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Виходить з 1939 року

Час місцевий

ВИСТАВКА СПОРТИВНИХ ГОЛУБІВ

Від імені  районної ради та районної державної адміністра-
ції  щиро вітаємо членів територіальних громад, депутатські 
корпуси рад усіх рівнів Чортківщини, сільських голів та всіх 
працівників органів місцевого самоврядування зі святом!

День місцевого самоврядування стоїть в ряду дат, 
пов`язаних із здобуттям Україною незалежності і розбудовою 
власної державності та демократії. Він об’єднав людей актив-
ної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, організа-
торів втілення в життя їх волі. 

Реалії сьогодення ставлять перед нами завдання – спіль-
ними зусиллями побудувати Українську державу європей-
ського взірця. Країна поруч із економічними реформами 
потребує  подальшого розвитку органів місцевого самовряду-
вання. За такими змінами – майбутнє держави. Тому й надалі 
залишаються актуальними питання вдосконалення та розши-
рення повноважень самоврядних органів, посилення їх здат-
ності активно долучатися до участі в управлінні державними 

справами.
Тож у цей урочистий день з нагоди професійного свята ба-

жаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра, творчої сили та 
нових звершень на ниві зміцнення державності.

Нехай цей день додасть всім нам натхнення і наполегли-
вості у справі подальшого розвитку територіальних громад, 
відродження і розквіту наших сіл та міста, зміцнення автори-
тету нашої держави у європейській спільноті і всьому демо-
кратичному світі.

Хай дух громади – єдиної команди однодумців – народже-
ний на Майдані, допоможе утверджувати цінності поваги до 
людської гідності, честі, щоби був вільним, заможним і щасли-
вим український народ.

7 грудня  – День місцевого самоврядування

Голова 
райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

Голова 
районної ради 

В.ШЕПЕТА

Віковий ювілей

16 листопада  1915 р. подруж-
жю Приємських, яке проживало в 
с. Улашківці, Господь подарував 
донечку Теодозію. Пливли роки… 
Дівчина віднайшла свою долю – 
Степана –  в с. Заболотівка, де й 
оселилися молодята. 

Ужинкове життя прожила Те-
одозія Іванівна, хоча й нелегке. 
На її долю випали важкі ви-
пробування – лихоліття війни, 
розрухи, голоду. Та доброта, 
щедрість і працелюбність жінки-
матері з роками лише збагачува-
лися, бо ж  при всіх негараздах 
долі Теодозії допомагала, наді-
ляла вірою та снагою до життя 

свята молитва, яку виспівувала у церковному хорі. Й отримала 
у Всевишнього добротне насліддя –  чотирьох дітей (Михайло, 
Ольга, Петро, Дарія), вісьмох онуків, 13 правнуків, п’ятьох пра-
правнуків. 

У родинному колі залюбки слухали внучата цікаві бувальщини 

бабусі Дозі та її чудові співанки. А рецепт довголіття ювілярки – 
це праця, жага приносити добро людям і щоденна молитва до 
Бога. Ще в своїх 95 Теодозія Іванівна трохи поралася по господі, 
доглядала домашнє птаство. Всіх, як розповідає її донька Да-
рія, горнула докупи, допомагала й облаштовувати помешкання 
дітям, наділяла своїми добрими, щирими порадами, розрадами 
кожного; ще й правнуків забавляла.

15 років тому Теодозія Іванівна овдовіла. Та щоби не дожива-
ти віку в самітній хатині, вже більше 10-ти років як переїхала до 
молодшої доньки Дарії в с. Капустинці. 

Й ось – 100-річний ювілей! До затишного нинішнього помеш-
кання ювілярки з уклінною вдячністю, щирими зиченнями та по-
дарунками завітали заступник голови Чортківської райдержад-
міністрації Іван Віват, начальник управління Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі Богдан Ситник, депутат райради 
Марія Гаджала та Заболотівський сільський голова Михайло 
Фойдюк.

І хоча, на жаль, із плином літ уже трішки пам’ять зраджує бабу-
ні Дозі, так лагідно її називають рідні, та все ж не скаржиться на 
долю. Тож дай, Боже, здоров’я Вам, шановна ювілярко, та Вашій 
великій дружній родині, миру, добра, втіхи і щедрості долі! 

Тетяна ЛЯКУШ

Рецепт її довголіття – молитва і щоденна праця
Золотавим листопадом простелився ваговитий надщедротний 

100-річний ювілей для Теодозії Іванівни ПРИЄМСЬКОЇ.

