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Виходить з 1939 року

Погляд зблизька

На жаль, дощова погода змусила 
організаторів дещо скоригувати свої 
плани і з вулиці, де завжди проходив 
захід, довелося перенести його все-
редину приміщення. мабуть, через 
негоду лише четверо видань взяли 
участь у ньому. З-поміж них і районка 
«Голос народу», яка завжди відгуку-
ється на заклик своїх партнерів – по-
штовиків. 

Кожне видання намагалося «взя-
ти» передплатника чимось своїм.  
ми ж пропонували тим, хто віддав 
перевагу «Голосу народу», бонусну 
знижку від 50 до 100 відсотків (у за-
лежності від того, яку він витягне з 
конверта) на разове привітання в 
газеті на наступний рік. Окрім того, 
дарували ще й закладку з логоти-
пом газети. Тож ми раді від того, що 
за дві години наших передплатни-
ків на наступний рік додалося рівно 
на десяток.

Проте передплата районки не 
обмежується лише одним днем. 
Щоб отримувати нашу газету на 
поштову скриньку з нового року, її 
потрібно обов’язково передплати-
ти до 25 грудня ц. р. у відділеннях 
зв’язку та листонош.

День передплатника

«Голос народу» йде до людей
Учетверте за останні два роки ЦПЗ № 6 Тернопільської обласної дирекції «Укрпошти» влаштовує на базі 

головного відділення у нашому місті по вул. С.Бандери День передплатника. Це день, коли, передплативши газету, 
людина отримує якийсь подарунок чи бонус від видавця, безкоштовно свіжий номер газети, 

має нагоду познайомитися з редакційним колективом, що її видає, і т. ін. 
Чортківчани мали таку нагоду минулого тижня, 6 листопада.

Із перших уст

За крок до мети
На третьому пленарному засіданні 45-ї сесії 
Тернопільської обласної ради затверджено 

передавальний акт Чортківського обласного 
педагогічного училища імені Олександра 

Барвінського, навчального закладу Тернопільської 
обласної ради – Чортківському гуманітарно-

педагогічному коледжу імені Олександра 
Барвінського. Про це нам повідомив директор 

педагогічного Роман Пахолок. Отож, залишилися 
лише дрібні юридичні формальності, щоби наше 

педучилище стало коледжем. 

«Ми всі із хліба виростали, 
із праці себто – чуда із чудес»

На порозі професійне свято аграріїв. Воно, уподоблюючись осені та змахнувши піт з чола, 
а відтак присівши на селянський ослінчик, мудро замислюється над підсумком своїх трудів. 

Що ж там, в тужавому перевеслі одвічних хліборобських надій та сподівань? 
Аби послухати-розділити такі роздуми-міркування, їдемо до с. Свидова, у ПАП «Фортуна».

Формула «Фортуни»: 
працьовитість, ризик, наполегливість
У керівників ПАП «Фортуна», котре, відколи й воно, всякчас 

«ходить» у п`ятірці найпередовіших в районі, звісно ж, теж не 
бракує сумнівів та розчарувань. Тим більш нинішнього аграрного 
року – надто несприятливого, надзвичайно складного, що засі-
яв суцільні мінуси. Однак саме поняття «фортуна» вже пророкує 
неодмінний фарт, через що і вдаємося за деталізацією до ниніш-
ньої очільниці господарства Ольги Фрич. А вона й не приховує: 

– Бувають різні проблеми, негаразди, та нам таки фортунить в 
житті. Найперше – на порядних людей, котрі оточують: районне ке-

рівництво, друзів-аграрників, партнерів з бізнесу, колектив, пайо-
виків. Це відчутне везіння, коли маєш справу з професіоналами.

Однак формула «Фортуни», винесена в цей підзаголовок, 
викристалізувалась у нашому понятті в ході кількагодинного 
перебування у господарстві внаслідок сув`язі накопичених 
вражень від побаченого, почутого й усвідомленого. Від зустрі-
чей та одкровенних бесід з керівниками й простими трударями. 
Від вставок-коментарів по темі голови райдержадміністрації 
Степана Кобіса та начальника управління агропромислового 
розвитку РДА Івана Заболотного, котрі завізитували до «Фор-
туни» разом із кореспондентами районки.

(Продовження на 3-й стор.)

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 юридичних осіб (індекс – 61367)
на 3 місяці – 23 грн. 37 коп.
на 6 місяців – 46 грн. 74 коп.
на рік – 93 грн. 48 коп.

Вартість передплати



№ 46 (8436), 15 листопада 2013 року

На часі2

15 листопада. Тривалість дня – 9.00. Схід – 7.12. Захід – 16.12. Іменини святкують Афоній, Маркіян

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
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Вітання Соціальні ініціативи Президента – в дії

Конкурс
Чортківська районна державна адміністрація 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг райдержадміністрації.

Умови конкурсу: громадянство України; володіння 
державною мовою; освіта вища відповідного професійного 
спрямування; стаж роботи на державній службі або стаж 
роботи в органах місцевого самоврядування не менше 
двох років, або стаж роботи в інших сферах управління не 
менше трьох років; досконале володіння комп’ютером.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 
30 календарних днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, І поверх, каб. № 5. 
Тел для довідок – 2-23-50. 

Голова РДА С.Кобіс провів робочу зу-
стріч з керівником філії «Чортківський 
райавтодор» В.мельником. «Поки ще 
сприятливі погодні умови, потрібно 
проаналізувати стан дорожнього по-
криття. Усі ми розуміємо, що наші 
дороги гостро потребують ремонту. 
маємо ще час провести на окремих ді-
лянках ямковий ремонт. Особливу ува-
гу необхідно звернути на узбіччя, від-
ведення води з дорожнього полотна. 

ми повинні мати підготовлену техніку 
і запастися піщано-соляною сумішшю 
для доріг і тротуарів, щоб взимку до-
стойно пережити складні погодні умо-
ви», – зазначив С.Кобіс.

Варто зазначити, що 11 листопада 
заступник голови Державного агент-
ства автомобільних доріг України 
О.Харченко представив нового ке-
рівника Служби автомобільних доріг 
в Тернопільській області Сергія Гна-

та, призначеного за поданням голо-
ви обласної державної адміністрації 
В.Хоптяна. Раніше С.Гнат очолював 
службу автомобільних доріг в Підво-
лочиському районі, а у 2013-му був 
призначений першим заступником на-
чальника служби автомобільних доріг 
Тернопільської області.

 
(За інформацією

веб-сайту Чортківської РДА)

Голова Чортківської РДА С.Кобіс в 
рамках реалізації в регіонах завдан-
ня Президента України щодо розвитку 
громадянського суспільства та залу-
чення громадськості до формування 
та реалізації державної і регіональної 
політики побував у районному кому-
нальному центрі соціальної реабілі-
тації дітей-інвалідів «Дорога в життя», 
де обговорив з директором центру 
м.Анісенко питання залучення грома-
дян, особливо студентської і учнівської 
молоді до доброчинних акцій, благо-
дійних виставок, ярмарків з метою  
надання посильної допомоги дітям з 

особливими потребами та сприяння 
благодійній, волонтерській діяльності, 
іншим формам громадської активності 
та укорінення громадянської культури.

– Благодійність – це прояв співчуття 
до ближнього та моральний обов’язок 
кожної людини поспішати на допомо-
гу потребуючому у міру своїх можли-
востей. ми відчули щирість людських 
сердець, коли розпочали роботи в 
школі-інтернаті для облаштування на-
шого центру, – розповідає м.Анісенко. 
– Усім, хто приклався до створення на-
лежних умов для перебування хворих 
діток, – велика дяка, також студент-

ським колективам місцевих навчаль-
них закладів, які подарували нашим 
вихованцям власноруч виготовлені 
іграшки.

– Благочинність завжди була і буде 
благородною справою, а особливо 
коли вона спрямована на допомогу 
хворим дітям. Тому благодійні акції 
повинні проводитися не лише у перед-
день свят, а частіше – і потребуючим 
допоможемо, і розвиватимемо мо-
ральні якості громадян», – резюмував 
керівник району.

(За інф. веб-сайту 
Чортківської РДА)

Учасники проекту, які зібралися 9 листо-
пада на Театральному майдані Тернополя, 
розгорнули велетенські прапори Європей-
ського Союзу та України, щоб згодом сим-
волічно з’єднати їх в одне полотнище.

Слова: «громадянське  суспільство, 
правова рівність, ринкова економіка, 
свобода слова, право власності, со-
ціальна справедливість, економічне 
процвітання, гендерна рівність, новітні 

технології, соціальні стандарти, демо-
кратія, верховенство права», вписані у 
центрі дванадцяти жовтих зірок, роз-
ташованих на синьому фоні, нагадали 
про ті цінності, які є визначальними 
для країн-членів ЄС.

«Організовуючи цей флеш-моб, ми 
мали на меті не лише продемонструва-
ти свою підтримку євроінтеграційним 
прагненням України, а й розповісти гро-
мадськості про ті переваги, які отримає 
наша країна після підписання Угоди про 
асоціацію з Євросоюзом», – каже голо-
ва Тернопільської обласної організації 
«молоді регіони» Костянтин Баранов. – 
ми заслуговуємо жити в Європейській 
державі з європейськими цінностями!».

Він також розповів, що, в рамках ак-
ції «Yes ЄС!» в усіх районах Тернопіль-
ської області проходять різноманітні 
інформаційно-просвітницькі заходи, 
мета яких – розповісти мешканцям 
краю про перспективи зближення на-
шої країни з Європейським Союзом.

«молодь – майбутнє нашої держа-
ви. Тож важливо, аби вона чітко усві-
домлювала перспективи подальшого 
розвитку України, розуміла важливість 
побудови демократичного суспільства. 
Вважаю, що наша акція сприяє цьому», 
– переконаний Костянтин Баранов.

Тернопільська обласна 
організація «Молоді регіони»

Благодійність – моральний обов’язок кожного

У райдержадміністрації
Громадськість має бути залучена до формування 

та реалізації державної і регіональної політики

Акція

Молодь Тернопільщини сказала «Yes ЄС!»
Заявити про свою підтримку євроінтеграційного курсу України 

вирішили учасники акції «Yes ЄС!», організованої Тернопільською 
обласною організацією «Молоді регіони».

 Цього тижня, у середу, розпочався об’їзд населених 
пунктів краю у рамках конкурсу «Населений пункт найкра-
щого благоустрою та підтримки громадського порядку в 
2013 році».

Голова районної ради Володимир Заліщук, голова ко-
місії з благоустрою – заступник голови райради Любомир 
Хруставка, головний державний санітарний лікар району 
Оксана Чайчук, заступник керуючого справами виконав-
чого апарату райради Тетяна Яблонь відвідали установи, 
заклади сіл Улашківської зони. 13 листопада члени комісії 
побували в Капустинцях, милівцях, Заболотівці, Улашків-
цях, Сосулівці, Росохачі. Уже у першому турі об`їзду члени 
комісії з благоустрою виокремили спільні для населених 
пунктів проблеми: демографія з мінусовим показником та 
істинний «камінь спотикання», що тягне за собою усі інші 
негаразди, – безгрошів`я.

Детальніше про клопоти й позитивні напрацювання за 
десять місяців цього року в кожному із сіл читайте у на-
ступних номерах районки.

Оксана СВиСТУН 

Завтра – День працівників радіо, 
телебачення та зв’язку

Шановні друзі! 
Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом! 
Від вашої щоденної кропіткої праці залежить наскільки 

проінформованим та свідомим буде наше суспільство. 
Завдяки вам ми щодня дізнаємося про події у світі, що 

допомагає відчути причетність до процесів сучасності, 
відкриваючи широкі можливості для контактів і спілку-
вання. 

Це свято об’єднує людей різних професій: журналістів, 
видавців, листонош, операторів, зв`язківців – всіх тих, 
чия благородна праця забезпечує одне з основних прав 
громадян – право на отримання інформації. 

Сьогодні головними показниками вашої роботи є від-
повідальне ставлення до своєї справи, задоволення 
зростаючих потреб суспільства у надійному та якісному 
поштовому й телефонному зв’язку. 

Переконані: динамічний розвиток національної систе-
ми зв’язку великою мірою забезпечують сумління, висока 
кваліфікація фахівців, уміння гнучко реагувати на потре-
би ринку. 

Бажаємо всім вам професійного зросту, невичерпної 
енергії, творчих ідей та втілення їх у життя, натхнення і 
процвітання, здоров’я, гарного настрою сьогодні та за-
вжди. 

Хай всі ваші сміливі плани будуть реалізовані.

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

В рамках конкурсу
Безгрошів`я – чистоті не завада

11 листопада голова райдержад-
міністрації С.Кобіс провів нараду за 
участі голови районної ради В.Залі-
щука, міського голови м.Вербіцького, 
керівників управлінь, відділів РДА та 
ін. На нараді йшлося про реалізацію  
в районі завдань Президента України 
щодо розвитку громадянського 
суспільства і залучення громадськості 
до формування та реалізації державної 
і регіональної політики. 

Завідуюча сектором з питань вну-
трішньої політики і зв`язків з громад-
ськими організаціями та ЗмІ апарату 
РДА І.Гулька доповіла про діяльність 
громадської ради при райдержадмі-
ністрації з питань взаємодії влади з 
інститутами громадянського суспіль-
ства в Чортківському районі. Зокрема, 
вона зазначила,  що громадська рада 
при райдержадміністрації є постійно 
діючим колегіальним консультативно-

дорадчим органом. метою її діяльності 
є забезпечення участі громадськості в 
управлінні державними справами з пи-
тань здійснення громадського контр-
олю за діяльністю РДА; розширення 
можливостей участі громадськості у 
процесах прийняття важливих рішень, 
сприяння проведенню консультацій 
з громадськістю щодо формування 
та реалізації державної політики; на-
лагодження ефективної взаємодії 
РДА з громадськістю; налагодження 
ефективної взаємодії між інститутами 
громадянського суспільства району. 
Впродовж свого існування рада спри-
яла налагодженню системного діалогу 
адміністрації з громадськістю, члени 
ради організовували та проводили ре-
гулярні зустрічі та консультації пред-
ставників влади і громади. Опрацьова-
но та запроваджено механізм взаємодії 
керівництва громадської ради і голови 

райдержадміністрації тощо.
Завідуючий юридичним сектором 

апарату РДА В.Коцюк доповів про ді-
яльність районної координаційної 
ради з питань правової освіти при РДА 
та громадської приймальні з питань 
надання безоплатної первинної право-
вої допомоги, утвореної на виконання 
Постанови Кабінету міністрів України 
від 29 травня 1995 р. за № 366 «Про 
Програму правової освіти населен-
ня України». До складу ради входять 
представники районного управління 
юстиції, суду, відділів освіти, культу-
ри, туризму, національностей та релі-
гій РДА, районного центру соціальних 
служб для дітей, сім’ї і молоді тощо. 
Районною координаційно-методичною 
радою з правової освіти населення 
систематично аналізується стан пра-
вової освіти населення та вносяться 
пропозиції щодо її покращення. 

“Ми повинні мати підготовлену техніку і запастися піщано-соляною сумішшю 
для доріг і тротуарів, щоб взимку достойно пережити складні погодні умови”, – 

голова райдержадміністрації  Степан Кобіс
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Стиль роботи 3

(Продовження. Поч. на 1-й стор.)

Степан Кобіс: «Тут 
займаються тваринництвом 

класично, професійно»
Повірте, не просто виокремити із уст першої 

особи району узагальнення зі всього мовленого 
ним про дане агропідприємство. Бо мовлено таки 
багато повчального для інших. Степан Володи-
мирович не приховує: 

– Керівники господарств завжди твердять, що 
займатися тваринництвом нині, мовляв, невигід-
но. І в масштабах району таки займаються ним 
5-6 господарств, не більше. Ясна річ – ризики, 
часто невтішні прогнози. Та якщо не робити нічо-
го, взагалі не буде ніяких перспектив.  Сільсько-

господарська праця ніколи не була легкою. Не-
просто й свині вирощувати, всюди свої проблеми. 
Та сьогодні ми вчимося всі, вчимося економіки. 
Доходимо усвідомлення, що сільгоспвиробник 
мав би ще й переробляти продукцію. Навіщо? 
Цьогоріч маємо надлишок кукурудзи, якої в об-
ласті загалом засіяно на 50 тис. га більше, ніж 
попереднього. Питається: чому очікуваних цін 
немає, чому виробники незадоволені? Бо якщо 
тільки продавати сировину, то так воно й буде. 
Ось тут, у «Фортуні», і діє одна зі схем переробки: 
продукцію рослинництва частково переводять у 
тваринницьку галузь. Директор ПАП «Фортуна» 
Ігор Васильович Фрич прихворів, та є молода, 
перспективна команда, виплекана однією ро-
диною. І вони – на правильному шляху, думаю, 
з нього вже не зійдуть, як би трудно не було. Бо 
помітно навіть візуально: йдуть вперед, працю-
ють натхненно, не опускаючи рук, підтягуються 
до європейського рівня: й за границею бували, 
вивчають проспекти, запозичують досвід. На міс-
цевому рівні чим можемо, допоможемо, і хай їм 
Бог допомагає!

