.00, 22.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.25, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.20 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.00 Знайти крайнього 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с 
“П’ятницький. Глава 
третя” (1) 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “-Поцiлуй! Нова 
iсторiя” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
22.30 Таємний код 
зламано. Любов 
23.30 Т/с “Мент у законi 5” (2) 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25 Т/с “Команда ЧЕ” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.10 Х/ф “Вогонь iз 
пекла” (1) 
16.05 Д/п “Крила Росiї” 
17.10 Х/ф “Руда Соня” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Гарячi 
голови” (1) 
23.50 Х/ф “Максимальне 
прискорення” (2) 

ТЕТ
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
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” 
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 
10.30, 14.45 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.20, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Т/с “Нюхач” 
23.20 Х/ф “Руслан” (2) 

СТБ
08.50, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.15 “Зiркове життя. 
Особливо небезпечнi кумири” 
11.10 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
13.55 “Битва екстрасенсiв” 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.40 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 20.00 Т/с 
“Молодiжна команда” 
10.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 18.00, 22.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.05 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.05 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава третя” (1) 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять” 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “-Поцiлуй! Нова 
iсторiя” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
22.30 Таємний код 
зламано. Думка 
23.30 Т/с “Мент у законi 5” (2) 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25 Т/с “Команда ЧЕ” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.10 Х/ф “Апокалiпсис 
Стоунхенджа” (1) 
16.05 Д/п “Крила Росiї” 
17.10 Х/ф “Гарячi голови-2” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.40 Баскетбол. “Евролiга”. 
Будiвельник (Україна) - 
Барселона (Iспанiя). Пряма 
трансляцiя 
23.45 Х/ф “Лабiринт 
демонiв” (3) 

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 “Брати” 
18.00 Моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” 
22.10 Вiталька 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
01.20 Теорiя зради 
02.05 Твою маму! 
02.30 До свiтанку 

16 листопада, субота 17 листопада, неділя15 листопада, п`ятниця
УТ-1

08.00, 08.30, 12.00 Новини 
08.35 Ранковi поради 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35 Т/с “Таємниця 
старого мосту” 28 с. (1) 
10.15 Т/с “МонтеКрiсто” 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.15 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
13.05 Українського роду 
13.25 Х/ф “Вiйна i мир” 
5 с. (1) 
15.00, 18.20 Новини 
15.40 Т/с “Вiчний поклик” 
18,19 с.(1) 
19.15 Концерт до 65-
рiччя Народного артиста 
О.Злотника 
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, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.20, 12.20 Т/с “Пильна 
робота” 
13.20, 14.30, 15.35 Т/с 
“Крик сови” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 “Вечiрнiй квартал” 
22.10 “Супергерої” 
23.15, 03.10 Х/ф “Давайте 
потанцуємо” (1) 

ІНТЕР
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10 Т/с “Брати за обмiном” 
11.20, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.45 “Судовi справи” 
14.45 “Сiмейний суд” 
15.50 “Давай 
одружимося в Українi” 
16.45 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Д/ф “Спроба №5” 
21.45 Футбол. Збiрна 
України - збiрна Францiї
23.30 “Шустер Live” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Почерк долi” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Мiкс” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.30 “Час реформ” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Мiське кiльце” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Мандри кота Фiнiка” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.15 “Незбагненнiсть 
фiлософiї життя” 
17.35 “Cад.Город.
Квiтник” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
20.00 “Композитор 
Богдан Янiвський” 
20.30 “Майстер скляних 
таємниць” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник 
Вiтчизни-рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 Д/ф “Єлецький 
монастир” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.30, 14.40 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.15 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.00 Машина часу. 
Телепорт-шоу 
21.55 Т/с “Нюхач” 
23.05 Максимум в Українi 
23.30 Х/ф “В облозi-2. 
Територiя темряви” (2) 

СТБ
08.45, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.10, 15.45 Х/ф 
“Сiмейний дiм”(1) 
14.45 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.40 
“Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-6” 
01.00 “Куб - 4” 

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, 18.00, 22.00 Т/с 
“Воронiни” 
13.20, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша-2” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.10 Репортер 
19.15 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.05 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
08.00 Т/с “Подружжя” (1) 
09.10, 13.10, 17.20, 22.30 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 21.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава третя” (1) 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “-Поцiлуй! Нова 
iсторiя” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Т/с “Мент у законi 5” (2) 
 

2+2
09.00 Новини 2+2 
09.25 Т/с “Команда ЧЕ” (1) 
10.25 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.15 “Облом UA” 
14.40 Х/ф “Випробування 
вогнем” (1) 
16.35, 22.00 Х/ф 
“Червоний свiтанок” (1) 
18.50 Х/ф “Червона 
спека” (1) 
21.00 Бiйцiвська 
п’ятниця. Схiднi 
єдиноборства. “Бушидо” 
00.20 Х/ф “Панiка” (2) 

ТЕТ
08.20 М/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.55 Країна У 
11.00, 00.25 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 “Брати” 
18.00 Моду народу 
19.00 Iкона стилю 
20.15 Х/ф “Нiч у музеї 2” (1) 
22.35 Тузiк & Барбос шоу 
23.15 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
01.15 Теорiя зради 
02.05 Твою маму! 
02.30 До свiтанку 

УТ-1
08.30 Панянка та кулiнар 
09.15 Армiя 
09.30 Православний вiсник 
12.10 Х/ф “Калина 
червона “(1) 
14.00 Театральнi сезони 
15.00 В гостях у Д.Гордона 
16.05 Концертна 
програма “Музика нас 
з’єднала”. В.Данилець i 
В.Моїсеєнко 
17.10 Золотий гусак 
17.35 Український акцент 
18.00 Спiває О.Пекун 
20.45 Слово регiонам 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Без цензури 
22.00 Українська пiсня 
23.10 Українська пiсня 
року 

1+1
08.15, 19.30 ТСН
09.00 “Хто там?” 
10.00 М/ф “Енгрi бердс” 
10.05 “Свiтське життя” 
10.50 “Чотири весiлля - 1” 
11.55 “Мiняю жiнку - 8” 
13.25 “Битва хорiв” 
15.30 М/ф “Маша i 
ведмiдь” (1) 
15.45 “Супергерої” 
16.25 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
20.00 “Вишка” 
22.20 Х/ф “Голоднi iгри” (2) 