У неділю, 6 грудня, з 9-ї год. 
смт Заводське 

будинок культури
Запрошує Чортківський клуб 
спортивного голубівництва

Дорогі представники органів місцевого самоврядування!

Влада в особах

Знайомтеся: новий 
голова районної ради

На другому пленарному засіданні першої сесії Чортків-
ської районної ради VII скликання депутати обрали го-
ловою ради Віктора Михайловича ШЕПЕТУ. Для вашого, 
шановні жителі Чортківщини, детальнішого знайомства 
з новим очільником райради – коротко його біографічні ві-
домості (з сайту райради).

Народився 25 лютого 1984 р. у м. Чортків Тернопільської об-
ласті. Навчався в Інституті менеджменту та економіки «Галицька 
Академія» у м. Івано-Франківськ. У 2007 р. закінчив Івано-Франків-
ський національно-технічний університет нафти та газу й отримав 
повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Трудова діяльність. Із липня 2006 року по червень 2007-го - 
помічник-консультант народного депутата України V скликання  
Сивульського М.І. З листопада 2007 року по травень 2008-го - 
помічник консультатнт народного депутата  України VІ скликан-
ня  Сивульського М.І. З червня 2008 року по грудень 2012 року 
- помічник-консультант народного депутата України VІ скликання 
Сочки О.О. З грудня 2013 р. по травень 2014 року - голова  Чорт-
ківської районної організації ВО «Батьківщина». 

З травня по вересень 2014 року - голова Чортківської районної 
державної адміністрації.

Одружений. Дружина Наталія Орестівна Шепета (Кабан), 
16.07.1984 р.н. Головний спеціаліст відділу містобудування , ар-
хітектури та капітального будівництва  Чортківської міської ради. 
Сини Мар‘ян, 14 жовтня 2008 р.н. та Валентин, 12 серпня 2011 р.н. 

Проживає в місті Чорткові.

Прихильне пробіжнянське крило

Зафіксувати на фотокамеру такий сюжет було би просто невиправдано. Ось так собі зустрілися на одній 
із вулиць с. Пробіжна тамтешній сільський голова Назар Костецький з сім`єю воїна-«атовця» Віктора Мороза. 

Цей чоловік нині, як й інші п`ятеро односельчан, – там, на війні в Донбасі (ще восьмеро вже демобілізовані). 
А ось це прибув додому в короткотермінову відпустку. І вийшов на прогулянку з дружиною Марією та дітьми – 

сином Владиславом і донькою Наталією.
(Читайте на 6-й стор.)



4 грудня. Тривалість дня – 8.16. Схід – 7.40. Захід – 15.56. Введення у храм Пресвятої Діви Марії

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2750 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Заступник редактора Оксана СВИСТУН
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
Вітання Розпорядження голови районної ради

Шановні працівники прокуратури!
Вітаємо вас з професійним святом – Днем працівни-

ка прокуратури! Захистити демократичні права грома-
дян, забезпечити їм свободу, гарантовану Конституцією, 
стояти на сторожі інтересів України та її народу – такі 
завдання стоять сьогодні перед працівниками органів 
прокуратури. Суспільство розраховує на вашу відпові-
дальність, справедливість, професійність та принципо-
вість.

За усіма вашими словами і вчинками – утвердження 
верховенства Закону і Права. Саме вони служать доро-
говказом на професійному шляху, який ви обрали.

У цей день бажаємо вам мудрості, мужності й напо-
легливості у відстоюванні конституційних надбань укра-
їнського народу. Натхнення вам та удачі в роботі, щастя 
і злагоди в домівках, міцного здоров’я та благополуччя!

Шановні друзі! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем праців-

ників статистики! 
Статистика відображає реальний стан соціально-еко-

номічного розвитку нашого району, відіграє вирішальну 
роль у підвищенні якості й змісту інформаційних потоків, 
які впливають на імідж та інвестиційну привабливість Чорт-
ківщини. З кожним днем зростає значення статистичної 
інформації, яка дає можливість розробляти перспективні 
плани, програми розвитку усіх галузей економіки нашого 
краю. Продукування якісної незалежної інформації ефек-
тивною установою, яка працює для економіки, – завдання, 
покладені державою на вашу службу. І з ними ви успішно 
справляєтеся.