Звідкіля родом «свинство»
Ігор Фрич очолює господарство ось уже 22 

роки. Й відтоді, як зазначає Ольга Фрич, тут, у 
Свидові, тваринницька галузь завжди була при-
сутня. Колись примусово, потому свині утриму-
вали для місцевої їдальні, для цілей господар-
ки. Та згодом настала межа: або займатися далі 
тваринництвом, або ж ні. Бо зоставатися на рівні 
товарної ферми, котра приносила лише збитки, 
далі не випадало. Отоді й мусіли ступити у нову 
колію: завозити свині, покращувати генетику, до-
биватися вищих приростів. Нині ж у «Фортуні» 
цим займаються на відповідній основі, із залу-
ченням досвіду відомих фірм, з використанням 
наукових напрацювань. 

– Проблем надзвичайно багато, – чуємо від п. 

Ольги, – значно більше 
ніж у рослинництві. Та 
труднощі на те й трапля-
ються на нашому шляху, 
аби їх долати.

– У них в середньому 
по господарству, якщо 
взяти і дорощування, й 
відгодівлю, і відлучку, 
набирається десь до 600 
грамів середньодобових 
приростів, – коментує 
І.Я.Заболотний. І додає 
суттєве: – Це немалий, 
навіть солідний показ-
ник. 

Тріада відваги й 
креативу

Час зазнайомити й чи-
тачів районки із нашими 

візаві. То – вже згадана Ольга Фрич, котра кло-
почеться всією господаркою. Під стать їй і двоє 
представників сильної половини – брат Василь 
Фрич, за котрим – техніка, будівництво, всі органі-
заційні моменти, та чоловік Богдан Грушецький – 
він переважно відповідає за поле, рослинницьку 
галузь. І, як жартома акцентує п. Оля, не втомлю-
ється наголошувати раз у раз, що без його зусиль 
щодо того, як зародить нива, не просунулись би 
вперед й на крок справи тваринницькі. Є у тім 
жарті, безперечно, сутність взаємозв`язку: одві-
чного в аграрній галузі загалом та конкретного 
щодо їх професійної команди.

– ми всі троє є власниками й наші обов`язки 
рівноцінні, – зазначає Ольга Ігорівна. І додає 
впевнено, аби розставити усі крапки над «і»: – 
Директор за станом здоров`я зробив наказ на 

моє директорування. Але 
сам папір нічого не озна-
чає – директор у нас один: 
Ігор Васильович Фрич, який 
був, є і буде, доки існувати-
ме фірма.

Вони, його діти, і справді, 
як значиться у заголовку пу-
блікації, виростали із хліба 
й праці. Начальник управ-
ління АПР Іван Заболотний 
абсолютно «в тему» підки-
дає влучне означення: «мо-
лодий родинний потенціал. 
Батько – як стержень, що 
тримає їх біля себе. Зумів, 
спромігся навчити таких 
потрібних азів – передово-
го, ризикованого». Це й за-
вдяки їх зусиллям постало 
фермське містечко – мало 

не казкове, а європейських стандартів – то це 
вже точно. Бо таку розбивку тротуарних доріжок, 
акуратно й любовно вимощених плиткою, такі 
притягально-чаруючі зеленню газони, рівненькі 
рядки однакової конфігурації та зросту колоно-
видних туй, євроогорожу та білосніжні плафони 
ліхтарів надовкіл не часто угледиш навіть у рай-
центрі. Головний аграрій району цю свиноферму 

фермою й не на-
зиває – тільки фа-
брикою з вироб-
ництва свинини. 
мабуть, так воно і 
є: адже утримуєть-
ся шість з полови-
ною тисяч голів. І в 
її опорядкування 
(за його ж слова-
ми) вкладено до 
15 млн. грн. 

Загалом фа-
брика займає до 
3 гектарів площі. 
Окрім виробничих 
приміщень, котрі 

зазвичай іменуються стайнями (а тут аж язик не 
повертається), акуратними рядками ростуть мо-
лоденькі яблуні та абрикоси. А ще більшу площу 
з протилежного боку Василь Ігорович має намір 
засадити горіхами. 

Чи фабрика, чи ферма, 
чи просто місто-сад?

Нам вдалося побувати лише в одному із бок-
сів маточника, та чаша вражень вихлюпувалась 
через край. Це й не дивно: замість звичних ря-
дів із загноєною долівкою – пластикові кліточки, 
решітки. І – неочікувана чистота. І свиноматки, й 
поросята – неначе щойно вмиті. 

– Це є висока технологія виробництва, – вно-
сить ясність п. Заболотний. – У приміщенні вна-
слідок поповнення киснем створюється відпо-
відний мікроклімат, триває постійне оновлення 
повітря через функціонуючі витяжки, не кажучи 
вже про відтік аміаку. 

– ми звикли: порося і клітка. Підлога. Людина 
із шуфлею, – деталізує Ольга Ігорівна. – А тут не 
так. Колись вищої продуктивності, як 50 свинома-
ток на таке приміщення, не могли б собі дозволи-
ти. Та за рахунок цих маленьких розділених кліто-
чок, того, що поросятка мають своє відокремлене 
місце й водночас постійно перебувають біля ма-
тері, така можливість зросла вдвічі. 

Принагідно вона інформує, що в плані облад-
нання щодо дорощування поросят «Фортуна» 
наразі співпрацює з австрійською фірмою, для 
маточника його поставляли поляки. 

Знайомимося із завідувачем ферми Степаном 
Бицюком (знімок внизу зліва). Він у тваринниць-
кій галузі три десятки літ, тож має спромогу до по-
рівняння колись і тепер. 

– Колись зовсім не так було, – мовить неква-

пом. – Колись треба було все носити кошиками, а 
тепер – цілкови-
та механізація. 
Стали ми на рей-
ки європейські...

У зоотехніка 
Ярослава Золо-
тоцького (на 
знімку справа) 
трудовий стаж 
наразі на десяти-
ліття коротший. 
Та він теж бачив-
пережив різні 
періоди. «Нині, 
– каже, – все йде 
догори, рухаємо-
ся вперед».

Володимира Чубак та Олександра Павлюк – 
оператори з приймання пологів (знімок зліва). Не 
приховують важливості свого ремесла, 
адже маточник, то (за їх словами) – сер-
це виробництва і навіть святиня. «Без 
них маточник просто пропав би!», – мо-
вить Ольга Фрич.

– Давно працюєте? – запитуємо. 
– Чотири роки, – відповідають. 
– Вже за таких умов розпочинали?
– Та ні, ще не за таких, але й не за 

тих давнішніх.
Роботою жінки задоволені, зарплат-

нею – також (кажуть: «Усюди б так!»). 
Господиня-гід вносить ясність: 

колись біля такої кількості поросят 
працювало десятеро жінок, а тепер 
справляються двоє, тому що все авто-
матизовано. І якщо у цьому приміщенні 
утримувалось півсотні свиноматок, то нині 162. Із 
маточника поросят переводять на дорощування – 
так триває процес. Тож Ольга Ігорівна знайомить 
нас зі структурою фермського містечка-фабрики. 
мається пункт штучного осіменіння (то своєрідна 
лабораторія із необхідним устаткуванням), при-
міщення під 300 голів свиноматок-одиночок, ось 
цей маточник, будується дорощувальник, є два 
приміщення під відгодівлю. До перших морозів 
сподіваються завершити-закрити піднавіси. 

Та головне в усій структурі, звісно ж, люди. І 
вона знову наголошує: «У нас прекрасні трудівни-
ці працюють на відгодівлі – то Віра Яцюк, Ольга 

Шлапак, Людмила Іванчак, на дорощуванні – Анна 
Кравченко, Наталя Строцень, Оксана майданик, 
Ольга Казюк. Всіх не згадаєш – адже колектив на 
фермі чисельністю двадцятеро осіб». Про умови 
праці годі й говорити. Уявляєте? – там є душова, 
пральна машинка-автомат (!), аптека, окрема кім-
ната, де дівчата-трудівниці обідають чи чаюють, 
та ще й як опоряджена!

Ось так дбати про людей – то, власне, форту-
нівський «почерк», що простежується не тільки 
й не стільки на фермі. В часі нашого візиту ми 
встигли угледіти чимало неочікуваних та направ-
ду вражаючих новацій буквально в усіх галузях 
господарювання. Побували в полях, де замість 
звичних грунтівок – рівнесенькі шутровані доро-
ги, зазнайомилися з трудівниками току та «цеху 
№ 1» – їдальні. Дізнались про взаємоповажані 
стосунки ПАП «Фортуна» зі своїми пайовиками. 
Одак детальніший словесний та фотовиклад того 
всього – в наступному номері.

До слова, наша головна співбесідниця Ольга 
Фрич, скориставшись нагодою, просила привітати 
із професійним святом колег-аграріїв, усіх пред-
ставників цього нелегкого ремесла, долучивши 
побажання: «Дай, Боже, душевного спокою там, 
де ми не в силі нічого змінити. Дай, Боже, розуму, 
відваги й мужності там, де маємо таку спромогу. І 
дай, Боже, розуму відрізнити перше від другого».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

(Закінчення в наступному номері)

Погляд зблизька

«Ми всі із хліба виростали, 
із праці себто – чуда із чудес»

У неділю – День працівників 
сільського господарства

Шановні друзі!
Сердечно вітаємо вас із професійним 

святом, що увінчує напружений, сповнений 
клопотами хліборобський рік. Саме він пе-
реконливо доводить спроможність і вміння 
трудівників села гідно виходити зі складних, 
почасти непередбачуваних ситуацій. Аграр-
ний сектор економіки тому й іменується ба-
зовим, що разом з іншими складає основу 
життя держави та добробуту її громадян.

Ваші працьовиті руки, природна мудрість, 
невсипуща працездатність, багатий досвід 
живлять сьогодні українську ниву, ствер-
джуючи істину: якщо є урожай, то у народі 
– мир і спокій. 

Нехай не переводиться селянський рід на 
українській землі, а праця відданих їй труда-
рів буде належно поцінованою. Велика подя-
ка вам за любов до землі, терпіння і витрим-
ку. Нехай нива щедро колоситься, здоров’я 
міцніє, а трудові успіхи примножуються.

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС
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Кримінал

Гостра тема

Направду, керівництво ТзОВ також стур-
боване даною прикрістю, тому вживає невід-
кладних заходів щодо вирішення проблеми. 

Перш за все, оприлюднюємо короткий 
зміст листа-звернення ТзОВ «ГАЛС ЛТД» 

до міністерства соціальної політики Украї-
ни, а саме – заступнику міністра – керівнику 
апарату В.м.Коломійцю. Слід сказати, копії 
даного листа-звернення надіслано й голо-
вам райдержадміністрацій районів, у яких 

дане Товариство забезпечує харчування ді-
тей: С.В.Кобісу (Чортківської), О.м.Унгуряну 
(Кіцманської), О.О.Барчуку (Заліщицької), 
С.П.Романчуку (Чемеровецької). 

«Між Міністерством соціальної політики 
України та Товариством з обмеженою від-
повідальністю «ГАЛС ЛТД» 10 січня 2013 р. 
укладено Договір за № 13/13-ВТ про закупів-
лю послуг за державні кошти, предмети яко-
го « надання послуг із харчування дітей, які 
потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 
у навчальних закладах, розташованих на те-
риторіях радіоактивного забруднення. Відпо-
відно до зазначеного договору нашим підпри-
ємством надаються послуги у навчальних 
закладах Заліщицького, Чортківського райо-
нів Тернопільської області, Чемеровецького 
району Хмельницької області, Кіцманського 
району Чернівецької області.

Із  боку нашого товариства зобов’язання 
щодо виконання умов зазначеного вище до-
говору виконуються в повному обсязі, сво-
єчасно та якісно. 

На жаль, останнім часом виникли обставини, 
які перешкоджають виконанню взятих на себе 
зобов’язань, а саме: на даний час Замовником 
не оплачено послуги за вересень-жовтень ц. р. 
(сума послуг значна та перевищує наші власні 
фінансові резерви); подорожчання продуктів 
харчування й, особливо, овочів (які складають 
велику частку в меню), що й призвело до на-
гальної потреби в додаткових коштах; дорогі 
кредитні ресурси, якими користуються наші 
постачальники, а звідси – відсутність у них 
вільних обігових коштів і можливості надання 
нам товарного кредиту; відсутність інфор-
мації з боку Міністерства соціальної політики 
України щодо строків оплати наданих послуг.  

За таких умов у ТзОВ «ГАЛС ЛТД» виникають 
труднощі у наданні послуг із харчування дітей. 
Ми припускаємо, що у разі продовження дії та-

ких обставин та уникнення їх вирішення, 4 лис-
топада 2013 року ТзОВ «ГАЛС ЛТД», на жаль, 
не буде мати фінансових можливостей для по-
дальшого харчування учнів навчальних закладів. 
Окрім того, Товариство за власні кошти 
сплачує вартість експлуатаційних ви-
трат: оплата оренди, доставки прдуктів, 
комунальних послуг (електро-, водопоста-
чання, тепломережі, вивіз сміття)».

Слід зазначити, керівництво даного това-
риства знову ж таки віднайшло власні ре-
зервні кошти (з 12 листопада відновило хар-
чування в повному обсязі), завдяки цьому й 
закупляє продукти для харчування дітвори, 
суворо дотримуючись меню та повністю ви-
конуючи своє зобов’язання. Та чи надовго 
того резерву вистачить?! Адже не кожен із 
постачальників погоджується надавати про-
дукцію в кредит… Уже й листопад вступив у 
другу свою календарну половину, а питання 
з фінансуванням харчування школярів досі 
не вирішене. Якщо й надалі триватиме від-
сутність фінансування, то, як нам повідав 
директор Чортківської філії ТзОВ «ГАЛС 
ЛТД» Ю.Піхуник, прикро, але ТзОВ «ГАЛС 
ЛТД» буде змушене переглянути меню 
дітей-«чорнобильців» і відмовитися від яки-
хось продуктів харчування, бо, на превели-
кий жаль, іншого виходу з цієї ситуації допо-
ки що немає. 

Невблаганна економія наступає, так би 
мовити, на п’яти всім. Але ж не на харчуванні 
дітвори!.. Чи не абсурд це?! 

 Доречно вказати, відрадно, що за харчу-
вання дітей-нечорнобильців, які харчуються 
за кошти місцевого бюджету, заборгованості 
немає (хоч це тішить).

Скажете, фінансова криза в Україні з’їдає 
все?! А як же порушення прав дитини, піклу-
вання нас, дорослих, про розвиток, здоров’я 
та виховання підростаючого покоління?! Ре-
альність – плачевна…

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Харчування дітей під загрозою?..

Як відомо, з вересня місяця 2011 року ТзОВ «ГАЛС ЛТД», яке очолює генеральний 
директор В.Завадовський, взяло на себе зобов’язання щодо забезпечення 

харчування дітей-«чорнобильців» навчальних закладів нашого району. Варто 
зазначити, у денний раціон було введено такі продукти, як: мед, свіжі фрукти та 
соки, мармелад, зефір, щодня – молоко. Відрадно, меню збагатилося і харчування 
йшло в повному обсязі. Та ось прикрість – у раціональному харчуванні школярів 
пройшов, так би мовити, «збій» – майже тиждень на початку листопада було 

виключено з меню м’ясну групу продуктів і цитрусові. Та хоча все вже, здається на 
перший погляд, налагодилося, все ж батьки занепокоєні назрілою проблемою. Чому 
ж склалася така невтішна ситуація? Інформацію щодо цього нам, кореспондентам 

районки, надав директор Чортківської філії ТзОВ «ГАЛС ЛТД» Юрій Піхуник.

На сесію були запрошені представники районної влади – 
перший заступник голови райдержадміністрації Ростислав 
Філяк, начальник фінуправління РДА Галина Ізвєкова, за-
ступник начальника відділу організаційної роботи районної 
ради Ярослав Дзиндра, а також приватні підприємці, котрі 
орендують земельні наділи у даному селі; члени батьків-
ського комітету дошкільного закладу та представники гро-
мади села. 

Поспішили у Білобожницю й ми, кореспонденти район-
ки. Подивувало те, що про дану проблему вже записували 
сюжет журналісти Тернопільського телебачення ТV-4. Од-
разу ж напрошувалася думка: якщо при цьому задіяне ще 
й обласне телебачення, то ситуація, мабуть, надзвичайна. 
Та все почергово…

Засідання сесії розпочав очільник села Ярослав Греськів, 
який і головував на зібранні. Слід вказати, попередня позачер-
гова сесія Білобожницької сільської ради вже відбувалася щодо 
вирішення даного питання 4 листопада, як повідомив головую-
чий, та продуктивного рішення з наболілого не прийнято. Варто 
зазначити, проблема з, так би мовити, утриманням дошкільного 
закладу «Дзвіночок» тягнеться вже не один рік і неодноразово 
допомагала районна рада. Визріла проблема щодо невиплати 
заробітної плати працівникам сільради і дитсадка, та найваж-
ливіше – перекриття даху самої будівлі, й саме щодо профінан-
сування ремонтних робіт вирішено звернутися по допомогу до 
місцевих, так би мовити, ПАПів-орендаторів. Та знову ж таки ви-
никає запитання: а де ж ви, шановні владарі села, були влітку, 
коли погода сприяла усім ремонтним роботам, чому дотягнули 
до останнього місяця осені?.. 