ІНТЕР
09.30 “Все для мами” 
10.00 Д/ф “Епоха П’єх” 
11.00 Т/с “Кохання, як 
нещасний випадок” 
15.10 Мiжнародний 
фестиваль гумору “Юрмала” 
18.00, 20.30 Т/с “Самотнi 
серця” 
20.00 “Подробицi” 
22.25 “Велика Рiзниця 
по-українськи 2013” 
23.25 Х/ф “Помилки 
кохання” 

ТТБ
07.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Захисник 
Вiтчизни-рятувальник” 
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 “Сад.Город.
Квiтник” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Козацька звитяга” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Незбагненнiсть 
фiлософiї життя” 
14.20 “Театральнi 
зустрiчi”. (“Сватання на 
Гончарiвцi”) 
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 “Живi iсторiї” 
20.30 Д/ф “Тригiрська 
обитель” 
20.45 “Вечiрня 
казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.00 “Народнi перлинки 
з бабусиної скриньки” 
22.30 “Композитор 
Богдан Янiвський” 
23.00 “Кiно, кiно...” 
23.25 Концерт 
С.Копилової 

ICTV
08.55 Зiрка YouTube 
10.00 Дача 
10.40 Квартирне 
питання 
11.40 За кермом 
12.00 ПуТЬОва країна 
12.20, 19.55 Т/с “Нюхач” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
22.00 Х/ф “Метод Хiтча” 
00.35 Х/ф “Хенкок” 

СТБ
07.40 “Їмо вдома” 
08.45 “Все буде смачно!” 
09.45 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
14.15 “Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-6” 
19.00 “Х-Фактор - 4” 
22.00 “Моя правда. 
Зваженi та Щасливi. 
Кохання проти кiлограмiв” 
23.10 “Х-Фактор - 4. 
Пiдсумки голосування” 

НОВИЙ КАНАЛ
09.00 Уральськi пельменi 
10.00 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
12.05 Шурочка 
13.10 Рудi 
14.10 Дорослi, як дiти 
15.10 Вже котрий день 
16.10 Про що говорять 
тварини 
17.35 Т/с “Воронiни” 
18.00 М/ф “Iлля 
Муромець i Соловей 
Розбiйник” 
19.50 Х/ф “Гаррi Поттер i 
в’язень Азкабана” 
22.35 Х/ф “Темний свiт” (2) 
00.45 Х/ф “Наша людина 
в Гаванi” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10 Х/ф “Дадлi 
справедливий” (1) 
08.55, 10.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
11.00 1 за 100 годин 
12.00 Як двi краплi 
15.00 Х/ф “Монро” (1) 
17.00, 19.20 Т/с “Причал 
любовi i надiї” (1) 
21.30 Т/с “Нахаба” (1) 
01.45 Хто гiдний бiльшого? 

2+2
07.00 Х/ф “Єдина дорога” (1) 
09.00 Х/ф “З Дону видачi 
немає” (1) 
11.00 Т/с “Гончi-4” (1) 
19.00 “Королi рингу”. 
Всесвiтня серiя боксу 
(WSB). “Українськi Отамани” 
- “USA Knockouts” 
22.10 Х/ф “Мiцний 
горiшок-3: Вiдплата” (2) 

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/с “Бiлка та 
Стрiлка. Пустотлива 
сiмейка” (1) 
11.20 М/ф “Кунг-Фу 
Кролик” (1) 
12.55 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
16.35 М/ф “Новi пригоди 
Стiча” (1) 
17.45 Х/ф “Нiч у музеї 2” (1) 
19.55 Т/с “Вiсiмдесятi” 
22.00 Велика 
рiзниця 
00.15 Х/ф “Привид у 
машинi” (2) 
02.05 До свiтанку 

УТ-1
09.00 Шеф-кухар країни 
09.50 Околиця 
10.25 Подорожуй свiтом 
з Ю.Акунiною 
10.50 Як Ваше здоров’я? 
11.50 Крок до зiрок 
12.40 Маю честь запросити 
13.40 В гостях у Д.Гордона 
14.40 Золотий гусак 
15.05 Караоке для 
дорослих 
16.35 Концертна програма 
М.Мозгового “Мрiялось, 
бажалось, не збулось” 
18.10 Фестиваль гумору 
“Умора” 
20.40 Головний аргумент 
20.50 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
22.15 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Олiмпiйський виклик 

1+1
08.25 ТСН
09.00 “Лото-забава” 
10.00 “Супергерої” 
10.35, 05.30 “Смакуємо” 
11.10 Х/ф “Все почалося 
у Харбiнi” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
20.15 “Битва хорiв” 
22.15 “Свiтське життя” 
23.20 “Що? Де? Коли? 2” 
 

ІНТЕР
09.25 “Школа доктора 
Комаровського” 
10.00 “Орел i Решка. 
Назад у СРСР” 
11.00 “Осiння кухня” 
12.00 Т/с “Самотнi серця” 
16.00 Х/ф “В очiкуваннi 
весни” 
18.00 Шоу “Одна родина” 
20.00 “Подробицi тижня” 
20.45 “Днi України у 
Великобританiї” 
21.15 Т/с “Кохання 
з випробувальним 
термiном” 
01.10 Х/ф “Любити по-
росiйськи 2” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Країна талантiв” 
10.45 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Живi iсторiї” 
12.15 “Спортивнi 
меридiани” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Смак життя” 
14.00 “Народнi перлинки 
з бабусиної скриньки” 
14.30 “Там, де ти живеш” 
14.55 Телезамальовка 
15.00 “Поклик таланту” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Композитор 
Богдан Янiвський” 
17.00 “Обереги” 
17.25 “Чернiгiвщина в 
життi славетних” 
18.00 “Пройди свiт” 
18.30 “Сад.Город.
Квiтник” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Театральнi 
зустрiчi”. (“Сватання на 
Гончарiвцi”) 
20.40 “Музична хвиля ТТБ” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.26 Погода. Реклама 
22.30 “Мить, надана у 
кредит” 