Шановні працівники управління статистики в Чортківсько-
му районі, прийміть щиру вдячність за сумлінну працю, до-
бросовісне виконання професійного обов’язку. Бажаємо вам 
міцного здоров’я, сімейного благополуччя та плідної праці.

6 грудня - День Збройних сил України 
Шанoвні військoвoслужбoвці! 

Дoрoгі захисники Вітчизни!
Від щирoгo серця вітаємо вас з Днем Збрoйних сил Укра-

їни! Сьoгoдні українська армія прoхoдить складний етап 
станoвлення. За плечима військoвиків Збрoйних сил Украї-
ни славні традиції предків, великі звитяги кoзацтва й стріле-
цтва, дідів і прадідів, які боролися за Україну у часи ІІ світо-
вої війни.

Звертаємося дo сoлдатів і oфіцерів, які щoдня щирo, 
вірoю і правдoю служать Українськoму нарoдoві. Сьoгoдні 
- ваше святo, бo українське військo сильне вами. Захист 
незалежнoсті та теритoріальнoї ціліснoсті ріднoї землі в усі 
часи був пoкликанням та oбoв'язкoм справжніх чoлoвіків. 
Українські воїни ось уже два роки на передовій, під градом 
снарядів переконливо доводять усім нам, що наша армія – 
наша націoнальна гoрдість, гарант стабільнoсті та безпеки 
України. 

Щирo зичимо миру та спoкoю вам, дoрoгі друзі, та усім 
нам, а також пoдальших успіхів у вдoскoналенні бoйoвoї 
майстернoсті, дoбра та дoстатку у ваших oселях. Ваша муж-
ність та сила здатні пoдoлати будь-які перешкoди.

Вітаю всіх побратимів по зброї 
з Днем Збройних сил України! 

Низький уклін вам від усього українського народу за 
вашу жертовність і святу справу по захисту Вітчизни. 

Бажаю вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, гар-
монії та любові, а нам всім мирного неба над головою!

Охороняйте нашу землю - рідну Україну. Нехай надалі в 
житті не буде більше війни, а буде радість, щоб любити. Не-
хай Божа благодать оповиє Своїм Покровом та захистить 
вас і Україну від ворогів!

Військовослужбовці, курсанти військових училищ, пра-
цівники оборонної промисловості, всі ті, хто за родом своєї 
діяльності, душею і працею є захисником, – зі святом вас!

Слава Героям-Захисникам, Слава Україні! 
Ми переможемо!

Про скликання позачергової другої сесії 
Чортківської районної ради VІІ скликання

1. Відповідно до пункту 4 статті 46, частини 1 пункту 6 статті 55 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 
позачергову другу сесію Чортківської районної ради VІІ скликан-
ня 8 грудня 2015 року о 10-й годині в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:
2.1 Про регламент Чортківської районної ради сьомого скли-

кання.
2.2 Про Положення про постійні комісії Чортківської районної 

ради сьомого скликання.
2.3 Про персональний склад постійних комісій Чортківської ра-

йонної ради сьомого скликання.
2.4 Про Положення про президію Чортківської районної ради 

сьомого скликання.
2.5 Про персональний склад президії Чортківської районної 

ради сьомого скликання.
2.6 Про чисельність та структуру виконавчого апарату район-

ної ради на 2016 рік та оплату праці голови районної ради та за-
ступника голови районної ради.

2.7 Про затвердження розпорядження голови районної ради.
2.8 Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 

року.
2.9 Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік.
2.10 Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради 

від району, голову та заступників голови районної державної ад-
міністрації, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, 
міського, селищного та сільських голів, керівників підприємств, 
установ та організацій (за списком), керівників політичних партій 
та громадських організацій, представників засобів масової ін-
формації.

 1 грудня  2015 р.                                                                            № 48

Голова 
районної ради                                                            В.ШЕПЕТА

Призначено антикорупційного прокурора – державну осо-
бу, котра зобов’язана побороти високопосадову корупцію 
системи влади. Я вітаю Н.Холодницького із призначенням 
на цю посаду, та поряд з тим і співчуваю, бо дана посада 
буде для нього (при умові належної боротьби із посадовою 
корупцією) великим випробуванням, хресною дорогою. На 
жаль, мої сподівання на призначення антикорупційним про-
курором Віталія Каська – перевіреного у справах, принци-
пового та досвідченого заступника генпрокурора, також 
і мої сподівання на Грищука - прокурора зі Львова, котрий 
залишив тепле крісло і пішов добровольцем захищати краї-
ну, не справдилися. Дуже швидкий кар’єрний ріст навряд чи 
може бути показником професійності, бо всі ми знаємо як 
часто посади здобуваються «сраколизаням». Генпрокурор 
Криму Няша (Поклонська) – цьому приклад. Антикорупцій-
ний прокурор – це менеджер, професійний, порядний, патрі-
от  і головне – принциповий. Саме принциповість прокурора 
буде його вирішальною моральною і професійною якістю у 