Пан Греськів першочергово надав слово завідувачці до-
шкільного закладу «Дзвіночок» Оксані Черкасовій. Подякував-
ши всім, хто будь-коли надавав допомогу садочку, виступаюча 
схвильовано повідомила наступну невтішність – попереджен-
ня щодо відключення енергопостачання в дитсадку. В садочку 
проблем чимало: і фасад будівлі треба впорядкувати, і дах «во-
лає» негайного ремонту, та загалом роботи належного внутріш-
нього облаштування зроблено. 

Згідно зі складеним кошторисом, як повідомив сільський 
голова, перекриття даху дитсадка сягатиме 271 тис. грн. 
Думку з цього приводу висловив керівник ПАП «Дзвін» 
Василь Градовий. Якщо підійти раціонально, з доцільним 
використанням коштів, так би мовити, господарським спо-
собом, то витрати становитимуть 110 тис. грн. (до речі, усі 
«ПАПи» погоджуються допомогти коштами). 

А далі розпочався підрахунок загальної суми, яку виділя-
ють приватні підприємці, кожен зокрема, на ремонт даху, який 
запланували зробити негайно. Батьки дітвори дошкільного 
закладу також зібрали деяку суму грошей – 4 тис. грн. 

Р.Філяк довів до відома присутніх, що нещодавно відбу-
лася сесія Тернопільської обласної ради, на якій прийнято 
рішення щодо розподілу додаткової дотації, відповідно до 
формульного розрахунку на Білобожницьку сільську раду 
виділено 60,8 тис. грн. – лише на зарплату. Та Ростислав 
Юрійович зауважив і те, що необхідно переглянути чисель-
ність штатних одиниць як сільської ради, так і дошкільного 
закладу. В час економічної кризи слід зважити, що у Біло-
божницькій сільській раді та дитсадку, скажімо так, аж за-
надто «роздуті штати» (саме на цьому акцентувала увагу й 
начальник фінуправління Г.Ізвєкова у своєму подальшому 
виступі), чим і дорікнув власне сільському голові. А про за-
криття «Дзвіночка» питання зовсім не стояло! 

Зауважимо, на сьогодні на ремонт дитсадка вже вкла-
дено 100 тис. грн. бюджетних коштів. Загалом цьогоріч на 
цей заклад, разом із усіма дотаціями, виділено 516 500 (!) 
гривень. Отож, депутати сільської ради мали би вимагати 
чіткий фінансовий звіт щодо витрати бюджетних коштів. І 
тим не менше, ще й 151 тис. грн. не вистачає на зарплату й 
загалом на дошкільний сільський заклад… 

Тож зруштеся, шановні добродії, з того «застояного місця» 
і дійте позитивом(!), бо під лежачий камінь вода не тече! 

Галина Ізвєкова доповнила виступ п. Філяка наведеними точ-
ними цифрами: щодо зарплати працівникам дитсадка – бракує 
118, 6 тис. грн.; апарат управління сільради коштами забезпече-
ний; 60, 8 тис. грн. виділено з обласного бюджету; залишається 
під питанням – 46,8 тис. грн. Слід прийняти міри щодо економії 
коштів, адже мають місце стимулюючі виплати (це – надбавка 
сільському голові, апарату сільської ради та працівникам до-
шкільного закладу за напруженість в роботі – чи не абсурд при 
відсутності коштів(?!)). Доречно вказати, ці надбавки можна 
отримувати лише при повному забезпеченні основної заробітної 
плати. Тішить те, що заборгованість у зарплаті буде погашено. 
На оплату енергоносіїв теж не вистачає 21 тис. грн. 

Отож, потяг рушив, панове засідателі?.. Ситуація, наді-
ємося, під контролем і вийде на належний лад…  

P. S. Коли вже верстався номер газети, ми поцікавилися, 
як складаються подальші обставини щодо ремонту даху 
дошкільного закладу «Дзвіночок». Ситуація така: потріб-
ні будівельні матеріали вже закуплено, та бракує коштів 
на оплату робіт. Проте на капітальний ремонт покрівлі 
й не розраховують, тому, мабуть, з понеділка розпочнуть 
лише частковий. Ну що ж, поживемо – побачимо… 

Тетяна ЛЯКУШ 

Ґвалт – у Білобожниці закривають 
дитячий садок!..

Саме така чутка розповзлася по всьому району. Правда це чи ні й у чому ж справжня причина такого 
ґвалту – взялися з’ясовувати наші журналісти. Тим паче, позаминулого четверга, 7 листопада, відбулася 

позачергова сесія Білобожницької сільської ради саме для вирішення даної проблеми.

Ситуація

Господарі-потерпілі на той час були вдома, чули, що у 
літньому загоні якось стривожено рохкав підсвинок, та 
не надали його «верещанню» значення. Вранці побачили 
сліди крові на подвір’ї та вулиці, поросяти вже не було, а 
ще й – два велосипеди, які знаходилися в господарській 
будівлі. 

Працівниками райвідділу міліції проведено слідчі захо-
ди та встановлено, що дану крадіжку вчинили юнаки 18-
ти (студент одного з навчальних закладів м. Чорткова) та 
20-річного віку (житель цього ж села), до речі, останній ви-
явився ще й далеким родичем потерпілого (напевне, і тому 
добре орієнтувався в облаштуванні господарства). 

Близько 3-ї ночі двоє друзяк прийшли до даної господи 
опісля «культурного» відпочинку в закладі «молодіжний»; 
мабуть, перехилили чарку-другу, от і потягнуло їх на «по-
двиг». Зайшовши до сараю, витягли звідти два велосипеди, 
та цього їм виявилося замало, а тут, на свою біду, ще й по-
рося сповістило про своє існування… Парубки віднайшли 
сокиру, мішок і… тут же «приговорили» підсвинку «вічно 
жити». На викрадених велосипедах, зі свіжою здобиччю 
відправилися горе-друзяки до Чорткова. Вже близько 7-ї 
ранку побіля міста, у посадці, заховали одного велосипе-
да, а все решта поволокли до свого ж знайомого («будеш 
третім…») в п’ятиповерхівку на вул. Незалежності (й не вто-
милися аж на 5-й поверх пхати). 

Таке було враження у слідчих, наче когось ще й було по-
ранено, бо стежка крові вела аж до самісінької квартири 
третього… Там же, у ванній кімнаті, парубки здійснили роз-
тин тіла бідолашного поросяти, посортували частки здо-
бичі, та з’їсти чи продати свіжину не встигли, бо близько 
10-ї години вони були затримані оперативною групою мілі-
ції, яка йшла за злочинцями, можна сказати, «по гарячих 
слідах». І навіть не підозрювали крадії, що їх зафільмували 
камери відеоспостереження у місті. 

Опісля детальної перевірки працівниками міліції ще 
встановлено й доведено причетність одного з юнаків до 
нещодавнього пограбування у тому ж селі.

На часі проводиться досудове розслідування і суд ви-
значатиме міру покарання. 

Тетяна ЛЯКУШ

Пограбування 
з «убивством»… 

Минулої п’ятниці, 8-го листопада 
(акурат на свято Дмитра), удосвіта 

в райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, 
що у с. Переходи скоєно пограбування однієї з господ.



11 листопада. Тривалість дня – 08.52. Схід – 7.17. Захід – 16.09. Іменини святкують Наталія, Ганна, Григорій
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У ході проведення даного наукового за-
ходу студенти глибше розглянули конкретні 
питання, пов’язані з написанням наукових 
робіт. Зокрема були висвітлені такі з них: 
вимоги до написання курсової роботи  – до-
повідала студентка групи ФмОчм-51 Тетяна 
Глушак; вимоги до написання магістерської 
роботи – Христина Говіка; вимоги до напи-
сання наукових статей – Андрій Хоцінський; 
вимоги до написання кандидатської роботи 
– Тетяна Кінах. В обговоренні взяли участь 
студенти 1-5 курсів. 

Заступник директора ЧІПБ ТНЕУ, канди-
дат педагогічних наук, доцент Л.Ковальчук-
Дехтяренко в заключному слові зазначила 
про вагому роль науки у виші та вміння фор-
мувати свою точку зору при написанні науко-

вих статей, курсових, дипломних, магістер-
ських, кандидатських робіт і про доцільність 
проведення семінарів, тренінгів, конферен-
цій. Ще один висновок полягає в тому, що ре-
альних результатів можна досягти тільки на 
основі фундаментальних знань, які закла-
даються в процесі навчання та самостійної 
роботи студента, аспіранта, науковця.

Даний проект надасть можливість студен-
там отримати сучасні знання та необхідні 
навички, які стануть корисними  у підготовці 
в майбутньому висококваліфікованого спе-
ціаліста.

Степан ФЛЕКЕЙ, 
голова відділу по зв’язках 

із громадськістю інститутської ради 
студентів

Тренінг-семінар

Перші кроки в науці
30 жовтня в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ 

відбувся  тренінг-семінар на тему «Наукові дослідження в процесі навчання», 
який підготувала кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів 

та банківської справи О.Гуменюк. 

Напередодні їхнього професійного свята ми 
дещо відкрили завісу таємничості зі щоденних 
для метеорологів, та незрозумілих для нас, 
звичайного люду, досліджень. От, наприклад, 
дзвінкі струмочки, які щовесни дзюркочуть до-
сить таки бурхливими потоками, для нас, осо-
бливо для дітвори, несуть радість, веселощі, 
а для гідрологів – засторогу, бо вони, оці талі 
потоки, підвищують рівень води у річках, а це 
може призвести до паводків, підтоплень й ін-
ших катаклізмів. А чи знаєте, що висоту хмар 
теж можна виміряти? Яким чином? Це нам 
наочно продемонструвала технік-метеоролог 
Ірина Присяжна. Зі спеціального приладу, на 
вигляд – звичайний ящик, потужний промінь 
виривається вверх, розшукує хмаринку в ви-
сокості й тепер залишається лише виміряти 
довжину променя, що й виконується автома-
тично. Відстань хмар до поверхні землі вимі-
рюється для того, щоби передбачити негоду. 
Так, якщо відстань буде меншою ніж 200 м, то 
є попередженням: можливий шторм. Та такі 
висновки роблять уже не у Чорткові, а в інших 
інстанціях у Львові, Києві чи Тернополі. За-
вдання  чортківських метеорологів і гідрологів 
– зробити заміри, записати спостереження й 
передати інформацію. І так – щоденно кожні 
три години – метеорологічні спостереження й 
двічі на день – о 8-й ранку й вечора – гідроло-

гічні. Усе працює, як годинниковий механізм: 
справно, чітко, своєчасно. За правильністю дій 
метео- та гідрогрупи слідкує начальник станції 
– Володимир Бриндьо. 

метеогрупа – а це п`ятеро техніків-
метеорологів – проводить спостереження на 
метеомайданчику, що знаходиться відразу ж 
біля будівлі станції. На ньому розміщено усі 
прилади, визначені нормами для проведен-
ня об`єктивних замірів: температури повітря, 
ґрунту, визначення сили й напрямку вітру, кіль-
кості й інтенсивності опадів й ін. Різноманітні 
термометри, виставлені на різну висоту над 
ґрунтом і навіть вглиб на 2,4 метра, опадомір, 
мерзлотомір, льодоскоп, ожеледний станок, 
анеморумбометр, снігомірні рейки, радіацій-
ний столик, психометрична будка, барограф 

і барометр… Дані з усіх цих приладів ретель-
но фіксуються – це потрібно не лише для нас, 
сучасників, щоб знати, якої погоди очікувати у 
найближчі дні; а й для майбутніх поколінь – на-
приклад, згідно зі спостереженнями, що вели-
ся на нашій станції від початку її існування – з 
1945-го, середньорічна температура повітря 
до 2000 р. не перевищувала 9 градусів Цель-
сія, а від початку третього тисячоліття даний 
показник уже тричі перевищував норму.

Поспілкувалися ми також і з техніком-
агрометеорологом, яка працює на станції, 
Іриною Лихач. Цей спеціаліст веде регуляр-
ні спостереження за рослинами – зерновими 
культурами й деревами. «Цього року озими-
на зараз перебуває у стадії купчистості, а 
отже,  якнайкраще підготовлена до зими, 
– пояснює Ірина Володимирівна. – Тепер би 
прийшла зима – то можна казати, що гарний 
урожай закладається. Та якщо сніг і моро-

зець ще не зовсім скоро почнуть панувати 
надворі, то є небезпека, що рослинка інтен-
сивно піде в ріст при такій теплій погоді (8 й 9 
листопада зафіксовано максимум від 1945-
го – +18,5 і 18,3 градусів Цельсія), а згодом 
це погано вплине на перенесення нею зи-
мових холодів». На земельних ділянках, які 
досліджує, агрометеоролог буває не рідше, 
ніж кожного парного числа місяця. Й усі дані 
чітко фіксовані у спеціальному зошиті.

Гідрогрупа, куди входять два гідроло-
ги, шість техніків-гідрологів та один технік-
гідрохімік,  веде спостереження за водними 
об`єктами басейну Дністра, починаючи від Га-
лича Івано-Франківської області й до Нижніва, 
що на Хмельниччині. Вони стежать за рівнем 
води, наявністю опадів, мутністю води та її ви-
тратами, температурою повітря й води, про-
водять спостереження за хімічним складом 
води, роблячи аналіз першого дня: забирають 
проби, вимірюють вміст кисню, вуглекислого 
газу й відправляють на детальніші досліджен-
ня у Рівненську хімлабораторію.

…Великим обсягом цікавої інформації поді-
лилися того дня з нами працівники гідрологічної 
станції Чортків: «12 листопада, от як сьогодні, 

коли ми з вами зустрічаємося, – розповідає Ірина 
Присяжна, – в нашому записнику зафіксовано як 
найхолодніший день із показником термометра 
-14,8 градусів Цельсія – у 1980 р., а як найтеплі-
ший –  +16,6 – у 1997 р.». 

Окрім цих відомостей, працівники гідроло-
гічної станції підняли на-гора зі своїх і запи-
сів своїх попередників ще й такі цифри спо-
стережень за природою нашого краю:

Утворення снігового покриву: найраніше – 26 
жовтня 1997 р., найпізніше – 28 січня 1991 р.

Абсолютний мінімум із 1945 р. до 2009 р. 
зафіксовано у третій декаді грудня 1996 р. –  
- 32 градуси Цельсія.

Абсолютний максимум (їх з 1945-го, відколи 
існує у Чорткові станція, зафіксовано три):

+36 градусів Цельсія – перша декада ве-
ресня 1958 р. і така ж температура спостері-
галася 8 липня 2012 р., + 37 градусів Цельсія 
– третя декада серпня 2000 р. 

Висота снігового покрову: найвища – 48 
см у 1995 р.

Найбільша сума опадів: за рік – 963 мм у 1980 р., 
за місяць – 150 мм у другій декаді травня 1998 р.

Промерзання грунту: найглибше – 117 см 
взимку 1968-1969 р. 

Оксана СВиСТУН
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

Є така служба

Спостерігають за природою професіонали

Серед численних багатоповерхівок спального мікрорайону міста 
і викличних своєю яскравістю сучасних споруд 

ніби заховалась за темно-зеленими ялинами вже чи не столітня будівля. 
У ній розміщується така ж давня за напрямком своєї роботи установа, 

на роботу якої не впливають ні вітри, ні влада, –  тут ведуть спостереження 
за природою працівники гідрологічної станції Чортків. 

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

Шановні працівники 
гідрометеорологічної служби! 
Вітаємо вас із професійним святом! 
Ви робите важливу справу – перед-

бачаєте погоду, попереджаєте людей 
про небезпечні природні явища. Без 
ваших прогнозів уже неможливо уявити 
повсякденного життя наших громадян. 
Дякуємо вам за надзвичайно важливі 
функції, які ви сумлінно виконуєте що-
дня. Хоча погода і не залежить від волі 
людини, але вчасно отриманий прогноз 
дозволяє нам уникнути багатьох про-
блем. 

У цей святковий день щиро бажає-
мо стійко долати труднощі й зберегти 
славні традиції гідрометеорологічної 
служби. Точних прогнозів, гарної по-
годи, успіхів у професійній діяльності, 
здоров’я та добробуту!
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19 листопада. Тривалість дня – 8.49. Схід – 7.19. Захід – 16.08. День працівників гідрометеорологічної служби. Іменини святкують Клавдія, Олександра, Павло

Свято вулиці

Хобі

На березі річки Нічлава лежить мальовни-
че село Шманьківці. З південного боку його 
омиває потічок Самець, обрамлений густи-
ми вербами. Паралельно до нього рівнень-
ка, як стріла, простягнулася вулиця Стрілка.

День 3 листопада видався погожим, со-
нячним, теплим як для цієї пори року. Саме 
такої осінньої днини мешканці вулиці відзна-
чали її день. Ініціаторами проведення свята 
стали знаний в селі і далеко за його межами 
будівельник Зеновій Халанич та михайло 
мацьків, руками якого разом з сільським го-
ловою були виготовлені таблички із назвою 
вулиці і номером будинку, а депутат сільської 
ради михайло Нікорович встановив їх напе-
редодні свята. Загалом це питання обгово-
рювалось на засіданні виконкому сільської 
ради, сільський голова та члени виконкому 
одностайно підтримали таку ідею.