ICTV
08.15 Дача 
08.55 Х/ф “Мiсто 
привидiв” 
11.00 Козирне життя 
11.40 Так$i 
12.05, 19.55 Наша Russia 
12.20 Машина часу. 
Телепорт-шоу 
14.15 Х/ф “Метод Хiтча” 
16.50 Х/ф “Хенкок” 
18.45 Факти тижня 
20.35 ПуТЬОва країна 
21.00 Головна програма 
22.05 Х/ф “Я - легенда” (2) 
00.05 Х/ф “Гiбрид” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
13.55 “Х-Фактор - 4” 
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
21.15 “Один за всiх” 
22.30 Х/ф “П’ять рокiв та 
один день”(1) 
00.30 Х/ф “Оазис 
кохання”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/ф “Скубi Ду 3: 
Таємниця починається” 
09.40 Спiвай, якщо зможеш 
11.20 Мачо не плачуть 
11.55 Божевiльний 
автостоп 
13.00 Х/ф “Гаррi Поттер i 
в’язень Азкабана” 
15.50 М/ф “Iлля 
Муромець i Соловей 
Розбiйник” 
17.40 Т/с “Кухня” 
19.30 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
21.20 Х/ф “Мiж небом i 
землею” 
23.15 Х/ф “Сусiдка” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00 Свiт на смак 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00, 13.10 Т/с “Троє в 
Комi” (1) 
14.10, 17.00, 18.00 Т/с 
“Iнтерни” (1) 
19.00, 02.50 Подiї тижня 
20.00 Як двi краплi 
23.30 Великий футбол 

2+2
08.00 “Маски-шоу” 
10.00 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
13.00 Т/с “Пригоди 
Мерлiна” (1) 
16.00 Х/ф “Червона 
спека” (1) 
18.10 Х/ф “Три днi на 
втечу” (2) 
21.30 “Профутбол” 
23.00 Х/ф “Урок 
виживання” (3) 

ТЕТ
08.35 М/с “Смiшарики. 
Пiн-код” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/с “Бiлка та 
Стрiлка. Пустотлива 
сiмейка” (1) 
11.55 М/ф “Вiд гвинта!” (1) 
13.50 Х/ф “Слава” (1) 
15.55 Х/ф “Бар “Бридкий 
койот”” (1) 
18.00 Зупинiть, я 
закохалась! 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” 
22.05 Х/ф “Оселя зла” (3) 
00.10 Х/ф “Дика штучка” (2) 
01.55 До свiтанку 

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтеся упокорити 

свою гординю і не відмов-
ляйтеся від запропонованої 
допомоги. Не виключені 
конфлікти з сусідами або 
далекими знайомими через 
обман, що випадково роз-
криється. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
У вас з’явиться можли-

вість реалізувати свої пла-

ни, навіть найбожевільніші. 
Важливо не спізнюватися, 
приходити на роботу і ділові 
зустрічі вчасно. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вас помітять і оцінять по 

достоїнству, а справи, роз-
початі у цей період, закін-
чаться успішно. Вас можуть 
втягнути в інтригу. 

РАК (22.06-23.07)
Настрій може виявити-

ся абсолютно неробочим. 
Постарайтеся зібратися, 
оскільки саме зараз ви по-
винні вирішити найнепере-
борніші проблеми в профе-
сійній сфері. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам доведеться зібрати-

ся – від вас буде вимагатися 
стійкість і, бажано, невраз-
ливість. Будьте відкриті для 
змін, не відмовляйтеся від 

нових можливостей. 
ДІВА (24.08-23.09) 

Варто зайнятися встанов-
ленням більш тісних контак-
тів з колегами, це допоможе 
втілити в життя ваші таємні 
кар’єрні плани. Розраховуй-
те тільки на себе, тому що 
інші можуть помилитися 
або підвести.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ваші плани і задуми реа-

лізуються тільки в тому ви-
падку, якщо ви знайдете в 
собі сили діяти непомітно. 
Постарайтеся не приймати 
поспішних рішень. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Використайте будь-яку 

можливість, щоб відпочити 
від перевантажень на робо-
ті, неприємності незабаром 
зникнуть і з’явиться багато 
вільного часу. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Сприятливий період для 

серйозних починань, тільки 
не варто оглядатися назад. 
Всі ваші геніальні ідеї мо-
жуть здійснитися тільки за 
підтримкою близьких. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ймовірні певні складності у 

відносинах з колегами по ро-
боті, не вступайте в суперечки 
і з’ясування цих стосунків. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Практично все, що ви за-

планували, збудеться. Вам 
придадуться рішучість, актив-
ність, уміння швидко реагува-
ти на несподівані ситуації. 

РИБИ (20.02-20.03) 
Тиждень очікується дуже про-

дуктивний, динамічний і насиче-
ний різноманітними подіями. 
Друзі і близькі родичі виявлять-
ся непоганими порадниками. 
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Спорт10
Футбол. Післямова

Досягнення юних
№
п\п

Команда І В Н П М О

1 Давидківці 22 20 1 1 79 - 9 61

2 Заводське 22 17 3 2 57 - 13 54

3 “Калічівка” Чортків 22 16 1 5 53 - 23 49

4 Ягільниця 22 15 1 6 69 - 26 46

5 Біла 22 14 1 7 54 - 29 43

6 Шманьківці 22 11 1 10 45 - 38 34

7 Звиняч 22 6 3 13 35 - 52 21

8 Горішня Вигнанка 22 6 2 14 39 - 62 20

9 Улашківці 22 5 3 14 26 - 61 18

10 Косів 22 5 1 16 37 - 67 16

11 Поділля 22 4 4 14 37 - 82 16

12 Росохач 22 1 1 20 10 - 73 4

№
п\п

Команда І В Н П М О

1 Шманьківчики 10 7 0 3 24 - 14 21

2 Бичківці 10 7 0 3 19 - 9 21

3 Милівці 10 7 0 3 22 - 11 21

4 Базар 10 4 0 6 12 - 20 12

5 Пробіжна 10 3 0 7 11 - 21 9

6 Угринь 10 2 0 8 15 - 28 6

 Друга група
Фінальна частина

Нещодавно у Тернополі відбувся облас-
ний чемпіонат з пауерліфтингу. У ньому 
брали участь і чортківські спортсмени. І – не 
безрезультатно: п`ятнадцятирічний Адріан 
Кальмук здобув ІІІ місце серед учасників 
своєї вагової категорії! 