боротьбі з корупцією. А в Грищука, який добровольцем за-
хищав країну почуття справедливості та законності особли-
во загострене і тому є непримиренне до корупції. І на мою 
думку, високі державні посади першочергово повинні обі-
ймати ті, хто своїм тілом і кров’ю захищав цю державу, народ 
і землю. Це вибір, на жаль, не мій, а комісії та Генпрокурора. 
Сподіваюся на принциповість, рішучість і безкомпромісність 
Н.Холодницького. Нехай Бог йому допомагає. А як не справ-
лятиметься, то ніхто чекати, терпіти вже не буде.

Суть в тому, щоби кожен із нас особисто поборов свою 
корупцію – у своїй голові, виплекав, виховав у собі нетерпи-
мість до корупції, не тільки не брав, але й не давав хабарі, 
і головне – не мовчав і не залишався байдужим до наймен-
ших проявів чиновницької корупції. Тоді корупція дуже швид-
ко зникне з нашого життя, а ми несподівано і дуже швидко 
станемо на порядок багатшими і нам не буде соромно перед 
світлою пам’яттю загиблих Героїв Небесної Сотні і Героїв-за-
хисників. Слава Україні!

Олег БАРНА: «Кожен з нас особисто має побороти 
свою корупцію – у своїй голові, бути нетерпимим 

до неї та небайдужим до її проявів»

Трибуна депутата

Голова 
райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

Голова 
районної ради 

В.ШЕПЕТА

Народний депутат України            Олег БАРНА

Із сесійної зали

Райрада таки з головою

Друге пленарне засідання першої сесії районної ради увін-
чалося успіхом для голови районної організації ВО «Батьків-
щина» Віктора Шепети - його таки обрали головою. 

Того дня, у минулу п`ятницю, на голосування було винесе-
но дві кандидатури на голову райради: Любомир Хруставка 
та Віктор Шепета. Пригадуєте, на першому пленарному засі-
данні при волевиявленні депутатів вони набрали рівну кіль-
кість голосів довіри. Цього разу голоси розділилися таким 
чином: 14 - за Любомира Хруставку та 21 - за Віктора Шепету.

І хоча після оголошення результатів вибору голови лі-
чильною комісією очікувалося, що пропозицію новообра-
ного очільника ради на заступника, а саме - представника 
«Свободи» Петра Івановича Пушкара - підтримають обранці 
з першого разу, не тут-то було. Тричі виходили на перерву 
радитися депутати, поки дійшли таки згоди - з третього разу 
кандидатура пана Пушкара отримала 21 голос «за». Треба 
сказати, що того дня зібрання депутатів райради у сесійній 
залі тривало немало-небагато - 6 годин. Саме стільки часу 
потрібно було обранцям для прийняття остаточного рішен-
ня. І так, заступником голови районної ради став Петро Іва-
нович Пушкар.

Наразі депутати райради вирішують, в якій з комісій ради 
вони якнайкраще служитимуть на благо мешканців Чортків-
щини

Петро Іванович ПУШКАР народився 20 червня 1963 року в 
с. Свидова Чортківського району Тернопільської області. Навчав-
ся в Товстеньському СПТУ № 29, яке закінчив у 1981 році з від-
знакою. З вересня 1983 року по листопад 1986 року  навчався в 
Борщівському тех-
нікумі механізації, 
е л е к т р и ф і к а ц і ї 
сільського госпо-
дарства, де здобув 
кваліфікацію тех-
нік-механік. З черв-
ня 1981 року по 
травень 1983 року 
служив в армії.

   З вересня 1997 
року по квітень 
1998 року викону-
вав обов‘язки го-
лови Свидівської 
ради.  24 квітня 1998 р. обраний сільським головою Свидівської 
сільської ради. 18 квітня 2002 року вдруге обраний сільськом го-
ловою Свидівської сільської ради і працював на цій посаді до 1 
травня 2006 року. Член ВО «Свобода».