місцем проведення свята вулиці було об-
рано колишнє обійстя Іжевських, яке тепер 
пустує. Його облаштували у старовинно-
му українському стилі: пасіка, кукурудзяні 
вінки, гарбузи, гойдалка, плетений тин із 
глечиками, намет для гостей, прикрашений 
вишитими рушниками. Тут добре потруди-
лися господарі вулиці: Євген Овод, мико-
ла Вавриневич, Зеновій Халанич, михайло 
мацьків, Юрій Гермак, михайло Нікорович, 
михайло Сава та інші. До свята на вулиці на-
ведено порядок, додатково освітлено. 

Урочистості розпочалися молитвою біля 
церкви, яка знаходиться на початку вулиці, 
а відтак отець-парох Володимир Лижечко у 

храмі відслужив молебень за здоров`я всіх 
мешканців. При виході літнім людям вручали 
букети з осінніх хризантем. Святковою ходою 
у супроводі музикантів сільчани пройшлися 
вулицею. Звучали марші та народні мелодії.

Свято продовжив виступ вчительки історії 
марії Вишньовської. Вона детально зупинилася 
на минулому села, зокрема вулиці Стрілка. Про 
трагічний випадок восени 1954 року – масш-
табну пожежу – розповів Євген Овод. Своїми 
спогадами поділилася вчителька-пенсіонерка 
Оксана Захарчук. А душпастир о. Володимир 
звернувся до учасників свята із теплими сло-

вами, щирими побажаннями. Зворушив при-
сутніх виступ марії Горської, яка пригадала 
своє непросте минуле і як Всевишній змі-
нив її життя. Зворушливо звучала пісня про 
Україну в її виконанні.

Відтак одна з організаторів свята – Наталія 
Халанич подарувала всім пісню «Наш край» 
та разом із сільським головою мирославом 
Човником запросила гостей за святкові сто-
ли, де вражало розмаїття українських страв 
– смакували борщем з пампушками, варе-
никами, голубцями, налисниками, рибною 
юшкою, салом та іншими смаколиками. Осо-
бливо постаралися господині Іванна Вав-
риневич, Наталія Халанич, марія Підкович, 
Лідія Гермак, Надія Гончарук. Відрадно, що 
поруч з ними доклали старань і молодші гос-
подині – Світлана Слободян, Романія Гер-
мак, Оксана Костянтинів та інші.

Розважав гостей чудовий музичний колек-

тив із сусіднього села Шманьківчики у скла-
ді михайла Данилишина, Володимира По-
лотнянка, Ігоря Качмара, Ореста Яцевича, 
сільського голови мирослава Човника, ди-
ректора Шманьківського сільського будинку 
культури Володимира Шептицького.

Приємно, що на свято завітав депутат ра-
йонної ради, директор ПАП «Паросток» Євген 
Шкабар, який тепло привітав всіх присутніх.

Довгенько лунали пісні, лилася музика, 
танцювала молодь. Свято вдалося на сла-
ву. Воно ще більше згуртувало людей і за-
лишиться в пам`яті приємним спомином на-
довго. І не тільки в пам`яті – адже вихідець 
зі Шманьківців, а нині мешканець Чорткова 
Зеновій Друк зафіксував фото- та відеока-
мерою найцікавіші моменти.

Петро ЗАХАРЧУК, 
мешканець вул. Стрілка

Фото Зеновія ДРУКА

Стрілися на Стрілці дружною юрбою
Читачам «Голосу народу» відоме якесь особливо трепетне замилування рідною 

місциною Шманьківського сільського голови Мирослава Човника, 
що простежується не лише у настійних змагах до благоустрою, 

не тільки в потягу до патріотики, а й улаштуванні майже родинних імпрез. 
От і днями війт подав до редакції дописа за авторством колишнього директора 

тамтешньої школи, відмінника освіти України Петра Ілліча Захарчука, 
котрий віддав педагогічній ниві 48 літ, довголітньо трудилась пліч-о-пліч 

із ним й дружина-педагог.

Позаминулої неділі побувала на одному із засі-
дань клубу спортивних голубоводів, на якому його 
члени вирішували повсякденні проблеми, проду-
мували план організації виставки в Тернополі й 
ін. Хочу сказати, що обличчя голубиного спорту у 
нас – мужеського роду, бо всі 25 голубоводів – за-
люблені у пернатих спортсменів чоловіки. 

А почалося все ще у далекому 1987-му. «Пер-
шопрохідцями» чи, як їх поважно називають ко-
леги, «метрами» у голубиній справі були Богдан 
Павлишин, Ігор Довбняк, Петро малітовський, 
Степан Перожик, мирон Спорняк. Потім підтяг-
нулися й інші. Зараз от їх уже чверть сотні: Ігор 
Васенко, михайло Ксенич, Дмитро Єрмолович, 
Сергій Кунцьо, Богдан Павлишин, Петро малітов-
ський, Олег Боднаровський, Володимир Подоляк, 
Віктор Євчук (з Хмельниччини), Анатолій Дзьоник, 
Ігор Довбняк, Петро Горщук, Василь Псарук, Дми-
тро Кірківський, Олег мельник, Ігор Шпікула, Ва-
силь Зрайчик, Віктор Гройтко, Богдан Лазарчук, 
Юрій микитюк, Володимир Олексяк, михайло 

Чура, Петро Бохонко. Головує – Ігор мосанюк.
Ігор Васенко (на знімку на 10-й стор.), до 

котрого ми приїхали додому, у Пастуше, поди-
витися на голуб’ятню, розказує із запалом про 
досягнення своїх колег (не без особистої гор-
дості, бо чимало до тих перемог і сам доклав-
ся – от хоча б виховав голубку, яка цього року 
виграла в області категорію Є (більше 700 км, 
марафон, дальні дистанції), а таких є в облас-
ті лише п`ять, з них троє у Чорткові, вихованки 
І.мосанюка, С.Кунця, І.Васенка):

– Треба сказати, що спортивне голубівни-
цтво – найвищий щабель у голубиному хобі – 
найкраще розвинуте якраз у нас, на заході.

За останніх п`ять років чортківський клуб 
піднявся на досить високий рівень. Ось ма-
ємо одного представника – Олег мельника, 
чий голуб потрапив у призові місця на Украї-
ну, тепер готується до поїздки на європейську 
виставку спортивних голубів, що проходити-
ме у чеському місті Брно. А так, в області, то 

в основному наші голуби в лідерах. Зі терно-
пільськими  голубівниками  зараз рахуються. А 
чортківський клуб – то один з кращих в Україні, 
без перебільшення, і в організаційному плані, 
і в льотному. От у цьому році у нас було два 
об`єднані льоти з Харкова й Павлограда разом 
з представниками з Львівської, Тернопільської, 
Івано-Франківської, Чернівецької області, ро-
зігрувався Кубок Західної України, то голуби 
наші показали себе дуже добре.

Ігор мосанюк розповідає про відповідаль-
ність, яку несе кожний голубовод за своїх 
вихованців:

– Бо це не лише найвищий рівень, а й най-
важчий своїм доглядом за пернатими, їх же не 
лише у клітці утримуєш, а треба ще систематич-
но з нити займатися, тренувати їх, виховувати, 
доглядати. Голубам треба приділяти увагу, про-
водити селекційну роботу, підбирати пари і т. д.

А ще – матеріальні затрати. Треба давати різ-
номанітні корми, до десяти видів зерна, бобо-
вих, вітаміни. Один голуб з`їдає в день 35 грам 
їжі, а ми тримаємо ж їх не по одному і навіть не 
десяток. Та всі матеріальні затрати покривають-
ся з лишком моральним задоволенням, коли го-
луби із льотів повертаються додому. Тоді пере-
живаєш такі емоції, адреналін зашкалює. 

Так розповідає голова клубу спортивних 
голубоводів, з ним погоджується та допо-
внює розповіддю свого знайомства з цими 
птахами Дмитро Єрмолович:

– Я доглядаю за голубами вже десь так 
піввіку, а мені зараз 53. Тато від малечку 
привчив мене цьому, привив любов до го-
лубів, тому займаюся дотепер, хоча сусіди 
сваряться, та я все одно тримаю, небагато, 
тридцять всього, але не можу без них.

 Спогадами та пережитими емоціями ді-
литься наш знайомий Сергій Кунцьо:

– Пригадую, як вперше чекав повернення 
своїх голубів з вильоту. Щохвилини поглядав в 
небо. маленька, ледь помітна цяточка  швидко 
збільшується, збільшується – і вже вони, наче 
величезні краплі дощу, падають на голуб`ятню 
з високості – лиш встигай ловити. Отоді-то хви-
лювання відходять і серце переповнюється не-
ймовірною радістю – повернулися!

Тому ще одним із основних моментів у ви-
рощуванні спортивних голубів, як визначають 
голубоводи, є їх виховання: щоб вони повер-
талися з вильотів, а не губилися по дорозі до-
дому. А отих льотів, коли серце у господарів 

завмирає від хвилювання за своїх вихованців, 
є немало-небагато – 12  кожного сезону.

Щонеділі, хіба би погода зашкодила, про-
ходить випуск голубів: 12 вильотів для до-
рослих голубів і 4 вильоти для молодих. У 
суботу – завантаження, а коли дальній льот, 
то і в п`ятницю, везуть дві доби, але так, щоб 
на місце випуску клітка прибула в суботу 
ввечері, не вночі, там же, не зрушуючи з міс-
ця, пернаті ночують і зранку – о 4-5-й год., 
зі сходом сонця, випускають. За цим слідкує 
конвоїр, людина, що супроводжує голубів, 
доглядає їх в дорозі і т. ін. Бувають важкі 
льоти, несприятлива погода, дощ, є ще інше 
– деяка кількість голубів губиться по дорозі, 
цьому сприяють різні чинники, як-от люд-
ський фактор, хижаки (яструби) й ін. Але хо-
роші спортсмени летять стабільно додому.

Змагання проводяться так: у кожного голу-
бівника має бути спеціальний годинник для 
відбиття часу прильоту голубів. Він може бути 
електронний або механічний. Голубовод при-
возить заявочну відомість, голуби окільцьовані 
резинками з номерами та мають родові кільця. 
У відомості він представляє своїх голубів в суд-
дівську колегію. Там перевіряють голубів за но-
мерами чи правильно вони записані в даному 
документі. Тоді господар саджає своїх вихован-
ців у спеціальну клітку для перевозу голубів, а 
листок-вкладання віддається судді. Годинники 
опломбовуються, коли ж голуби прилітають, він 
за допомогою «контрольки» (номера на рези-
новому кільці на нозі) фіксує час: дату, годину, 
хвилини і секунди. Результати додаються і ви-
раховується швидкість за спеціальною програ-
мою. Голуби змагаються на швидкість.

(Закінчення на 10-й стор.)

Спорт – голубиний, та азарт – людський 
На сторінках нашої газети ми уже не раз писали про любов людей до голубів, 

та переважно до декоративних пернатих красенів. А нещодавно познайомилися 
із представником спортивних голубоводів членом Чортківського клубу Сергієм 
Кунцьо, який настільки пристрасно розповідав нам про своїх вихованців, що ми 
хочемо поділитися цими позитивними емоціями з вами. Можливо, хтось також 

захопиться цим нестандартним видом спорту – голубиним, у якому змагаються – 
голуби, а пристрасті вирують – чисто людські.
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20 листопада. Тривалість дня – 8.46. Схід – 7.20. Захід – 16.06. Іменини святкують Кирило, Богдан, Євген

Поетичні паралеліЗустрічі

Якось випадково зустрілась з молодими людьми, які за-
питали мене, чи не бачила я книжку Обшарських. «Не ба-
чила», – відповіла я і запитала, що там цікавого. Всі хором 
розсміялись і залишили мене, наче щось недоумкувате. 

Але тут таки по-
вернулась одна 
миловидна дівчи-
на і наче з обра-
зою повідомила: 
«У цій книжці з 
поезіями обидві 
Обшарські афішу-
ють голих дівчат, 
це принижує нас, 
молодих, а навіть 
і підлітків». Я про-
мовчала, бо не 
розуміла, в чому 
провинилися дві 
шановані пані – 
Раїса та її неві-
стка Анастасія.

Через кілька 
днів у моїх руках 
– книга поезій ша-
нованої, відомої 
поетеси Раїси Об-
шарської. На об-

кладинці – русалка. Ще й не розкрила книги, а перед очима 
постало дитинство, школа, адже ми малювали русалку 
хто як уявляв: дівчину з розплетеними косами на поверхні 
води, а у воді замість ніг половина рибини. Так ми її й на-
зивали: півдівчина без одягу і півриба. 

Звертаюсь до істориків: розкажіть молодим людям, що 
була «Русалка Дністровая» – літературний альманах, хто 
її автори, а це ж відбувалося ще за Австро-Угорщини. 

Марія ШТЕПА

Незнайкам

Листопад

В танку кружляє барвисте листя
І тихо падає на наш поріг.
Яскрава осінь килимом стелиться
І кличе зиму з далеких доріг.

Листопад, листопад,
Це осінній райський сад.
Жовто-багряне листя
У повітрі знову вихриться.

Немов сторожі стоять дерева голі,
Тепла і сонця іще доволі.
Цвітуть теплом яскраво осінні хризантеми,
Та листопад уже прийшов до мене.

Листопад, листопад,
Це осінній райський сад.
Жовто-багряне листя
У вальсі тихо кружляє-вихриться.

Христинка БІЛА,
учениця гімназії ім. Маркіяна Шашкевича

Фото Михайла САПРиГІНА

Зійшов на сцену РБК ім. К.Рубчакової 
і розчахнув своє серце: 

Я повертаюсь, повертаюсь, 
                                  повертаюсь!
Перед порогом рідним капелюх 
                                                 зніму...
Зала світилася, сяяла й волала не-

збагненним досі одкровенням – гостя 
до прибулих на зустріч та навпаки. 
Найперше п. Степан освідчився в 
любові землякам та місту своєї бен-
тежної юності. Так і мовив проникли-
во: «мій Чорткове, мій давній друже, 
я тобі щиро кланяюсь знов за все те, 
що було і що буде, за твою незрадливу 
любов».

Так, це Чортків підіймав його на 
творчі крила, це з його порога він злі-
тав до сонця, аби засяяти для всієї 
України. Зізнавався: доля вела його 
Україною – через Київ, через москву. 
Та в серці всякчас йому щемів цей 
милий світ, котрому він й по перебігу 
стількох літ не зрадив («Ти, Чорткове, 
на мене не сердься!..»).

Не завжди повертався до тебе –
Йшов обабіч твоїх доріг,
Та завжди пам`ятав твоє небо
І твій перший чортківський сніг...
Він, чортківський сніг, виспіваний у 

віршах нашого побратима по газетяр-
ському цеху в особливий спосіб. При-
гадуєте його коронне:

А в Чорткові – зима, налетіла 
                         гусьми білокрилими,
Так нежданно якось, 
             без усяких тобі телеграм...
То рядки із пам`ятного 1973-го, ко-

трому, власне, й присвячувалась зу-
стріч. Зима впала памороззю на вибі-
лені літами скроні Степана Галябарди, 
та не торкнулася серця – такого ж га-
рячого й полум`яного. Серця, що по-
благословило на світ понад 200 (!) пі-
сень, поміж яких немає непопулярних. 
Звісно, представити хоча б дещицю з 
них не міг жоден концерт. Однак чи не 
найулюбленіші – й для автора, і для 
чортківської публіки – все ж прозву-
чали. Їх привніс до зали насамперед 
сам винуватець імпрези, котрий заде-
кларовував кілька разів поспіль кредо 
зустрічі, винесене в заголовок даної 
публікації, – «моя душа до вашої ле-
тить і я співаю так, як я умію». І так, як 
умів, він виспівав цілу низку-в`язанку 
своїх хітів, поміж них: «На Україну по-
вернусь», «Несу свій хрест», «Новий 
день над Україною», «Жінки й вино», 
«Шикидим», «Якби ще ти була чужа». 
А ще – «Яворину».

Направду відкриттям скоріш для 
Степана Галябарди, аніж для наших 
краян, стало талановите виконання 
його пісень аматорами чортківської 
сцени. Як соковито линув оксамито-
вий баритон знаного на Чортківщині й 
улюбленого багатьма соліста Віталія 
Приємського! До того ж, на фоні хоре-
ографічної композиції у представленні 
зразкового ансамблю танцю «Галицькі 

візерунки» під орудою Олени Дембіць-
кої. А солістці Ірині Павлінській, котра, 
за словами нашого гостя, виконала 
популярну пісню «Несу свій хрест» не 
гірше за відому співачку Лілію Санду-
лесу, він освідчився віршем «О монно 
Лізо!..».