Підліток займа-
ється у тренера І-ІІ 
категорії із пауерліф-
тингу Віталія Сит-
ника у спортивно-
о з д о р о в ч о м у 
комплексі «Формула 
краси», що діє на вул. 
Подільській. Пан Ві-
талій, розповідаючи 
про досягнення свого 
вихованця, радіє, що 
павутину затишшя у 
Чорткові після слав-
ного чемпіонства 
Тамари Багрій у цьо-
му виді спорту зміг 
«розірвати» Адріан 
Кальмук. Хлопець 
на змаганнях серед 
своїх однолітків у об-
ласному центрі пока-
зав непогані резуль-
тати, у сумі піднявши 
205 кг. При тому вага 
самого Адріана – 49 
кг. Завдяки професі-

оналізму пана Ситника юний спортсмен зу-
мів вибороти призове місце. Сподіваємося, в 
скорім часі Адріан Кальмук зуміє порадувати 
нас, своїх земляків, новими досягненнями.   

Оксана СВИСТуН
Фото Віталія СИТНИКА

«Формула краси» для Адріана

– Іване Степановичу, перш за все хочу 
привітати Вас, керівника футбольної 
«господарки» краю, із знаменною подією 
в історії чортківського футболу, коли 
уперше головній команді Чортківщини 
підкорився золотий дубль. Що ж стало 
складовими успіху? Адже не секрет, що 
більшість відомих досвідчених гравців 
відмовилася виступати на першість об-
ласті і честь Чорткова довелося захи-
щати в основному необстріляній юні.

– Дійсно, цей рік для чортківського футболу 
став  знаменним, з чим вітаю усіх, хто причетний 
до цього успіху. Більше двадцяти років ми не ви-
борювали кубка області, а чемпіонами ставали 
рівно десятиліття тому (двічі поспіль, у 2002-
2003 рр. чортківський «Авіаносець» – Авт.). 

Основною складовою успіху я б назвав усю 
велику команду – гравців, тренерів, спонсорів, 
районної влади, які ставили перед собою єдину 
ціль: відновити реноме чортківського футболу. 

На конференції районної федерації футбо-
лу, коли мене обрали головою, я заявив, що 
потрібно приділяти максимум уваги розвитку 
футболу на Чортківщині, але основний акцент 
має ставитися на головну команду району. Як 
збірна команда України для нашої держави, 
так само і головна команда для нашого краю 
є його лицем, візиткою. І цього прагнули до-
сягти спільними зусиллями всі.

Безсумнівно, тут заслуга є кожного. Виокрем-
лювати чи залишати когось в стороні мені важко. 
Але хочеться подякувати насамперед головно-
му тренеру команди Віктору Данилишину за його 
успішно проведену селекційну роботу і роботу 
з командою, зі своїм тренерським штабом, зо-
крема другим тренером Іваном Брикайлом, ад-
міністратором команди Орестом Багрієм, пре-
зидентом клубу Валерієм Соколенком, котрі 
працювали в правильному напрямку. Як відомо, 
на початку першості песимізму не бракувало. 
Частина провідних футболістів з попереднього 
сезону залишила команду, хтось відмовся грати 
з тих чи інших причин. Важко було повірити, що 
вона зможе заграти і при цьому продемонструва-
ти пристойний результат. Але незважаючи на всі 
песимістичні настрої, чим далі команда грала, 
тим менше було негативу і зневіри, а все більше 
з`являлося впевненості у власних силах.

Першочергово ми ставили завдання – ви-
граш кубка області і вихід до фінальної час-
тини першості. А вже по ходу ігор намагалися 
добитися пристойних результатів. Важко було 
награвати команду, досягти розуміння гри на 

полі кожного футболіста, так як кістяк склали 
молоді хлопці, яким було важко конкурувати 
з досвідченими футболістами з інших команд 
області. Можливо, в деяких моментах ми про-
гравали в майстерності, але за рахунок ко-
мандного духу, ентузіазму, жаги до боротьби у 
ключових матчах добивалися перемоги. 

Незаперечна заслуга у перемозі  керівників 
району – голови райдержадміністрації Степа-
на Кобіса і голови районної ради Володими-
ра Заліщука, котрими було дотримано слова 
про фінансову підтримку команди. У наш час 
без цього неможливо. Команда повністю була 
профінансована. Дякуючи депутатському кор-
пусу райради, було виділено за програмою 
розвитку футболу ФСК «Чортків» 125 тис. грн., 
потім додано ще 10 тис. грн. 

Тож, повторюся ще раз, основним джерелом 
перемоги була командна гра всіх – від самої 
команди і її тренерського штабу до влади ра-
йону, гарячої підтримки глядачів, які повірили 
в хлопців, побачили у них команду-переможця, 
яка спроможна досягти успішного результату. 

Хочеться окремо подякувати керівникам від-
ділів освіти і культури райдержадміністрації, 
АТП-16142, медичного коледжу, які надавали 
автобуси на виїзні матчі. Ніхто з них не відмов-
лявся підтримати команду. Тепер головне наше 
завдання – втримати ці високі результати, чого 
буде досягти ще важче. На наступний рік хоті-
лося б зберегти кістяк команди, уникнути пере-
ходів, хоча прекрасно розуміємо, що за нашими 
кращими футболістами вже сьогодні полюють 
конкуренти, хочуть бачити їх в себе. 

У майбутньому сподіваємось на плідну 
співпрацю з міською радою. Тим більше з отри-
манням Чортковом статусу міста обласного 
значення, сподіваємось, буде значно покраще-
но його бюджет і знайдуться кошти й на міську 
програму розвитку футболу. Адже команда но-
сить назву ФСК «Чортків», левова частка убо-
лівальників знаходиться також у місті.

– Тепер давайте переключимося на 
районну першість, де, м’яко кажучи, не 
все так було гладко. На жаль, не вдало-
ся уникнути скандалів. Згадати хоча б 
фінал розіграшу кубка району, демарші 
окремих команд на початку сезону. 

– Безсумнівно, сьогодні з позиції завер-
шення сезону говорити про помилки наба-
гато легше, аніж на початку.  Проте, пере-
конаний, коли б усі команди дотримувались 
регламенту чемпіонату району, то відсотків 
90 конфліктів можна було б уникнути.