А відтак освідчувався присутнім в 
залі (поміж них – сестрам Ориславі 
та Вірі) й усім на світі жінкам – своїм 
генеральним спонсорам, найулю-
бленішій категорії глядачів. Й до того 
освідчення долучився заслужений 
артист України, композитор Василь 
Волощук, представивши під шалені 
овації пісню «Я щасливий, що я – чо-
ловік». Співак і скрипаль водночас, 
яких лишень завзятих гуцульських 
мелодій бойківського краю (звідкіль 
родом) не утинав він на скрипці, та так 
віртуозно! А учасники гурту «мело-
мани» РБК ім. К.Рубчакової припідне-
сли патріотично-пісенне «Ех, стрільці 
січовії, і нічого не важить, тільки щоб 

Україна вас усіх прийняла...».
До слова, тема України («вона мені 

дарована Всевишнім, тисячолітньо 
горда і свята») й українства, захоплен-
ня й відданості рідній мові, як оберегу 
нації, котру упродовж двогодинного 
тривання вечора-зустрічі раз у раз 
видавав «на-гора» Степан Галябарда 
своїми перлами-віршами, направду 
полонила всіх. Це й було неабияк поці-
новано Чортківським міським головою 
михайлом Вербіцьким, під патронатом 
котрого відбувався вечір, – нарікши зу-
стріч зі Степаном Галябардою автор-
ською літературно-музичною школою, 
окрім подяки в золоченому варіанті 
він вдарував гостеві ще й пачку «зо-
лота Чорткова» – на кшталт золота 
гетьмана Полуботка. Слова дяки за 
те, що відкрив землякам серце й душу, 

поетично склала заступник керуючого 
справами-начальник відділу з гумані-
тарних питань виконавчого апарату 
районної ради Тетяна Яблонь; про-
фесійно поціновувала творчу палі-
тру поета-пісняра начальник відділу 
культури, туризму, національностей і 
релігій РДА Галина Чайківська. А од-
носельчанка п. Степана, вчителька 
Чортківської ЗОШ № 7 Наталія ма-

целюх пригадала образно: «Коли в 
Суходолі падали зорі, Господь Бог 
вдарував йому поетичну зірку» й на-
рекла поета «вершителем української 
нації».

Та попри все червоною ниткою, на-
скрізним стержнем зустрічі пройшла 
тема його старту до сходження на по-
етичний Олімп, що стрімкував зі стін 
Чортківської районки, завдяки якій 
«став поетом і пісень написав цілий 
міх». Столичний гість не втомлював-
ся складати дяку долі за те, що його, 
селянського сина із села Суходіл, ви-
пускника філфаку університету, 40 літ 
назад вона привела в редакційний 
колектив. Пригадував, як з тодішнім 
фотокором районки Дмитром Льор-
чаком світанковими росами виїжджа-
ли редакційним мотоциклом у поля, 
а поверталися в полудень – обкурені 
пилом польового гостинця, обмащені, 
але щасливі. Так він вчився бути жур-
налістом.

Тож чи й не апофеозом зустрічі став 
вихід на сцену творчого крила ниніш-
нього складу районки. Щедру при-
горщу вітань від нас всіх сипонув до 
стіп гостя й колеги по перу (нехай і з 
різницею у 40 літ!) редактор «Голосу 
народу» Любомир Габруський. Вда-
рував раритетну підшивку газети «ро-
дом» з юності Степана Галябарди за 
1973 рік, де видрукувані вже зжовклі 
від часу вірші «А в Чорткові – зима...». 
До слова, натхненний ними наш фото-
кор Орест Лижечка зробив художню 
світлину засніженої редакції – і теж 
на згадку гостеві. Вдаровано Грамоту, 
котрою потверджено почесне й дові-
чне (!) членство у складі редакційної 
колегії «Голосу народу» заслужено-
го діяча мистецтв України, відомого 
поета-пісняра, нашого земляка Степа-

на Галябарди, у відповідь на що він по-
обіцяв періодично бувати на редакцій-
них летучках. А ще – вінок з барвінку 
галицької землі у плетиві золотого ко-
лосся та полум`яних кетягів калини...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛиЖЕЧКи

«Моя душа до вашої летить 
і я співаю вам так, як умію...»

У двох номерах поспіль районка голосила читачам про подію жадану й неординарну: близьку в часі стрічу 
із одним зі своїх «синів» – колишнім кореспондентом (а точніше – літпрацівником, бо так тоді іменувалася 
посада журналіста у редакції), нині визнаним Україною маститим поетом-піснярем Степаном Галябардою. 
Через 40 літ початку свого становлення в журналістиці й поезії він спустився із київських круч на близькі 

й манливі його серцю чортківські пагорби, аби торкнутися душею рідних витоків.
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21 листопада. Тривалість дня – 8.43. Схід – 7.22. Захід – 16.05. Іменини святкують Михайло, Марта, Гаврило

19 листопада, вівторок 20 листопада, середа 21 листопада, 18 листопада, понеділок
УТ-1

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 12.00 Новини 
07.45, 08.20 Гiсть студiї 
07.35 Ера бiзнесу 
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 
10.20 Т/с “монтеКрiсто” (1) 
11.20 Аудiєнцiя. Країни 
вiд А до Я 
11.40 Хто в домi хазяїн? 
12.10, 18.05, 21.30 
Дiловий свiт 
12.35 Д/ф “З добром до 
людей” 
13.05 Свiтло 
13.25 Як це? 
13.50 Х/ф “Берег” 2с. (1) 
15.00 ПАРЛАмЕНТСЬКI 
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНIЙ 
РАДI УКРАЇНИ 
18.20 Новини 
18.55 Про головне 
19.25 “Хвилюйтесь, будь 
ласка”. Тарапунька та 
Штепсель 
21.50 Українська пiсня 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.50 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна 
правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.10 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.20, 13.25 Т/с “Костоправ” 
14.35, 15.40, 20.15, 21.20 
Т/с “Цiна життя” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.30 “Територiя обману” 

ІНТЕР
05.25, 22.35 Т/с “Кулiнар” 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 
Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Жити далi” 
11.20, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30 “Судовi справи” 
15.10 “Сiмейний суд” 
16.10 “Давай 
одружимося в Українi” 
17.10 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
00.55 Х/ф “Голлiвудськi 
копи” (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 “Сучасник” 
12.30 “Час реформ” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “З народної 
криницi” 
17.00 “Новини України “ 
17.30 “Пiсля школи” 
18.00 “Думки вголос “ 
18.30 “Надiя є” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Жива традицiя” 
20.00 “Економiчний iнтерес” 
20.15 “Легенди Запорiжжя” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “За 4 секунди до 
зими” 
21.30 “Енергоманiя” 
23.00 “Наодинцi з усiма” 
23.30 Д/ф “Справа 
Грушевського” 
00.00 мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.25, 16.40 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.05, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.25, 20.10 Т/с 
“Департамент” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.25 Х/ф “Останнiй 
герой” (2) 

СТБ
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.50 “Зiркове життя. 
Вижити пiсля смертi” 
10.50 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 2” 
13.50 “Битва екстрасенсiв” 
14.55 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.40 
“мастерШеф - 3” 
01.30 Х/ф “Шалений день”(1) 

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” 
13.20, 14.25 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.10 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.05 Т/с “Свiтлофор” (2) 
00.20 Т/с “Щоденники 
вампiра” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї 
07.30, 15.25 Щиросерде 
визнання 
08.00 Т/с “Подружжя” 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с 
“П’ятницький. Глава третя” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. У кам’яному тiлi” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Событиядня 
22.30 Таємний код 
зламаний. Паралельнi свiти 
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) 
11.25 Х/ф “Пророцтво 
Судного дня” (1) 
13.20 Д/п 
“Альтернативна раса” 
14.20 Д/п “Репортерськi 
iсторiї: Ефект бомби, що 
розiрвалася” 
15.00 Д/п “Цiлком таємно: 
Пiрати ХХ столiття” 
16.00 Д/п “З усiх знарядь” 
16.55 Х/ф “Вовкодав” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Населенний 
острiв” (1) 
00.25 Х/ф “Стервознi 
штучки” (3) 

ТЕТ
08.20 м/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
08.55 Ералаш 
09.55, 21.05 Країна У 
11.00, 00.30 Одна за всiх 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Принцеса 
тут Я! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Брати” (1) 
18.00 моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
01.25 Теорiя зради 
02.10 Твою маму! 
03.00 До свiтанку 

УТ-1
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 12.00 Новини 
07.45, 08.20 Гiсть студiї 
07.35 Ера бiзнесу 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35, 16.15 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.20 Т/с “монтеКрiсто” (1) 
11.25 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.20 Прем”єра. Д/ф 
“Українська Гельсiнська 
спiлка - вектор визначено” 
13.20 Х/ф “Спiвробiтник ЧК” (1) 
15.00, 18.20 Новини 
15.25 Українська пiсня 
17.00 Т/с “Тiнi зникають 
опiвднi” (1) 
18.40 Фiнансова перспектива 
19.10 Останнє 
попередження 
19.30 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк. 25 рокiв 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.40 майстри гумору 
В.Данилець, В.моїсеєнко 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 
00.15 Фестиваль гумору 
“Умора” 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 23.50 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.10 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.20, 13.25 Т/с “Костоправ” 
14.35, 15.40, 20.15, 21.20 
Т/с “Цiна життя” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
19.30 “Телевiзiйна 
служба новин” 
22.30 “Iлюзiя безпеки. 
Що у пляшцi?” 
00.05 Х/ф “Талановитий 
мiстер Рiплi” (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, 20.30 Т/с “Жити далi” 
11.20, 12.20 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30 “Судовi справи” 
15.10 “Сiмейний суд” 
16.10 “Давай 
одружимося в Українi” 
17.10 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
00.55 Х/ф “Форрест Гамп” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 21.30 “Розмова 
без нотацiй” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
мультляндiї” 
12.00 “Пiсля школи” 
12.15 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
12.45 “моя професiя” 
13.30 “Надiя є” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Легенди Запорiжжя” 
14.25 “мить, надана у 
кредит” 
14.50 “музей транспорту” 
15.00 “За 4 секунди до зими” 
15.30 “Фабрика iдей” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “мандри кота 
Фiнiка” 
16.55 “магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “Земляки” 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 муз. фiльм “Час 
рiкою пливе” 

УТ-1
08.00, 08.30, 12.00 
Новини 
08.45 Кориснi поради 
09.00 Пiдсумки тижня 
10.10 Без цензури 
10.35, 16.00 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
11.25 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.20 Шеф-кухар країни 
13.10 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
13.40 Не вiр худому кухарю 
14.05 Право на захист 
14.35 Вiкно в Америку 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Життя на рiвних 
18.05 Агро-News 
18.50 Сiльрада 
19.10 Про головне 
19.30 До 70-рiччя з дня 
народження Р.Кириченко. “Я 
козачка твоя, Україно” (ч.1) 
20.55 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
21.55 До 70-рiччя з дня 
народження Р.Кириченко. “Я 
козачка твоя, Україно” (ч.2) 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30, 23.45 ТСН
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.40 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.45 Х/ф “Сонячне 
затемнення” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15, 21.20 Т/с “Цiна 
життя” 
22.25 “Грошi” 
00.00 Х/ф “Сто двадцять 
сiм годин” (2) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 12.20 Т/с “Кохання 
з випробувальним 
термiном” 
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 “Жити далi” 
23.35 Т/с “Кулiнар” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi мультляндiї” 
12.00 “мамина школа” 
12.30 “Чернiгiвщина в 
життi славетних” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.15 “Обереги” 
14.40 “Сад. Город. 
Квiтник” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 “Спадщина” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.15 “100 шедеврiв” 
17.30 “мить прекрасна, 
не минай...” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Захiдний експрес” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна 
реклама 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.43 Реклама 
19.45 “Храми Подiлля” 
20.00 “Просто неба” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Золота провiнцiя” 
22.45 Спiває дует 
“Писанка” 
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 
10.25, 13.10, 15.35 Т/с 
“Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
14.10, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi 
новини 
20.10 Т/с “Департамент” 
23.25 Свобода слова 

СТБ
07.45, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.10 “моя правда. 
Зваженi та Щасливi. 
Кохання проти кiлограмiв” 
10.10 Х/ф “Наречена 
мого друга”(1) 
12.40 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок” 
14.55 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.20 “Куб - 4” 
22.25 “Детектор 
брехнi - 4” 
23.40 “Один за всiх” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Х/ф “мiж небом i 
землею” 
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” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.30 Репортер 
19.20 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 “Причал любовi 
й надiї” 
13.10 Люблю!
Чекаю! 
14.10, 17.20, 22.30 Т/с “Слiд” 
16.00 Критична 
крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/с “П’ятницький. 
Глава третя” 
22.00 Подiї дня 
23.20 Х/ф “Хочу як ти” (2) 
 

2+2
09.10 Х/ф “З Дону видачi 
немає” (1) 
11.00 Т/с “Гончi-4” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
21.00 Новини 2+2 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Три днi на 
втечу” (2) 
00.45 Х/ф “Стан Хельсiнг” (3) 

ТЕТ
06.00, 08.55 Ералаш 
06.30 Телепузики 
07.00 малята-твiйнята 
07.30 м/с “Лалалупси” (1) 
07.55 мультик з Лунтiком 
08.20 м/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
09.55, 21.05 Країна У 
11.00, 00.30 Одна за всiх 
12.00 Т/с “Якось у казцi” 
(1) 
12.55 Принцеса 
тут Я! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Брати” (1) 
18.00 моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.10 Дурнєв+1 
23.50 Т/с “Секс i мiсто” 
(2) 
01.25 Теорiя зради 
02.10 Твою маму! 
03.00 До свiтанку 

УТ-1
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 12.00 Новини 
07.45, 08.20 Гiсть студiї 
07.35 Ера бiзнесу 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.40, 15.55 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.30 Т/с “монтеКрiсто” (1) 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.30 Кордон держави 
13.00 Контрольна 
робота 
13.20 Рояль в кущах 
13.50 Х/ф “Берег” 1с. (1) 
15.00, 18.20 Новини
15.35 Дiловий свiт. 
Агросектор 
16.55 Т/с “Тiнi зникають 
опiвднi” (1) 
18.40 Фiнансова перспектива 
19.10 Останнє 
попередження 
19.30 Формула захисту 
19.40 Про головне 
20.00 Фестиваль пiснi 
“музика нас з’єднала” (ч.1) 
21.45 Фестиваль пiснi 
“музика нас з’єднала” (ч.2) 
23.25 На слуху 
23.50 Вiд першої особи 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 00.00 ТСН
07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
та покарання” (1) 
11.15 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.20, 13.30 Т/с “Костоправ” 
14.35, 15.40, 20.15, 21.25 
Т/с “Цiна життя” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.30 “мiняю жiнку - 8” 
00.15 Х/ф “Кармен” (3) 

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 “Жити далi” 
11.20, 12.20, 04.00 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30 “Судовi справи” 
15.10 “Сiмейний суд” 
16.10 “Давай 
одружимося в Українi” 
17.10 Т/с “Домробiтниця” 
18.00 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
19.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
21.35, 23.55 “Шустер Live” 
22.00 Футбол. Збiрна 
Францiї - збiрна України 

ТТБ
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
мультляндiї” 
12.15 “100 шедеврiв” 
12.30 “Золота провiнцiя” 
13.00 “Вiстi ТТБ “ 
13.30 “Просто неба” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Європейський дiм” 
14.30 “З одвiчнiстю на “ти” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “Нова хвиля” 
16.55 “магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.35 “На хрестi любовi” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.30 “ПрофStyle” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
21.30 “Дiловий ритм” 
23.00 “Вiд класики до 
джазу” 
23.30 “Кiно, кiно” 
00.00 мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.25, 16.40 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.05, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.30, 20.10 Т/с 
“Департамент” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.25 Х/ф “Я - легенда” (2) 

СТБ
07.45, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.45 Х/ф “П’ять рокiв та 
один день”(1) 
11.50 Х/ф “ми 
одружимося, в крайньому 
випадку зiдзвонимося”(1) 
13.50 “Битва екстрасенсiв” 
14.55 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 2” 
23.25 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00, 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” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.00 Знайти крайнього 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Подiї 
07.30, 15.25 Щиросерде 
визнання 
09.10, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд” 
10.00, 20.00 Т/с 
“П’ятницький. Глава третя” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Голоднi iгри” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
22.30 Таємний код 
зламаний. Їжа 
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) 
11.25 Х/ф “Зiткнення з 
Землею” (1) 
13.20 Д/п “Дiм на краю 
Галактики” 
14.20 д/п “Репортерськi 
iсторiї: Тайгове диво” 
15.00 Д/п “Цiлком 
таємно: Таємниця 
росiйської зброї” 
16.00 Д/п “З усiх знарядь”
17.00 Х/ф “Фанат-2” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний 
вiддiл” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф Кiнофайли. 
“Смертельний удар” (2) 
00.00 Х/ф “Щелепи” (2) 

ТЕТ
07.00 малята-твiйнята 
07.55 мультик з Лунтiком 
08.20 м/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
08.55 Ералаш 
09.55, 21.05 Країна У 
11.00, 00.30 Одна за всiх 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Принцеса тут Я! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Брати” (1) 
18.00 моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” 
(2) 
01.25 Теорiя зради 
02.10 Твою маму! 
03.00 До свiтанку 
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ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.25, 16.40 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.05, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.35, 20.10 Т/с 
“Департамент” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.25 Х/ф “Олiгарх” (2) 

СТБ
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.45 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
13.50 “Битва 
екстрасенсiв” 
14.55 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00, 22.40 “Зваженi та 
щасливi - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
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” 
13.30 м/с “Черепашки 
нiндзя” 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 00.05 Репортер 
19.20 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” 
10.00, 20.00 Т/с 
“П’ятницький. Глава третя” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Безплiднiсть iз 
приплодом” 
16.00 Критична крапка 
18.00 Т/с “-Поцiлунок! 
Нова iсторiя” 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
22.00 Подiї дня 
22.30 Таємний код 
зламаний. Епоха Водолiя 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25 Т/с “Команда ЧЕ” (1) 
11.25 Х/ф “Турбулентнi 
небеса” (1) 
13.25 Д/п “Експеримент 
“Земля”” 
14.45 Д/п “Цiлком 
таємно: Генерали проти 
генералiв” 
15.45 Д/п “З усiх знарядь” 
16.40 Х/ф “Населенний 
острiв” (1) 
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл” (1) 
21.25 “ДжеДАI” 
22.00 Х/ф “Населенний 
острiв-2” (1) 

ТЕТ
08.55 Ералаш 
09.55, 21.05 Країна У 
11.00, 00.30 Одна за всiх 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Принцеса тут Я! 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Брати” (1) 
18.00 моду народу 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
22.10 Вiталька 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” 
(2) 
01.25 Теорiя зради 
02.10 Твою маму! 
03.00 До свiтанку 

23 листопада, субота 24 листопада, неділя22 листопада, п`ятниця
УТ-1

08.00, 08.30, 12.00 Новини 
08.20 Гiсть студiї 
08.45 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.35, 16.20 Т/с “Таємниця 
старого мосту” (1) 
10.20 Т/с “монтеКрiсто” (1) 
11.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.15 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
13.05 Українського роду 
13.25 Х/ф “Свiй серед 
чужих, чужий серед 
своїх” (1) 
15.00, 18.20 Новини
15.25 Крок до зiрок 
17.05 Т/с “Тiнi зникають 
опiвднi” (1) 
18.40 Фiнансова 
перспектива 
19.10 Концертна 
програма Лолiти 
21.40 Фольк-music 
23.20 На слуху 
23.40 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) 
11.05 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
12.15, 13.25 Т/с “Костоправ” 
14.30, 15.40 Т/с “Цiна 
життя” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 “Вечiрнiй Київ” 
22.00 “Супергерої “ 
23.05 Х/ф “Холодне лiто 
53-го” (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 “Жити далi” 
11.20, 12.20, 04.30 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30 “Судовi справи” 
15.10 “Сiмейний суд” 
16.10 “Давай 
одружимося в Українi” 
17.10 Т/с “Домробiтниця” 
18.05 Т/с “Пасiчник” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Шустер Live” 
00.40 Д/ф “День, коли 
помер Кеннедi” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Обери життя” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
мультляндiї” 
12.00 муз.фiльм “Час 
рiкою пливе” 
12.30 “Час реформ” 
13.30 “Загубленi у часi” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “мiське кiльце” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “Далекi i близькi” 
18.00 “Галерея образiв” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Слiд” 
20.20 “Земляки” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Захисник 
Вiтчизни-рятувальник” 
21.30 “Абетка здоров’я” 
22.45 “Гра долi” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.25, 16.40 Т/с “Лiтєйний” 
12.45 Факти. День 
13.05, 21.55 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
14.35 Т/с “Департамент” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.00 машина часу. 
Телепорт-шоу 
23.25 максимум в Українi 
23.50 Х/ф “Сестри” 

СТБ
07.30, 18.10 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.00, 16.00 Х/ф 
“Кохання та розлука”(1) 
15.00 “Звана вечеря” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.00, 22.40 
“Нацiональне талант-
шоу “Танцюють всi!-6” 

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” 
13.25, 14.30 Kids Time 
14.55 Т/с “Друзi” 
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
без гроша” 
16.55 Т/с “Щоденник 
лiкаря Зайцевої” 
19.00, 23.40 Репортер 
19.20 Абзац! 
21.00 Т/с “Кухня” 
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2) 

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

2+2
09.00 Новини 2+2 
09.25 Т/с “Команда ЧЕ” (1) 
11.25 Х/ф “мегапровал” (1) 
13.20 “Нове Шалене 
вiдео по-українськи” 
14.45 “Облом UA. Новий 
сезон” 
15.55 Х/ф “Патруль” (1) 
17.50 Х/ф “Населенний 
острiв-2” (1) 
19.55 Баскетбол. 
“Євролiга”. Фенербахче 
(Туреччина) - 
Будiвельник (Україна) 
22.00 Х/ф “13 район. 
Ультиматум” (2) 
00.00 Х/ф “Фрiранер” (2) 

ТЕТ
08.20 м/с “Шоу 
Гарфiлда” (1) 
08.55 Ералаш 
09.55 Країна У 
11.00 Одна за всiх 
12.00 Т/с “Якось у казцi” (1) 
12.55 Любов з 
майбутнього 
13.55 Богиня шопiнгу 
16.00 Т/с “Брати” (1) 
18.00 моду народу 
19.00 Iкона стилю 
20.15 Х/ф “Я - номер 
чотири” (2) 
22.45 Тузiк & Барбос шоу 
23.25 Т/с “Секс i мiсто” (2)

УТ-1
08.30 Д/ф “Свiдок дива” 
09.05 Життя на рiвних 
09.15 Армiя 
09.30 Православний 
вiсник 
09.55 моменти життя 
11.05 Книга.ua 
11.35 Д/ф “Голодомор. 
Технологiя геноциду” 
13.30 Х/ф “Свiй серед чужих, 
чужий серед своїх” (1) 
15.10 Театральнi сезони 
15.55 Футбол. Чемпiонат 
України. Прем’єр-лiга. 
“Шахтар” (Донецьк) - 
“Севастополь” (Севастополь) 
17.55 В гостях у Д.Гордона 
20.00 Український 
акцент 
20.45 Слово регiонам 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Без цензури 
21.55 Д/ф “Одужання. 
Особистий рахунок” 
00.00 Концерт “Друзiв не 
забувають” 

1+1
08.20 Т/с “Корольок - 
пташка спiвоча” (1) 
15.15 Т/с “Знахарка” 
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
служба новин” 
20.00 Х/ф “Апофегей” 
00.00 Х/ф “У червнi 41-го” (2)

ІНТЕР
09.10 “Все для мами” 
09.40 Д/ф “День, коли 
помер Кеннедi” 
11.05 Т/с “Собача 
робота” 
15.55 Х/ф “Любов за 
розкладом” 
17.55, 20.30 Т/с “Не 
жалкую, не кличу, не 
плачу” 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Х/ф “Золотi 
небеса” 
00.55 Х/ф “Доля марiї” 

ТТБ
07.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Захисник 
Вiтчизни-рятувальник” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Живi iсторiї” 
10.15 “Назбиране “ 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
мультляндiї” 
12.00 Д/ф “Iван 
миколайчук. Тризна” 
13.00 “Слiд” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Театральнi 
зустрiчi”. (“Сльози Божої 
матерi”) 
15.55, 18.10, 23.20 
“Пам’ятаємо” 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Країна талантiв” 
17.00 Д/ф “Окрадена 
земля” 
18.15 “Iсторiя одного 
експоната” 
18.30 “Смак липової 
бруньки” 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Так було” 
20.15 “Спортивнi 
меридiани” 
20.30 “Галерея образiв” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Легенди 
Запорiжжя” 
21.30 Х/ф “Голод-33” (1) 
23.25 Д/ф “Будинок 
Iвана Гончара” 
00.00 мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
10.15 Дача 
11.00 Квартирне питання 
12.00 За кермом 
12.20 Х/ф “Сестри” 
14.10 Т/с “Знайти або 
знищити” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
19.55 Т/с “Полювання на 
пiранью” 
23.45 Х/ф “Олiгарх” (2) 

СТБ
09.55 Х/ф “Смерть 
шпигунам. Лисяча нора”(1) 
14.10 “Зваженi та 
щасливi - 3” 
19.00 “Х-Фактор - 4” 
22.00 “моя правда. 
Зваженi та Щасливi. 
Жертви жiночого щастя” 
23.15 “Х-Фактор - 4. 
Пiдсумки голосування” 
00.35 “Детектор брехнi - 4”

НОВИЙ КАНАЛ
09.45 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
11.50 Прокинутися 
знаменитим 
18.00 м/ф “Три богатирi i 
Шамаханська Цариця” 
19.40 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Кубок вогню” 
22.45 Х/ф “Очi змiї” (2) 
00.45 Х/ф “Леонард. 
Частина 6” 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00 Подiї 
12.45 Х/ф “Рiднi й близькi” 
14.50 Х/ф “Бiла сукня” 
17.00, 19.20 Т/с “Зведена 
сестра” 
21.20 Х/ф “Iдеальне 
вбивство” 
23.20 Х/ф “Свiдок” (2) 
 

2+2
06.00 мультфiльми (1) 
06.50 Х/ф “Бiла 
ведмедиця” (1) 
08.50 Т/с “Гончi-4” (1) 
16.50 Футбол. ЧУ. 17 Тур. 
“Карпати” - “металург” Д 
19.20 Футбол. ЧУ. 17 Тур. 
“Днiпро” - “Iллiчiвець” 
21.30 Х/ф “мiцний 
горiшок-3: Вiдплата” (2) 
00.15 Х/ф “Звiрина 
натура” (2) 
02.00 Х/ф “Вiдьма” (1) 

ТЕТ
06.00 м/ф “Алiса у 
Дивосвiтi” (1) 
06.45 м/ф “Алiса у 
Задзеркаллi” (1) 
07.30 малята-твiйнята 
07.55 Телепузики 
08.30 м/с “Ескiмоска” (1) 
09.00 мультик з Лунтiком 
09.40 м/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 м/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 Белка и Стрелка 
11.35 м/ф “Повелитель 
Бобiв: Великий похiд 
Аттили” (1) 
13.00 Т/с “Ксена - 
принцеса-воїн” (1) 
16.55 м/ф “Лiло i Стiч 2: 
Велика проблема Стiча” 
(1) 
18.10 Х/ф “Три метра 
над рiвнем неба” (2) 
21.00 Х/ф “Три метри 
над рiвнем неба: Я тебе 
хочу” (2) 
23.30 Х/ф “Один день” 
(2) 
01.40 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? 
11.40 Крок до зiрок 
12.25 маю честь запросити 
13.10 Караоке для 
дорослих 
13.55 Баскетбол. 
Чемпiонат України. 
Суперлiга. БК “Днiпро” - 
БК “Ферро-ЗНТУ” 
15.55 Золотий гусак 
16.20 Бiатлон. Кубок 
свiту. Змiшана естафета 
18.00 Дiловий свiт. 
Тиждень 
18.35 Концертна програма 
“Шевченкiвський вечiр” 
20.40 Головний аргумент 
21.00 Пiдсумки дня 
21.55 Полiттеатр 
22.20 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 

1+1
08.25 ТСН 
09.00 “Лото-Забава” 
10.00 “Смакуємо” 
10.35, 22.15 “Свiтське 
життя” 
11.35 “мiняю жiнку - 8” 
13.00 Х/ф “Службовий 
роман” (1) 
16.35 “Вечiрнiй Київ” 
18.30 “Розсмiши комiка - 4” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
20.15 “Битва хорiв” 
23.20 “Що? Де? Коли? 2” 

ІНТЕР
09.30 “Школа доктора 
Комаровського” 
10.05 “Орел i Решка. 
Назад у СРСР” 
11.05 “Осiння кухня” 
12.05, 03.05 Т/с “Собача 
робота” 
16.00 Х/ф “Справи 
сiмейнi” 
18.00 Шоу “Одна 
родина” 
20.00, 02.20 “Подробицi 
тижня” 
21.00 Т/с “Тест на 
кохання” 
00.45 Х/ф “Любити по-
росiйськи 3. Губернатор” 

ТТБ
07.00 “Панорама подiй” 
07.30 “Далекi i близькi” 
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” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.30 “Смак життя” 
14.00 “Зелений БУм” 
14.30 “У народному 
стилi” 
15.00 “Поклик таланту “ 
16.00 “мамина школа “ 
16.30 “Театральнi 
зустрiчi”. (“Аза”) 
17.40 “Осiннi долеспiви” 
18.00 “Пройди свiт” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Краяни” 
19.35 “мамина доля” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Побрехеньки” 
23.00 “Акценти” 
23.30 “На скрижалях 
мого серця” 
00.00 мовлення у 
цифровому форматi 
цiлодобово 

ICTV
08.20 Дача 
09.00 Х/ф “Сорокоп’ятка” 
11.00 Козирне життя 
11.30 максимум в 
Українi 
12.10 Так$i 
12.35 машина часу. 
Телепорт-шоу 
14.35 Т/с “Полювання на 
пiранью” 
18.45 Факти тижня 
19.55 Наша Russia 
20.25 ПуТЬОва країна 
20.45 Х/ф “Бiлий тигр” (2) 
23.00 Х/ф “Останнiй 
герой” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
10.00 “Караоке на 
майданi” 
14.15 “Х-Фактор - 4” 
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок” 
21.15 “Один за всiх” 
22.30 Х/ф “Zolushka. 
ru”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Х/ф “Син маски” 
09.50 Спiвай, якщо зможеш 
11.30 Божевiльний 
автостоп 
12.20 Х/ф “Гаррi Поттер i 
Кубок вогню” 
15.20 м/ф “Три богатирi i 
Шамаханська Цариця” 
17.05 Т/с “Кухня” 
19.30 Вiйна свiтiв. 
Ревiзор проти Шефа 
21.20 Х/ф “Казки на нiч” 
23.20 Х/ф “Проект Х: 
Дорвалися” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00 Свiт на смак 
10.00, 11.00 Таємницi 
зiрок 
12.00 Х/ф “Бiла сукня” 
14.00 Х/ф “Iдеальне 
вбивство” 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
“Iнтерни” 
19.00 Подiї тижня 
20.00 Як двi краплi 
23.30 Великий футбол 

2+2
08.00 “маски-шоу” 
10.00 Т/с “мисливцi за 
старовиною” (1) 
13.10 Т/с “Пригоди 
мерлiна” (1) 
16.25 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2013-2014 
16.50  Футбол. ЧУ.  17 
Тур. “Динамо” - “Говерла” 
19.00 Х/ф “13 район. 
Ультиматум” (2) 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Лiфт” (3) 

ТЕТ
08.30 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 “Белка и Стрелка” 
11.55 м/ф “Кукарача” (1) 
13.35 Х/ф “мiстер Доля” (1) 
15.45 Х/ф “могутнiй Джо 
Янг” (1) 
18.00 Зупинiть, я закохалась! 
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2) 
21.45 Країна У 
22.35 Х/ф “Три метри над 
рiвнем неба: Я тебе хочу” (2) 
01.20 Х/ф “Три метра 
над рiвнем неба” (2) 
03.25 До свiтанку 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Вам буде важко займати-

ся тим, що ви запланували, 
ймовірно, доведеться бага-
то часу витратити на рішен-
ня чужих проблем. Ви одер-
жите приємну звістку.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
можуть з’явитися зовсім 

несподівані проблеми в сфері 
ділового партнерства. Але, у 
той же час, ви можете сміливо 

розраховувати на взаєморо-
зуміння оточуючих вас людей 
та діловою хваткою. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Бажано помізкувати над 

зміною іміджу. Не варто 
з’ясовувати відносини з на-
чальством, не конфліктуйте 
і рідше потрапляйте їм на 
очі. Успіх буде супроводжу-
вати тих, хто займається 
суспільною діяльністю. 

РАК (22.06-23.07)
Успіх тепер на вашому 

боці. Вам будуть довіряти і 
чекати у відповідь підтримку 
й допомогу. Поміч ближньо-
му – це чудово, але не на 
шкоду особистому життю. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Завершуйте рутину, що 

нагромадилася, подумайте 
про те, що можна зробити 
заздалегідь. Перебуваючи 

вдалині від дому, вам вар-
то виявити особливу обач-
ність. Не слід іти на приводу 
власного авантюризму. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ви одержите шанс здій-

снити давні задуми. Будь-
який ризик або авантюра 
може привести до провалу 
або розчарувань. З началь-
ством краще не конфлікту-
вати. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Тиждень досить насичений 

і вдалий в емоційному плані. 
Остерігайтеся чужих порад, не 
виключено, що їх можуть дава-
ти приховані недоброзичливці.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ще не прийшов час для повно-

цінного відпочинку, зараз треба 
прикласти максимум зусиль для 
того, щоби завершити справи, які 
ви довго і завзято розробляли. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Будь-яке ваше світле почи-

нання буде зустрінуте з радістю. 
Остерігайтеся раптових рішень. 
Будьте обережні й уважні в еко-
номічних аспектах життя.                                                         

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Прийдеться прикласти чима-

ло зусиль, щоби втримати ситу-
ацію під контролем. Спокійніше 
реагуйте на сюрпризи, чекайте 
від них тільки хорошого. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Закінчиться період по-

стійних стресів. Нарешті 
настав час відпочити і роз-
слабитися. Покращаться 
стосунки з родичами.

РИБИ (20.02-20.03)
Ви можете очікувати при-

ємних звісток і привабливих 
пропозицій здалеку. Ви від-
чуєте піднесення сил і роз-
криття ваших можливостей.



Такі гарні теплі осінні дні зараз над-
ворі. Погода – якраз для прогулянок на 
природу, в ліс. Яскраві жовтогарячі барви 
опалого листя, що шарудить під ногами, 
приємні зустрічі з грибним сімейством, які 
висувають свої голівки то з-під листяно-
го килима, то біля пенька... Відпочиваєш 
душею, насолоджуєшся тишею та при-
ймаєш кольоротерапію... А лісничий Ко-
линдянського лісництва Володимир Че-
гус пропонує ще й спробувати насолоди 
смакової. Для цього поділився з нами, а 
ми відповідно – з нашими читачами, фір-
мовим рецептом барабольки в мундирах. 
Найбільше смакує ця страва на природі.