Не буду знімати з себе вину як голова 
федерації, виконкому, членів контрольно-
дисциплінарного комітету, інших футбольних 
структур в тому, що десь проявлялися якісь і 
наші помилки. Ми не є професіоналами, не мо-
жемо досконало знати всі моменти футболь-
ного життя. Але, на жаль, немалу роль зіграли 
і «підводні течії». Це – стосунки між самими ко-
мандами, керівниками команд, спонсорами. У 
деякій мірі зіграли й особисті амбіції. Часто ви-
никали конфлікти на футбольному полі через 
суддівство – це дійсно серйозна проблема. 
Фактично ніхто з молоді не хоче йти в судді, 
чути на свою адресу різні непристойні нецен-
зурні вигуки. Нашого глядача треба виховува-
ти. Зовсім не красять наш чемпіонат, футбо-
лістів і взагалі саму гру ті конфлікти, методи 
фізичного впливу, що інколи застосовували 
до суддів, доходило навіть до того, що й судді 
з`ясовували між собою стосунки за допомогою 
кулаків. Постараємось обов’язково змінити ре-
гламент настільки, щоб якомога менше було 
можливостей в якоїсь із команд чи в групи 
команд вишукувати будь-які лазівки, аби гра 
проходила не зовсім чесно.

Наш чемпіонат був уже традиційно відкритим 
– у ньому брали участь по одній команді із Залі-
щицького та Гусятинського районів. Попікшись 
на деяких моментах, сьогодні є бачення бага-
тьох – проводити чемпіонат суто Чортківщини. 
Абсурд, коли кубок правдами-неправдами ви-
грає команда з Гадинківців, де грала ціла збірна 
Гусятинського району. Проте, чесно кажучи, не 
можна сказати, що у наших командах усе було 
чесно і чисто. На жаль, ми не маємо таких мож-
ливостей, щоб забезпечити повний порядок на 
стадіонах. Бачите, що твориться сьогодні на-
віть в чемпіонаті України.

Повірте, нам хочеться, щоб у нашій першо-
сті було поменше скандалів, різних розбірок. 
Приємно, коли багато сільських голів пережи-
вають за футбол. Зокрема хотілося б відзначи-
ти Володимира Драбинястого (Бичківці), Воло-
димира Шматька (Біла), Бориса Качмарського 
(Товстеньке). Коли на початку сезону відбувся 
конфлікт у Східній зоні, сільські голови приїха-
ли, щоб довести свою правоту. Це продемон-
струвало, що вони є небайдужими до спорту, 
оскільки футбол на селі – це одне з небагатьох 

культурних явищ, коли молодь віддає перевагу 
здоровому способу життя, а не сидить в барах 
за келихом пива з цигаркою в руках. 

Безперечно, кожна команда прагне виграти 
– це природне бажання. Проте я переконаний, 
що перемагати потрібно своїми футболістами, 
молодими хлопцями, а не затягувати масово 
варягів з інших команд чи населених пунктів, 
навіть сусідніх районів та областей. Це є пірро-
ва перемога, бо на наступний рік, коли фінан-
сові потоки закінчуються, така команда розбіга-
ється. А хлопці зі свого села будуть грати далі. 
Для багатьох із них не стоїть питання фінансів 
на першому місці, а сама гра – футбол. Гра 
мільйонів людей, які люблять футбол.

–  Насамкінець хотілося б почути Ваші 
привітання новоспеченим переможцям.

– Користуючись нагодою, хочеться привіта-
ти чемпіонів обласної першості зі здобуттям у 
важкій безкомпромісній боротьбі золотих меда-
лей чемпіонату Тернопільщини – всіх футболіс-
тів і тренерів уже згаданого ФСК «Чортків». На 
початку грудня відбудуться урочисті заходи по 
вшануванню переможців в обласній федерації 
футболу. Після того, маючи золотий комплект 
нагород, вшануємо гідно і наших чемпіонів тут, 
у Чорткові. 

Вітаю і переможців районної першості, які 
пройшли довгий турнірний шлях до омріяної 
мети. Це – команда Давидківців у першій гру-
пі, у другій групі так би мовити малі золоті 
медалі переможців здобули Милівці (зона 
Центр), Бичківці (зона Захід) і Шманьківчики 
(зона Схід). Хочеться побажати їм, аби вони й 
надалі успішно виступали на першість райо-
ну, радували нас своєю грою. Щоби кількість 
учасників чемпіонату не зменшувалась, щоб 
усі села мали свої команди і сільські голо-
ви докладали максимум зусиль до розвитку 
футболу на селі. Чортківщина завжди сла-
вився як футбольний край.

А районна федерація футболу буде стара-
тися, не зважаючи на прізвища, авторитети, 
фінансові можливості команд, щоб відношен-
ня до всіх було рівним і справедливим. Фут-
больні правила мають бути однаковими для 
всіх.

Спілкувався Любомир ГАБРуСЬКИЙ

«Ми – чемпіони!»
Коли б хтось перед початком футбольного сезону сказав, що ФСК «Чортків» 

стане володарем кубка і чемпіоном області, то інші б, мабуть, тільки посміялися 
з нього, мовляв, тут аби не осоромитися перед уболівальниками поразками 

з хокейними рахунками. Але поступово, від матчу до матчу наші хлопці лишень 
додавали у грі. А вже у серпні в драматичному фіналі із заліщицьким «Дністром» 

лише у серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів уперше з 1991 р. вибороли 
кубок області, а минулої неділі, отримавши технічну перемогу над ФК «Бережани», 

гравці якого у двох останніх турах не вийшли на поле, стали й чемпіонами 
Тернопільщини сезону-2013. 

Отож, про те, в яких умовах кувалися ці перемоги, а також про підсумки 
цьогорічної районної першості – у нашому інтерв’ю з головою районної федерації 

футболу І.С.СТЕЧИШИНИМ.

Місце Команда І В Н П М О
1 ФСК «Чортків» 14 9 4 1 13-8 31

2 «Дністер» Заліщики 14 9 3 2 19-8 30

3 ФК «Тернопіль-2» 14 9 2 3 14-10 29

4 ФК «Нива» Теребовля 14 8 3 3 10-7 27

5 ФК «Бережани» 14 6 2 6 17-14 20

6 ФК «Поділля-Агрон» 14 4 0 10 12-19 12

7 ФК «Козова» 14 2 0 12 6-12 6

8 ФК «Буревісник» 14 1 2 11 5-16 5

Підсумкові турнірні таблиці
відкритої першості Чортківського району з футболу-2013

 Перша група

Підсумкова зведена таблиця чемпіонату Тернопільської області з футболу-2013
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ПРОДАюТЬСЯ

квартирибудинки

земельні ділянки

інше

Школярам на замітку

ОДПІ інформує

Вважати недійсними

Хто забув – згадайте,
Хто пам`ятає – помоліться.

12 листопада минає 2 роки 
світлої пам`яті

СОСНОВСЬКОї Марії Михайлівни
(1.01.1949 – 12.11.2011 р р.).

Ми пам`ятати будемо щоденно,
Вас  в молитві щирій пом`янем
І, поки жити будемо на світі,
До Вас із спомином у смутку 
                                       ми прийдем.

Сумуючі рідні та родина.

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.

будинок у с. Ягільниця (біля школи) площею – 
80 кв. м, з індивідувальним газовим опаленням, з 
господарськими спорудами. Загальна площа – 0,15 
га. Ціна договірна. Тел. 050-745-70-90.

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.

будинок у с. Білобожниця в центрі села. 
Будинок  – 10 х 13, літня кухня – 11 х 7,5, стайня, 
кладовки, гараж, є криниця, підведений газ. Все 
приватизовано. Тел. 098-616-98-45.

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.

червона черепиця б/к і січкарня. 
Ціна договірна. Тел. 097-808-82-40.

дачний будинок біля бару «Над ста-
вом», земельна ділянка 0,09 га; земель-
на ділянка під забудову по вул. Антонича 
(біля гуртівні «Будівельник»), 0,08 га.

Тел. 067-876-68-33.

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.

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

Тел. 093-121-06-20.

2-кімнатна квартира в смт Заводське, 
4-й поверх, площею 50 кв. м. Є опалення, 
лічильники, можна з меблями. Квартира в 
хорошому стані. 

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96.

квартири в м. Чортків: 3-кімнатна по 
вул. Кн. В.Великого, 16/55, 2-кімнатна по 
вул. Незалежності, 74/9 і 3-кімнатна в м. 
Тернопіль по вул. Чернівецькій.

Тел. 096-167-09-67.

1-кімнатна квартира в м. Чортків по вул. 
Шевченка, 84 на 5-му поверсі 5-поверхового 
цегляного будинку. Загальна площа – 31 кв. 
м. Євроремонт, металопластикові вікна, нова 
сантехніка, паркет, лічильники, індивідуальне 
опалення, телефон, Інтернет, кабельне теле-
бачення, підвал. Ціна договірна. Терміново.

Тел. 097-911-48-38.

2-к імнатна квартира по вул. Кн.  
В.Великого, 16. Загальна площа – 55 кв. 
м. Євроремонт, індивідуальне опалення, 
дубові меблі, постійно вода.

Тел. 097-662-12-66.

Колектив Чортківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 5 висловлює щирі співчуття 
директору школи М.Г.Маньовській з 
приводу смерті матері її чоловіка. 

приватизована земельна ділянка в районі 
Синякового, по вул. Полуботка, 7 сотих з дво-
поверховою дачею. Загальна площа – 50 кв. м. 
Є підвал, проведено електрику.

Тел.: 050-233-86-08, 097-493-31-33.

службове посвідчення серії УТР за № 
000390 видане 11 грудня 2012 р. Управлінням 
Державної пенітенціарної служби в Терно-
пільській області на ім`я: ПАТЕРА Володи-
мир Іванович.

Щодо нової Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці 
«загальносистемники» та які провадять незалежну професійну діяльність 

(Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.09.13р. № 481)
Чортківська ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області повідомляє, що наказом Міністерства 

доходів і зборів України від 16 вересня 2013 р. за № 481 затверджено нову Книгу обліку доходів і 
витрат для самозайнятих осіб (підприємців на загальній системі оподаткування та осіб, які прова-
дять незалежну професійну діяльність, далі – Книга). Крім форми Книги цим наказом затверджено 
і новий порядок її заповнення.

Порівняно з попередньою формою, Книга стала простішою і конкретнішою. Тепер у ній 9 граф 
(замість 12), у яких відображається отриманий самозайнятою особою за звітний день дохід, а та-
кож документально підтверджені первинними документами витрати, пов`язані безпосередньо з 
отриманим доходом.

У новій формі вже не потрібно відображати внутрішнє переміщення товару, а також виводити за-
лишки нереалізованих товарних запасів, матеріалу, сировини на початок і кінець звітного періоду.

Книга заповнюється у гривнях із копійками. Також передбачено ведення Книги як на паперово-
му носії, так і в електронному вигляді. Тобто, самозайнята особа вибирає, що їй зручніше. Після 
реєстрації нової «паперової» Книги серед звітного податкового року записи в ній продовжуються 
наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи.

Для ведення Книги в електронному вигляді самозайнята особа зобов`язана: отримати посилені серти-
фікати відкритих ключів; укласти договір із контролюючим органом про визнання електронних документів; 
сформувати заяву на отримання Книги і відправити цю заяву до органу Міндоходів за місцем податкового 
обліку засобами електронного зв`язку з дотриманням умов реєстрації електронного підпису.

Завважимо, що в електронних Книгах допускається виправлення помилок або коригування.
Установлено строк зберігання Книги, а саме – протягом трьох років після закінчення звітного 

періоду, в якому було зроблено останній запис.
Чортківська ОДПІ

Наказами Чортківського районного управ-
ління юстиції від 30 жовтня ц. р. зареєстро-
вано розпорядження голови Чортківської 
районної державної адміністрації: за № 12/8 
– від 11 жовтня 2013 р. за № 340-од «Про 
затвердження Порядку відшкодування та 
норм фактичних витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом 
на інформацію в апараті районної держав-
ної адміністрації», про що зроблено запис в 
Державному реєстрі нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади за №№ 5/127, 6/128; за № 13/8 – від 16 
жовтня 2013 р. за № 352-од «Про визнання 
таким, що втратило чинність, розпоряджен-
ня голови райдержадміністрації від 1 лютого 
2012 року за № 73», про що зроблено запис 
в Державному реєстрі нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади за № 7/129.