Отже, так. Для початку, прийшовши в 
ліс, збираємо хмиз і розпалюємо багаття. 
Облаштовуємо над вогнем величенький 
казан. Стінки посудини викладаємо за-
соленим салом із прожилками м`яса, кла-
демо непорізану, зі шкіркою картоплю, 
кожний шар якої перекладаємо шматка-

ми сала, пересипаємо приправами. На-
криваємо кришкою, але для справедли-
вості треба сказати, що навіть вона не 
врятує усе навколо від запаморочливого 
аромату смакоти. Коли картопля набу-
де рожев`ястого відтінку, отоді-то можна 
приступати до куштування. Смачного!

Картопля з салом

Псоріаз – це пожиттєвий стан, прояви якого 
можна контролювати. Це хронічне захворю-
вання шкіри, яке виникає внаслідок спадкової 
схильності під дією різноманітних пускових 
чинників: стрес, інфекційні захворювання, не-
збалансоване харчування, зловживання ал-
коголем і куріння. Псоріаз характеризується 
появою на шкірі специфічного висипання у ви-
гляді ділянок потовщення шкіри (інфільтрації) 
з почервонінням (еритемою) та лущенням на 
поверхні ушкодження. В залежності від форми 
захворювання та перебігу, локалізація, розміри 
й інші характеристики елементів висипання мо-
жуть змінюватись у достатньо широких межах. 
Висипання можуть не викликати суб’єктивних 
відчуттів, а супроводжуватися свербінням. 
Шкіра, вражена бляшками, може тріскатись і 
кровити, а в окремих випадках висипання на-
бувають мокнучого характеру, що свідчить про 
стрімкий, агресивний перебіг захворювання.

За частотою захворювань псоріаз посідає 
друге місце після алергодерматозів. За останні 
роки прослідковується тенденція до збільшен-
ня кількості дітей та підлітків із уперше заре-
єстрованим діагнозом псоріазу. Доволі часто 
перші клінічні прояви псоріазу можна виявити 
навіть у перші три роки життя. Як правило, 
псоріаз періодично загострюється, вилікувати 
його раз і назавжди неможливо, однак хворобу 
можна контролювати та не давати їй негативно 
впливати на якість життя пацієнта.

Найбільш поширений бляшковий псоріаз 
(звичайний) – ця форма зустрічається у 85-
ти відсотків хворих. Усі інші форми псоріазу 
(разом узяті) складають 15 відсотків. В однієї 
людини можна одночасно спостерігати кілька 
різновидів псоріазу.

Краплеподібний псоріаз часто виникає у ді-
тей, які недавно перенесли інфекцію, напри-
клад – ангіну. В чоловіків і жінок зустрічається 
це захворювань однаково часто.

Слід зауважити, у 10-30 відсотків хворих 
може розвиватись псоріатичний артрит, часті-
ше – через 5-10 років після початку хвороби, 
зрідка – враження суглобів є на початку хво-
роби. 

Тривалий хронічний перебіг, часті рециди-
ви, короткі періоди ремісій, психоемоційна 
дезадаптація в препубертатний і пубертатний 

періоди дозволяють розглядати цю медичну 
проблему як соціальну. Для дітей та їх батьків 
діагноз псоріазу часто стає справжнім вироком. 
Для підлітків це захворювання може стати при-
чиною замкнутості, уникнення соціальних кон-
тактів, важких депресій. Незважаючи на значні 
зусилля з боку як вітчизняних, так і зарубіжних 
фахівців, проблема псоріазу залишається ак-
туальною на сьогодні. Для лікування псоріазу в 
Україні впроваджуються всі ті ж сучасні методи 
доказової медицини, як у Європі та Америці.

Хоч повністю вилікуватись від псоріазу не-
можливо, та суттєво полегшити стан хворого, 
зменшити патологічні зміни на шкірі дозволя-
ють мазі, креми, лікувальні ванни, медикамен-
ти системної дії.

Як же вибрати найбільш ефективне лікуван-
ня? При псоріазі воно завжди підбирається ін-
дивідуально, багато залежить у правильному 
виборі від досвіду дерматолога; метод, який 
дає добрий результат одному хворому, може 
не підходити іншому. Первинно складений 
план лікування нерідко потрібно корегувати в 
процесі, наприклад, уточнювати дозування ме-
дикаментів, замінювати один медикамент ін-
шим. Початковий вибір лікування завжди буде 
залежати від важкості псоріазу, локалізації 
уражень, а також – імунітету пацієнта. У легких 
і середньої важкості випадках часто достатньо 
ефективними є лише засоби місцевої дії. Щоби 
впевнитись, чи є дієвим призначений метод 
лікування, потрібно стежити за процесом від 
6-ти до 8-ми тижнів. При цьому важливо засто-
совувати призначені медикаменти постійно, 
без пропусків, щоби зрозуміти, ефективні вони 
чи ні.

міжнародний день псоріазу спрямований на 
підвищення поінформованості населення про 
дану проблему, на розвиток системи охорони 
здоров’я в цьому напрямку, на підтримку лю-
дей, які страждають на цю недугу.

ми бажаємо всім хворим на псоріаз – 
довгої ремісії! Хай береже вас Господь! 

Тетяна КУЗЬ, 
головний лікар Чортківського обласного 

комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру 

Псоріаз – можна контролювати
29 жовтня – Всесвітній день псоріазу, який проводиться за ініціативою 

Міжнародної Федерації Асоціацій хворих на псоріаз. Псоріаз досить поширене 
захворювання, на яке хворіє від 2-х до 7-ми відсотків жителів усієї планети. 

В Україні таких людей близько 1,5 мільйона.

За останні два роки ця група взяла участь 
у 12 міжобласних і всеукраїнських змаган-
нях, здобувши 11 призових місць. А ще – у 
п`яти чемпіонатах області, де також завжди 
«ходить» у призерах (1 перше місце, 2 – 
других і 2 – третіх). Наполеглива й нелегка 
праця, бажання, а також терпіння й витрим-
ка, дали свій результат.

Юні спортсменки-«зірочки», як називає 
їх тренер, здобули право виступати на від-
критій першості мОН України з волейболу, 
яка проходила з 28 жовтня по 1 листопада 
у м. Біла Церква. У цьогорічному чемпіона-
ті взяли участь 10 команд із різних регіонів 
України – міст Біла Церква, Полтава, Де-
ражня, Запоріжжя, Черкаси, Житомир, Іл-
лічівськ. У захоплюючих і напружених іграх 
команда посіла 7-е місце. Як відзначив Во-
лодимир Євгенович, це перший серйозний 
крок наших «зірочок», які повинні побачити 

ціль вибраної справи. 
Це і стало поштовхом для 

юних талантів. Прибувши зі 
всеукраїнської першості, після 
шести годин відпочинку, вони 
взяли участь у чемпіонаті об-
ласті з волейболу серед дівчат 
віком 16 років. Упродовж двох 
днів, 1-2 листопада, демон-
струючи свою загартованість 
та майстерність, дивували 
глядачів і вболівальників. У 
підсумку – бронзові нагороди і 
титул кращої команди турніру.

Однак і це не зупинило «не-
стримних»: вже наступного тиж-
ня 8-9 листопада дівчатка вперто 
поїхали за «трофеями» на чемпі-
онат області серед своїх ровес-
ників. Сльози радості, незгасаю-
чий вир емоцій, вітання батьків 
та глядачів і – у підсумку перше 
місце та звання чемпіонів.

Колектив школи, тренери, учні вислов-
люють щиру вдячність батькам юних «зі-
рочок» за підтримку й розуміння. Особлива 
дяка спонсорам за небайдужість до моло-
дого покоління, за яким – майбутнє країни, 
це приватному підприємцю Петрові Бровку 
та профспілковому комітетові Чортківської 
дистанції колії, ПП Андрію Зазуляку, Петрові 
Сандуляку, Євстахію Гевку, Петрові Ткачуку.

Оргкомітет Чортківської РК ДЮСШ
На знімку вгорі – чемпіони області з во-

лейболу:  Тетяна мероник – капітан коман-
ди (Чортківська гімназія ім. м.Шашкевича), 
Анастасія Беднарська (ЗОШ-інтернат), Віта-
ліна Рябкова, Христина Кучерява (ЗОШ № 7), 
Уляна Семенюк, Аліна Іванців – наймолодша 
учасниця (ЗОШ № 2), Тетяна Николюк (ЗОШ 
№ 5), Інна Кузняк (Горішньовигнанська ЗОШ), 
Діана Глинська (ЗОШ № 6).   

«Золота молодь»
Саме так, а не інакше, з гордістю говоримо про вихованок Чортківської 

спортивної школи – команду волейболісток під керівництвом тренера 
Володимира Шевчука.
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Спорт, здоров`я10
Волейбол

Рецепти

Радить лікар

(Закінчення. Поч. на 6-й стор.)
Спеціальною машиною – голубовозом (у нас 

він розрахований на 2,5 тис. голубів) вивозять 
птахів на місце вильоту згідно з графіком, від-
стань увесь час збільшується (від 100 км до 
700 і більше) занотовується дату і час льоту, 
погода на фініші й старті, кількість голубів, ви-
сота польоту, середня відстань, швидкість…

Підраховуються результати, які показали 
лише 20 відсотків голубів від кількості ви-
пущених. Так вираховується середня швид-

кість по п`яти перших і підводяться підсум-
ки, визначається переможець.

Змагання є по багатьох критеріях: по 
п`яти перших – майстер голубиного спор-
ту; індивідуальні – чемпіон дистанції. Вкінці 
сезону за розробленими категоріями (на ко-
роткі, середні й довгі дистанції та марафон) 
область підводить підсумок, формується 
чемпіонат області, а потім вибираємо кра-
щих із відповідних категорій і тих голубів 
відправляємо на всеукраїнську виставку, а 
вже звідти – на європейську, згодом фор-
муються голуби, які представлятимуть край 
на олімпіаді, що проводиться в голубиному 

спорті, як у всіх інших видах спорту. 
Ось так коротко про серйозне захоплен-

ня сильної половини людства – птахами й 
спортом. можливо, це хобі запалить і вас? 
То приєднуйтеся, члени клубу спортивних 
голубоводів запрошують.

Оксана СВиСТУН
Фото з архіву клубу, автора 

та Ореста ЛиЖЕЧКи

Хобі
Спорт – голубиний, та азарт – 

людський 
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ПРОДАюТЬСЯ

квартирибудинки

інше

Засторога

Передплата-2014
2-кімнатна квартира по вул. Б.Лепкого, 

9, на 5-му поверсі, площею 53 кв. м. Є ло-
джія – 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, індивідуальне опалення. Кімнати 
роздільні.

Тел. 093-121-06-20.

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

Тел. 097-662-12-66.

квартира по вул. Носса 14/1 у цегляному 
будинку, на 1-му поверсі, загальною площею 
62 кв. м. (житлова – 48 кв. м., кухня – 11 кв. м.). 
Опалення індивідуальне. можлива добудова. 
Ціна договірна.Тел. 2-07-32.

2-кімнатна квартира (без ремон-
ту) 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 в смт Завод-
ське, 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 по вул. Кн. 
В.Великого. З усіма зручностями.

Тел. 096-335-12-52.

1-кімнатна квартира у двоповер-
ховому будинку в центральній частині 
Чорткова.

Тел. 067-727-03-09.

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.

двоповерхова приватизована дача в 
районі Синякового, по вул. Полуботка. Є 
електропостачання, 7 сотих землі, кущі, 
дерева. Доїхати автобусом № 5.

Тел.: 050-233-86-08, 
097-493-31-33.

приміщення під магазин, офіс, пло-
щею 76 кв. м у центральній частині міста.

Тел. 050-377-38-29.

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.

сім`я винайме квартиру в м. Чортків. 
Бажано власний будинок або 2-кімнатну 
квартиру. Тел. 097-789-95-80.

двоповерховий особняк  зі сутери-
нами 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 10 х 12, 
загальною площею 209 кв. м, 5 кімнат, 
сутерини по всій площі, 2 гаражі (під одним – 
підвал), сарай, стайня, криниця, сад, земельна 
ділянка – 15 сотих, приватизований. 

Тел.: 050-706-97-84; 098-541-53-04.

будинок у с. 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.

хата у с. Горішня Вигнанка, поблизу школи. 
Хороше місце, центральна дорога. Є великий 
сад, земельна ділянка. можна використати під 
забудову. Тел. 093-761-23-30.

Чортківська Спілка воїнів-
«афганців» глибоко сумує з приводу 
раптової смерті нашого побратима 
ЖЕРДОЧКІНА Віктора Петровича 
й поділяє біль утрати з рідними по-

кійного.

Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства 
повідомляє про те, що у зв’язку з миттям басейнів 
з 19 по 21 листопада ц. р. не буде води!

Воду першої подачі після миття басейнів слід використовувати як технічну 
Просимо вибачити за незручності

До зауваги керівникам селянських спілок, 
акціонерних товариств, фермерських гос-
подарств, лісгоспів, проектних і будівельних 
організацій, промислових транспортних під-
приємств, установ, кооперативів і населення 
області: територію нашого району перети-
нають магістральні газопроводи Сибір – за-
хідний кордон України – три нитки тиском 
– 75 кгс/см кв., діаметром – 1420 мм, ряд 
газопроводів-відгалужень до міст і сіл облас-
ті. Паралельно до газопроводів прокладено 
повітряні та підземні кабельні лінії зв’язку, 
розміщено споруди магістрального газопро-
воду, газорозподільні станції (ГРС), лінійні 
крани, лінії електропередач, застережні та 
заборонні знаки, кілометрові стовпчики.

Будь-яке механічне пошкодження підзем-
них магістральних газопроводів призведе до 
аварії чи вибуху великої руйнівної сили, а то 
й до загибелі людей та припинення на трива-
лий час газопостачання. 

З метою уникнення нещасних випадків, 
збереження споруд і будівель при можливих 
пошкодженнях газопроводів, запобігання ви-
бухів газу, а також охорони магістральних га-
зопроводів у небезпечній зоні (до 350 метрів, 
залежно від діаметру газопроводу) згідно з 
БНІП – 2.05.06.85, без письмового дозволу 
Барського лінійного виробничого управлін-
ня магістральних газопроводів (ЛВУмГ) ка-
тегорично забороняється: зводити будь-які 
споруди як постійного, так і тимчасового при-
значення; проводити гірничі та монтажні ро-
боти; розташовувати польові стани, склади 
органічних і мінеральних добрив, загони для 
худоби, конов’язі; влаштовувати водопої, 
скиртувати сіно, солому та розміщувати ка-
гати для овочів; групувати сільськогосподар-
ську техніку; виділяти місця для кладовищ і 
лісозаготівель; розробки гравійних, піщаних 
і кам’яних кар’єрів; проводити військові на-
вчання; розташовувати піонерські, спортив-
ні табори, бази відпочинку, садово-городні 
товариства; виділяти землю фермерським 
господарствам під забудову, під городи жи-
телям сіл і міст; приватизація земель в охо-
ронній зоні магістральних газопроводів. 

Із метою забезпечення нормальних умов 

експлуатації та запобігання можливості по-
шкодження газопроводів Постановою Ка-
бінету міністрів України за № 1747 від 16 
листопада 2002 року затверджені «Правила 
охорони магістральних трубопроводів, яки-
ми встановлена охоронна зона, залежно від 
діаметрів». Згідно з постановою забороня-
ється: поблизу переходів газопроводів через 
водні перешкоди кидати якорі, встановлюва-
ти причали, виділяти риболовні ділянки; про-
водити днопоглиблювальні, землечерпальні 
та інші роботи; споруджувати повітряні та 
кабельні електромережі, лінії зв’язку інших 
міністерств і відомств, а також різні трубо-
проводи; розводити біля газопроводів багат-
тя; спалювати суху траву, стерню, солому та 
сміття; копати ями, ремонтувати сільгоспма-
шини й інші транспортні засоби; руйнувати 
стовпи ЛЕП, застережні заборонні знаки.

Проїзд автомашин і важких механізмів че-
рез газопроводи слід здійснювати існуючими 
дорогами або спеціально обладнаними пе-
реїздами, погодженими з Барським ЛВУмГ. 
Польові сільськогосподарські роботи в охо-
ронних зонах газопроводів землекористува-
чам слід проводити опісля попереднього по-
відомлення ЛВУмГ про початок посівної та 
збиральної кампанії.

Особи, винні у пошкодженні газопроводу, 
лінійних споруд і кабелів зв’язку, підлягають 
штрафу або притягуються до кримінальної 
відповідальності згідно із законом України 
про трубопровідний транспорт, прийнятим 
15 травня 1996 року.

Громадяни, суворо дотримуйтесь правил в 
охоронних зонах магістральних газопроводів 
високого тиску! При виявленні пропусків газу 
чи пошкодження підземного магістрального 
газопроводу під час проведення земельних 
робіт потрібно негайно припинити роботи, 
організувати охорону цього місця на віддалі 
охоронної зони (350 м) і повідомити про ситу-
ацію Барське ЛВУмГ за адресою:

23000 м. Бар Вінницької області, ЛВУмГ за 
тел.: 2- 33-88, 2-14-30 або – смт Гусятин Тер-
нопільської області за тел.: 2-12-12, 2-15-78.