Ірина ЖИГуНОВА, 
начальник  районного  

                                      управління юстиції  

Юстиція інформує

1.  Громадська організація «Мрія»  (с. Росохач 
Чортківського району Тернопільської області) та 
Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду») цим оголошенням 
запрошують ліцензованих підрядників із доброю 
репутацією надати запечатані цінові пропозиції 
для виконання таких видів робіт у межах Мікро-
проекту «Капітальний ремонт фельдшерсько-
акушерського пункту в с. Росохач»: встановлення 
дверних блоків (13,14 кв. м), улаштування даху з 
металочерепиці (460 кв. м). Підрядники повинні 
мати досвід проведення ремонтно-будівельних 
робіт на об’єктах подібного або вищого рівня 
складності.

2. Тендерну документацію можна безкоштов-
но отримати за такою адресою: Тернопільська 

область, Чортківський район, с. Росохач, сіль-
ська рада (контактна особа – Віра Петрівна 
Безпалько). Пропозиції повинні залишатися 
чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати 
розкриття конкурсних пропозицій і мають бути 
в запечатаному вигляді доставлені за вищена-
веденою адресою не пізніше 10-ї год. 22 лис-
топада ц. р., після чого вони будуть розкриті 
у присутності наявних учасників тендера. Кон-
курсні пропозиції, надані пізніше встановле-
ного терміну, не приймаються і повертаються 
учасникам тендера нерозкритими.

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати 
додаткову інформацію за адресою, зазначе-
ною вище, або за тел.: (03552) 56-5-42,  

098-644-92-90,  099-031-53-11.

До уваги всіх, хто планує вступати в 
2014 році до вищих навчальних закладів! 
Вступ до ВНЗ всіх рівнів акредитації від-

буватиметься за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

Задля успішного проходження ЗНО Україн-
ський центр оцінювання якості освіти організо-
вує пробне тестування. Воно проводитиметься 
з предметів, винесених на ЗНО-2014. Кількість, 
форми, структура та рівень складності завдань 
пробного тестування з кожного предмета відпо-
відатимуть основному ЗНО.

Мета пробного тестування – ознайомити з про-
цедурою проведення ЗНО, з предметними теста-
ми. Чим активніша участь у пробному тестуванні, 
тим вищими є статистичні результати в основно-
му ЗНО. Це – можливість визначити свій рейтинг 
серед інших учасників пробного тестування.

Реєстрація учасників пробного ЗНО-
2014 здійснюватиметься тільки в мере-
жі Інтернет на офіційному сайті Івано-
Франківського РЦОЯО www.test.if.ua з 1 до 
30 листопада поточного року включно.

Хто виявить бажання пройти пробне тесту-
вання, необхідно з 1 до 30 листопада ц. р. заре-
єструватися, дотримуючись усіх вимог, на сайті 
Івано-Франківського регіонального центру оці-
нювання якості освіти (ІФРЦОЯО) www.test.if.ua 
та оплатити участь у пробному тестуванні в 

банківських установах України, уважно переві-
ривши квитанцію про оплату у частині призна-
чення платежу. Вартість пробного тестування з 
одного предмета –  89 грн. (минулорічна ціна). 

Під час реєстрації потрібно самостійно оби-
рати місто проходження пробного тестування 
із запропонованого переліку. Про свої пункти 
пробного тестування кожен зможе самостійно 
дізнатися з інформаційної сторінки на сайті 
ІФРЦОЯО www.test.if.ua «Особистий кабінет 
учасника ПЗНО» після 7 лютого 2014 року. 

Пробне тестування відбудеться 22 та 29 
березня 2014 р.

 22 березня 2014 року: українська мова 
та література, хімія, фізика, російська мова, 
всесвітня історія, англійська мова, німецька 
мова, французька мова, іспанська мова.

29 березня 2014 року: математика, історія 
України, біологія, географія, світова література.

Тел. номер ІФРЦОЯО (0342) 75-09-75 
(багатоканальний номер «гарячої лінії»), за 
яким можна отримати додаткову інформа-
цію про зовнішнє незалежне оцінювання, та 
у  методичному кабінеті (03552) 2-03-28.

Відповідальна за ЗНО в районі – Валенти-
на Михайлівна Мачишина, методист райме-
тодкабінету. 

Тетяна ЯРЕМКО, 
начальник відділу освіти РДА

Випускники, випробуйте 
свої знання у ПЗНО! 

Оголошення
Запрошення до участі у Конкурсі

Подяка

Висловлюємо щирі слова вдячності гурту 
“Долг” і особисто керівникові Віктору Воло-
димировичу Маришеву за матеріальну до-
помогу на лікування нашого синочка Вадима 
Романенка. 

Дякуємо за розуміння, підтримку та про-
симо Бога, щоби дарував здоров`я, добро та 
благополуччя Вам і Вашим родинам.

З повагою – сім`ї Романенків 
і Качмарів. Профспілка працівників культури 

Чортківського району висловлює 
щирі співчуття колишньому голов-
ному бухгалтеру централізованої 

бухгалтерії відділу культури Олені 
Володимирівні Шлінк з приводу смерті 
її чоловіка Корнелія Володимиро-
вича.
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Щиро вітаємо із 60-річчям 
дорогу дружину, люблячу матусю 

і бабусю
Іванну Богданівну ОПИХАНу 

із с. Шульганівка.
У цю прекрасну 
   ювілейну днину
Вітання щирі 
  Ти прийми від нас.
Ми хочем радості, 
 і щастя побажати, 
І неба чистого, як 
    волошковий цвіт!
В житті ніколи 
прикрощів не знати,
Здоров`я зичимо 
   міцного на сто літ.

Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії та благії літа.
Спасибі Тобі, рідна, за ніжне серце,
                                 за щиру турботу, 
За вічне бажання добра нам усім, 
За мудрі поради, невтомну роботу,
Тобі, найдорожча, низький наш уклін.
Ми Тобі посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує 
                      многая літа!

З повагою і любов̀ ю 
– чоловік Іван, доньки 

Марія, Леся, зяті Олег, 
Ігор, онуки Марійка, 

Віталик, Петро.

Вітаємо з 25-річчям,
яке він відсвяткував 5 листопада,

дорогого сина, люблячого брата, онука
Тараса ШКЛЯРА

із м. Чортків.
   Летять роки, 
   мов лебеді у вирій,

Життя іде, 
      його не зупинить!
Прийми вітання 
                  наші щирі
І побажання 
                    від душі.
Хай горе обходить 
        Тебе стороною,
А радість приходить 

                                          і ллється рікою,
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від близьких, а ласки – від Бога.
Від щирого серця здоров`я бажаєм,
Без  нього не милі ніякі діла,
В здоров`ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай  життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком

Благополуччя, щастя і любов.
Хай сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить.