Барське ЛВУМГ

Чортківська міжрайонна державна фінан-
сова інспекція повідомляє: розпочато перед-
плату на 2014 рік всеукраїнського науково-
практичного журналу «Фінансовий контроль».

На сторінках журналу регулярно друку-
ються статті методично-роз’яснювального 
характеру, фахові відповіді на запитання чи-
тачів та інші матеріали, скеровані на профі-
лактику та недопущення порушень фінансо-
вої дисципліни підприємствами, установами 
й організаціями. Бухгалтерам журнал допо-
може підвищити професійний рівень і попе-
редити порушення фінансової дисципліни.

«Фінансовий контроль» покликаний допомага-
ти розвитку професійності та компетентності ре-

візорів, працівників бухгалтерських і фінансових 
служб, розвитку їх професійних знань та практич-
них навичок, що безумовно сприятиме мінімізації 
бухгалтерських помилок, правильному веденню 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
прийняттю законних і ефективних управлінських 
рішень та, як наслідок, забезпеченню результа-
тивної діяльності підприємств і установ.

Бажаючих передплатити журнал «Фінан-
совий контроль» просимо звертатись за ін-
формацією за номером (03552) 2-38-76. 

Петро БАБ’ЯК, 
заступник начальника Чортківської 

 міжрайонної держфінінспекції 

Обережно! Магістральні 
газопроводи високого тиску!

«Фінансовий контроль» – 
на допомогу

Колектив Свидівської ЗОШ І-ІІ ст. 
висловлює щирі співчуття вчителю 
початкових класів Т.м.Галушці та її 
матері м.м.Зіброцькій з приводу тяж-
кої втрати – смерті їхнього батька і 

чоловіка ЗІБРОЦЬКОГО Мирослава.

Світлій пам`яті товариша
9 листопада 

раптово на 60-му році 
пішов із життя

ЖЕРДОчКІН Віктор Петрович.
Пішла з життя 

сильна людина. Це 
велика, непоправна 
втрата для рідних і 
близьких людей, які 
його знали.

Народився Віктор 
Петрович 10 серпня 
1954 року в Карелії. 
Десятирічку закін-
чив у Кримській об-
ласті. З червня 1982 р. 
по серпень 1983-го. 

проходив службу в складі обмеженого 
контингенту радянських військ в Афганіс-
тані. Відтак тривалий час був військовим.

У 1989 р. закінчив Курганське вище 
військово-політичне авіаційне училище.

Після виходу на пенсію військовос-
лужбовця з жовтня 2002 р. і по даний час 
працював начальником відділу оборон-
ної, мобілізаційної та режимно-секретної 
роботи апарату райдержадміністрації.

Віктор Петрович був відданим справі, 
висококваліфікованим спеціалістом, до-
брозичливим товаришем, умів наводити 
контакт із людьми. Колеги по роботі ціну-
вали його як талановитого і справедли-
вого керівника, віддану людину, в якої за-
вжди могли знайти пораду та підтримку.

Глибоко сумуємо з приводу перед-
часної смерті цієї людини і поділяємо 
біль невигойної втрати з його рідними та 
близькими.

Віримо, що добра згадка про Жердеч-
кіна В.П. ще довго залишатиметься у 
пам`яті багатьох краян.

Чортківська районна 
державна адміністрація

ОДПІ інформує

Чортківська ОДПІ ГУ міндоходів у Терно-
пільській області повідомляє, що статтею 
219 Податкового кодексу України (далі – 
Кодекс) визначені особливості обчислення 
податку за операціями з відчуження цінних 
паперів та операцій з деривативами.

Форму декларації з особливого податку на опе-
рації з відчуження цінних паперів та операцій з де-
ривативами визначено Наказом міністерства дохо-
дів і зборів України за № 288 від 19 липня 2013 р.

Положеннями пункту 219.4 статті 219 Ко-
дексу встановлено, що базовим податковим 

періодом для складання та подання звітності 
з цього податку є календарний квартал. Звіт-
ність подається за правилами, визначеними 
статтею 46 Кодексу.

Строки подачі податкової звітності за ба-
зовий звітний (податковий) період, що до-
рівнює календарному кварталу, встановле-
ні підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 
Кодексу і становлять 40 календарних днів, 
що настають за останнім календарним днем 
звітного (податкового) кварталу.

Чортківська ОДПІ

Новації в законодавстві

Вважати недійсними
загублену круглу печатку Селянське (фермер-

ське) господарство “Нива” з кодом 21154776.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 514102, 
видане Тернопільською ОДА 10 вересня 2001 р. 
на ім`я: МАМЧуР Максим Михайлович.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 111177, 
видане Тернопільською ОДА в 1993 р. на ім`я: 
ТРЕМБЛЮК Володимир Володимирович.

військовий квиток серії СО за  № 19571, вида-
ний Чортківським райвійськкоматом Тернопіль-
ської області 2 червня 2008 р. на ім`я: ШКЛяР 
Тарас Мирославович.

посвідчення громадянина, потерпілого вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серії Д-П за № 443469, 
видане Тернопільською ОДА 23 грудня 2010 р. 
на ім`я: ХРАПЛИВИЙ Максим Андрійович.

студенський квиток, виданий Чортківським 
державним медичним коледжем у 2011 р. на 
ім`я: ДОЛИНЧуК ярослав Володимирович.

паспорт громадянина України серії НЮ за 
№ 185533, виданий Чортківським РВ УмВС 
України в Тернопільській області 24 березня 
2009 р. на ім`я: КАЙ ярослав Ігорович.
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Вітання12

-3 ... +10

Прогноз 
Погоди 

на тиждень

СУБОТА
16 листопада

+3 ... +8

НЕДІЛЯ
17 листопада

+3 ... +5

ПОНЕДІЛОК
18 листопада

+2 ... +5

ВІВТОРОК
19 листопада

+6 ... +8

СЕРЕДА
20 листопада

+7 ... +9

чЕТВЕР
21 листопада

+6 ... +7

П`ЯТНИцЯ
22 листопада

11 листопада відсвяткувала 
свій ювілей хороша людина, мудрий 

наставник, щирий порадник, 
наша колега

Алісія Василівна ШАФРАН.
Нехай душа у Вас 
    ніколи не старіє,
На білій скатертині 
  будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас 
завжди сонце гріє,
Слова подяки 
   линуть звідусіль.
Хай Бог милосердний 
    з високого неба
Дарує усе, 

                     чого Вам треба,
А матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.

З повагою – колектив 
Товстеньківської 

ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з 6-річчям
Михайлика ШЕВЧУКА

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

                                                         Тебе!”.
Несуть білочки гостинці
У вишиваній торбинці,
Подарунків так багато –
До михайлика на свято.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі посилають.
Ісус Христос хай Тебе береже, 
Ангел-Хоронитель за руку веде,

Пречиста Діва Свою ласку 
                                 засилає
І ангельський хор 
            “многая літ” заспіває.

З любов̀ ю – тато Ігор, 
братик Тарасик.

Вітаємо з 55-літтям кохану дружину, 
дорогу матусю, люблячу бабусю

Марію Тарасівну ЛЕМІШКО
із м. Чортків.

Нехай душа у Вас 
     ніколи не старіє, 
На білій скатертині 
    будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас 
  завжди сонце гріє,
Слова подяки 
   линуть звідусіль. 
Хай сміється доля 
 ніжно й малиново,
А роки минають 
в злагоді й любові.

Хай буде здоров’я, як вода з криниці, 
І не гасне усмішка у Вас на обличчі.
Хай руки втоми ніколи не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають. 
Ви пробачте нам за прикрощі й незгоди,
За різні витівки і необдумані слова.
Хай матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає

    На многії та благії літа!
З любов̀ ю та повагою – 

чоловік, діти, онуки, сім`ї 
Грицівих, Гнидишиних, 

Савіцьких.

Вітаємо з 25-річчям 
дорогого чоловіка, люблячого батька, 

сина і зятя
Андрія Васильовича ЮРКІВА

зі с. Сосулівка,
яке він відсвяткував 13 листопада.

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.

З любов̀ ю та найкращими 
побажаннями – дружина 

Уляна, синочок Василько, 
мама Ольга, тато Василь, 

мама Віра, тато Андрій, 
швагро Володя та Оксана, 

бабця Павліна.

Щиросердечно вітаємо 
зі шістдесятиріччям 

дорогого, люблячого чоловіка,
батька і свата 

Євгена Степановича МОСЬОНДЗА 
зі с. Сокиринці.

Тобі сьогодні, 
 рідний, – шістдесят.
Із вдячністю 
     ми хочемо вітати
Тебе за мудрість 
батьківських порад,
За вміння всім 
 завжди допомагати,
За приклад чоловіка 
              й сім’янина,
І за могутні руки 
                       золоті.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, що Тобі, тату, треба,
А матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі та довгі літа!

З любов’ю і повагою – 
дружина Леся, син 

Володимир, донька 
Марійка, зять Микола, 

свати Роман і Ліля.

Із золотим весіллям вітаємо 
дорогих батьків 
Ганну Каролівну 

й Арсена Олексійовича ДОСКОЧІВ 
зі с. Шманьківці.

Неначе вчора це було – вінчання,
Церковний хор і запахи свічок,
Вінці, свати і присягання,
На щастя і на долю рушничок.
...І хоч літа на зиму повертають
Та снігопадом падають до ніг,
Вже золоту пору свого весілля відзначають
мама і тато – вічний оберіг!
Була прихильна доля – 
Діток, онуків й правнучок Вам дала,
Була й не дуже добра, і кусала,
І випробувань багато принесла.
Але ви вистояти вміли
І ювілей свій 50-й вже зустріли.
Сьогодні всі ми вас вітаєм,
Вам, рідні, дякуємо за все.
В здоров`ї й злагоді ви будьте
Усе своє життя.
Нехай в сім`ї панує мир і доброта,
Душа хай буде завжди молода.

Ісус Христос здоров`я посилає,
На многії та благії літа.

З любов̀ ю – діти, онуки, 
правнучки Аня і Мар̀ янка.

З народженням Тебе, малятко!
У Чортківському пологовому будинку за період з 30 жовтня по 10 листопада ц. р. 

народилося 10 дівчаток і 16 хлопчиків.

30 жовтня об 11 год. 16 хв. – дівчинка (3 
кг 340 г, 52 см) у Діани ШАЦЬКОї зі с. Яблу-
ниця Івано-Франківської області,

о 22 год. 35 хв. – хлопчик (2 кг 960 г, 50 см) 
у Яни БЕЗПАЛЬКО зі с. Росохач,

о 23 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 600 г, 51 см) 
в Олександри КІНАШ із м. Чортків,

о 23 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 340 г, 51 см) 
у Марії МАЦЬКІВ зі с. Шманьківці;

31 жовтня о 00 год. 05 хв. – дівчинка (3 кг 
950 г, 54 см) в Олени БІБІКОВОї зі с. Пробіжна,

о 4 год. 35 хв. – дівчинка  (2 кг 780 г, 48 см) 
в Олени ПОКРОВКОВОї з м. Чортків;

1 листопада о 6 год. – хлопчик (2 кг 900 г, 
52 см) у Надії КУЧЕР зі с. Великі Чорнокінці,

о 21 год. 20 хв. – хлопчик (2 кг 770 г, 51 см) 
у Надії СиМЧиШиН зі с. Колиндяни;

2 листопада о 6 год. 30 хв. – хлопчик (3 кг 
720 г, 53 см) в Ольги МУЗиКи  зі с. Бичківці,

о 7 год. 35 хв. – хлопчик (3 кг 550 г, 50 см) 
в Ірини ПЕНЯК зі с. Ридодуби, 

о 22 год. 50 хв. – хлопчик (2 кг, 845 г, 50 см) 
у Наталії ХОЛОДНЮК зі с. Сосулівка;

3 листопада о 22 год. 12 хв. – хлопчик 
(4 кг 100 г, 56 см) у Галини ГРиГОРЧУК із 
м. Чортків;

4 листопада о 7 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 
325 г, 53 см) у Тетяни ВОРОБЕЦЬ із м. Чортків,

о 18 год. 45 хв. – дівчинка (3 кг 620 г, 53 см) 
в Ірини ОЛІЙНиК зі с. Давидківці,

о 19 год. 55 хв. – дівчинка (3 кг 35 г, 50 см) 
у Лілії СІГУМБАЄВОї з м. Чортків;

5 листопада о 19 год. 15 хв. – дівчинка (3 кг 
490 г, 52 см) у Надії КУРБАТОВОї зі с. Бичківці;

6 листопада о 9 год. 10 хв. – хлопчик (3 кг 
540 г, 52 см) у Тетяни БІДОЧКО зі с. Косів,

о 10 год. – дівчинка (3 кг 660 г, 58 см) в Оль-
ги РЕВЕГи з м. Чортків,

о 19 год. 20 хв. – дівчинка (2 кг  900 г, 51 см) 
в Оксани ВАСиЛиШиН із м. Чортків;

8 листопада  о 10 год. 15 хв. – хлопчик (3 кг 
240 г, 56 см) в Оксани МАКСиМІВ зі с. Росохач,

о 12 год. 30 хв. – хлопчик (4 кг 40 г, 54 см) в 
Ілони ШиПУНОВОї зі с. Пробіжна,

о 20 год. 55 хв. – хлопчик (3 кг 900 г, 56 см) 
у Софії ЛЯЩУК зі смт Заводське;

9 листопада о 17 год. 50 хв. – хлопчик (3 кг 
280 г, 49 см) у Галини СВЕРГУН із м. Чортків,

о 19 год. 20 хв. – дівчинка (4 кг 100 г, 53 см) 
в Ірини КРЕТОВиЧ зі с. Палашівка,

о 20 год. 40 хв. – хлопчик (3 кг 650 г, 55 см) 
в Олесі БАНДУРи зі с. Нагірянка;

10 листопада о 2 год. – хлопчик (3 кг 780 г, 
53 см) в Ірини БОДНАР зі с. Кривеньке.

Вітаємо дорогого чоловіка, 
прекрасного батька і найкращого у світі 

дідуся 
Михайла Івановича ХУДА 

 з ювілеєм!
Ще небо хмарами 
                  не вкрите, 
Ще так прозоро 
               сяють роси, 
А вже по ліву руку 
                         – літо, 
А вже по праву руку 
                       – осінь. 
Ще очі блиску 
           не позбулись, 
Ще серце жити 
           не стомилось, 
А вже по ліву руку 

                                                     – юність,
А вже по праву руку – зрілість. 
А час летить нестримно далі 
Й душа немовби молодіє, 
По ліву руку – всі печалі, 

По праву руку – всі надії. 
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука,
Хай буде щастя завжди з Вами,
По ліву і по праву руку.

З повагою та любов̀ ю – 
дружина, діти й онуки.

Родовід

Найщиріші, найтепліші вітання шлемо 
з нагоди 70-річного ювілею 

дорогому татові, дідусеві
Дмитру Михайловичу НЕСТЕРАКУ

зі с. Біла.
Тобі сьогодні, 
рідний, – сімдесят,
Із вдячністю Тебе 
                  вітаємо!
За мудрість 
 батьківських порад,
За вміння всім 
завжди допомагати.
Вітання від доньки 
     з сім`єю здалека 
На крилах нехай 
      принесе лелека.
Хай цвіте на стежці, 

                                      тату, Твій слід,
І здоров`я Бог хай посилає.

Хай щодня і ще багато літ
Біля хати тато і дідусь 
                       нас зустрічає.

З любов̀ ю та повагою – 
доньки Світлана та Галя, 

зять Богдан, онучки Вітуся, 
Євочка, Олежик із дружиною 

Наталею, Славік із дружиною 
Олею та рідні.

Щиро вітаємо із 50-річчям 
подружнього життя 

дорогих батьків, дідуся та бабусю, 
прадідуся і прабабусю 
Франка Миколайовича 

і Романію Миколаївну КУЦиХ
зі с. Ромашівка.

Злетіли птицями літа, 
На крилах молодість забрали,
І вже весілля золоте
Гостинно на порозі стало.
Побралися і, ніби двоє лелек,
Спокійно жили у селі.
Нове гніздо собі звили,
Сини й донька у них росли.
Дітей і внуків лиш добра учили,
І не носили перснів золотих,
Бо спільна праця і людська повага
Були найкращими обручками для них.
Хай матінка Божа вам Ласку зішле,
Вас щиро під Свою опіку прийме,
Поки ви, рідні, з нами в хаті –
Усі ми щасливі, усі ми багаті.
Хай Ангел-Хоронитель береже вас роками,
Щоб щасливі і здорові жили довго у парі.
З небес же Ісус з усієї любові
Удруге союз ваш благословив.
З повагою і любов̀ ю – донька Ольга, 

сини Михайло і Микола, зять 
Микола, невістки Надія 

і Тетяна, внуки Світлана, 
Володимир, Віталій, Роман, 
Ірина, Володимир, правнуки 

Яромир, Сергій.

Футбол. Суперкубок району
 “Динамо-Нічлава” – “Вікторія” Джурин 

17 листопада ц. р. Міський стадіон. Поч. о 13-й год.