Мама, тато, сестра Іра, 
бабуся.

Колектив Чортківської 
музичної школи 

щиросердечно вітає зі славним 
ювілеєм директора школи
Ярослава Володимировича 

ДРОГОМОРЕцЬКОГО.
Добра і радості бажаєм,
Здоров`я Вам на всі літа,
Хай сонце весело Вам сяє
І квітне в серці доброта.

Хай світять Вам життєві далі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру та добра.

У цей осінній день щиросердечно 
вітаємо з Днем Ангела 
отця Дмитра НЕНЧИНА.

Низький уклін Вам, 
Всечесний отче, за не-
втомну, сумлінну пра-
цю на Христовій ниві.

Щаслива мати, що 
такого сина породила

І на життєвий шлях  
        благословила.
До нас прийшли Ви 

настоятелем у храм –
За це ми вдячні 

Господу і Вам.
Хай Богородиці 

заступництво чудесне
На всіх шляхах оберігає Вас,
Хай на родину ласки всі зсилають
Пречиста Діва й Трійця Пресвята,
Щоб в Божій ласці довго Ви прожили
На многії і благії літа.

З християнською любов̀ ю, 
глибокою повагою, шаною 

і вдячністю – церковний 
хор с. Нагірянка.

Парафіяни церкви Преподобної Матері 
Параскеви села Мухавка щиросердечно 

вітають із Днем Ангела доброго пароха, 
мудрого наставника, дбайливого 

господаря всечесного 
отця Дмитра НЕНЧИНА. 

З Днем Ангела – 
прекрасним святом –
Вітаємо Вас, отче, 
              всім селом.
Дарів небесних 
         зичим пребагато
Й земного щастя 
    молимо для Вас!
Хай кожен день 
     у душу ллє світлінь
І сонце яснооке 
                гріє в зиму,
Хай добра аура 
                   житттєвих устремлінь
До верховин Отця у дім Господній злине,
Щоб радість й щастя огортали Вас

У праці й відпочинку 
                         щохвилини,
І дух завзяття 
                   щоб навік не згас,
Бо віддана Ви Господу Людина.

Щиро вітаємо з 80-річчям дорогого нам 
Володимира Віцентовича ПЕТРІВА

зі с. Семаківці.
Журавлиним ключем 
       відлітають літа,
Сивина засріблила 
                  вже скроні,
Тільки в серці у Вашім 
    та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме 
                    в долонях.
Хай калиною 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,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі велике, уклін Вам низенький

До самої неньки-землі.
Здоров`я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає для Вас
На многії і благії літа.

З любов̀ ю та повагою – 
внучка Людмила з чоловіком 

Степаном, правнуки Дмитрик 
і Владиславчик, внучка Світлана, 

невістка Люба.

Щиро вітаємо із 50-річним ювілеєм 
свого колегу

Володимира Миколайовича 
ДОВГОПОЛЮКА.

Нехай Тобі завжди 
     всміхається доля,
Несуть тільки радість 
          з собою роки,
Хай щастя й здоров`я 
     не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, 
      бажання й думки.
Попутнього вітру 
               і неба ясного,
Господньої ласки 
               на многі літа,
Хай буде гладенька 

                   і рівна дорога,
Бажаєм здоров`я, 
                добра і тепла.

З повагою – колектив 
Чортківського РКБК 

ім. К.Рубчакової.

10 листопада святкуватиме 
своє світле 45-річчя 

Віталій Семенович ТОЛуБ`ЯК,
доктор економічних наук.

Ти наша радість, 
гордість, надія і опора,
Ми Тебе всі любимо 
                  і шануємо!
І сьогодні в день 
   Твого народження
Троянди 
   в букет складаємо
І всі найкращі 
        побажання 
     Тобі посилаємо.

Бажаєм міцного-міцного здоров`я,  
щастя і радості, потіхи від синів, поваги 
від людей, успіхів у праці, науці і сімейного 
затишку. 

Нехай Твій Ангел-Хоронитель веде по 
дорозі, встеленій зеленим килимом, у 
світле майбутнє. Хай Матір Божа, Цари-
ця Свята, Своїм Покровом Тебе огортає і 
оберігає від всяких бід і незгод, а Господь 
Бог з високого неба посилає здоров`я на 
довгі, щасливі і многая літа.

З любов̀ ю і побажаннями 
– рідні.

Щиро вітаємо з Днем Ангела
отця-декана Дмитра ПОДОБу.

Із словом Божим Ви 
        прийшли у світ,
Щоб за собою нас 
        вести незрадно.
Для Вас сьогодні – 
               і пісні, і цвіт,
І людська шана – 
        щира і порадна.
Хай образ Божий 
               у душі сія,
Христова віра 
множиться з роками,

Хай Ваше добре й дороге ім`я,
Як символ миру буде поміж нами.
Нехай Господь Вас оберігає

На многії і благії літа.
З молитвою і повагою – 

сестринство, 
братство і хор парафіян 

с. Антонів.

Щиро вітаємо із 15-річчям,
яке він святкував 5 листопада,

дорогого синочка, братчика
Любомира ЛОЖЕЧКу

зі с. Звиняч.
В цей день барвистий 
                і прекрасний
П`ятнадцять 
        сповнилось Тобі!
Радості, усмішок, 
                        щастя
І доріг легких 
        бажаємо в житті.
І вірим, що прийде 
              Ангел з неба
І принесе з собою 

                                                  три ключі.
Перший ключик – від любові,
Любов від Бога, друзів і рідні.
І вірим ми, що дуже скоро
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки би не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий, 
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров`я,
Його найбільше бережи.
Хай маленький Ісусик Тебе оберігає,
Ангел-хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою Ласку зсилає

І ангельський хор 
                   многая літ співає.

З любов̀ ю – мама, тато, 
брати Іван, Василь з сім`єю, 

сестра Наталя з сім`єю.

Подарунки від 
Святого Миколая

Наталя КРАВЕЦЬ, 11 років

КУПОН
Я голосую за

 _________________
Юрчик ГРЕБЕНОЖКО, 3 роки і 4 місяці