Одружений. Дружина - Пушкар Іванна Василівна - виконує 
обов‘язки начальника ВОС в Свидівській  сільській раді.

Донька Боднарчук Мар‘яна Петрівна працює в Товстеньківській 
РКЛ медсестрою.
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Із засідання колегії райдержадміністрації

Юстиція інформує

Точка зору

Саме ця дата – 11 грудня – може 
стати переломною в житті країни і ви-
значити її подальший курс: або ми за-
лишаємося на проєвропейському шля-
ху, або повільно скочуємось у минуле, 
проти якого героїчно боролися на май-
данах по всій країні. 

Що ж вдалося досягти уряду за цей 
рік і в яких умовах йому доводилося 
працювати?

Із самого початку формування уряду 
експертне середовище говорило про 
те, що Арсенію Яценюку буде непросто 
працювати в існуючих умовах. Причи-
на цього - уряд створював не прем’єр, 
а провладна коаліція, делегуючи 
туди своїх людей. Найбільше в уряді 
представлено міністрів від пропрези-
дентської політсили. Партія ж самого 
прем’єра має лише 3-х міністрів. Арсе-
ній Яценюк не вибирав собі команду, 
а змушений був працювати з людьми, 
яких йому фактично нав’язали. Це за-
бирало в прем’єр-міністра сили на за-
лагоджування конфліктів і сковувало 
його можливості. Коаліція також не під-
ставила уряду плече: зі всіх поданих до 
Верховної Ради урядових законопро-
ектів депутати спромоглися прийняти 
лише третину.

Попри складнощі, уряду вдалося 
домогтися результатів, які не зміг по-
казати жоден попередній уряд навіть у 
мирний час.

Газова незалежність. Багато років 
Кремль використовував газ як зброю, 
щоб нав’язувати нам свою лінію пове-
дінки. Коли ці забаганки не виконува-
лися – просто припинялося постачання 

газу посеред зими. Нинішньому уряду 
вдалося нарешті домогтися енерге-
тичної незалежності від Росії. Завдяки 
реверсним поставкам з Європи Росія 
втратила будь-яку можливість дикту-
вати нам свої умови і продавати газ за 
завищеними цінами. 

Сильна армія. За часів Януковича 
Міністерство оборони України очолю-
вав громадянин Росії. Він послідовно 
реалізовував політику сусідньої країни 
з ослаблення нашої обороноздатнос-
ті і майже повністю зруйнував армію. 
Солдати займалися не навчаннями на 
полігонах і відточенням майстерності, 
а підмітали листя і фарбували парка-
ни. Майно розікрали, техніку знищили. 
Чинному уряду довелося створювати 
Збройні сили з нуля. Сьогодні солдати 
одягнуті, нагодовані, забезпечені су-
часними зразками озброєння. Завдяки 
жорсткій позиції Арсенія Яценюка жод-
на платіжка, яка надається Міноборони 
чи Генеральним штабом, не затриму-
ється довше доби. Уряд діє за прин-
ципом «все для фронту, все для пере-
моги». Це дало змогу дати відсіч одній 
з найбільших армій світу і захистити 
нашу Батьківщину.

Стабільна фінансово-економічна си-
туація. Уряд почав свою роботу, коли 
на рахунках казначейства було лише 
108 тис. гривень. Сьогодні ми маємо 
більше 45 мільярдів гривень. Прове-
дено успішні переговори про списання 
20 відсотків зовнішніх боргів, які на-
брав Янукович. Всі соціальні виплати 
здійснюються вчасно, не дивлячись на 
складнощі в економіці через військові 

дії на сході України. Більше того - уряд 
знайшов можливість і підвищив з 1 ве-
ресня соціальні стандарти для мільйо-
нів українців.

Незважаючи на явні здобутки, зна-
йшлися політикани, які вирішили ско-
ристатися можливістю і почали гово-
рити про необхідність відставки уряду. 
Найгучніше такі голоси лунають з Опо-
зиційного блоку, який складається з 
колишніх «регіоналів». Вони прагнуть 
реваншу і розраховують домогтися від-
ставки уряду, що у свою чергу викличе 
розвал коаліції та оголошення достро-
кових виборів до Верховної Ради. Со-
ратники Януковича плекають надію на 
те, що вибори відбудуться і на тимча-
сово окупованих територіях, що дасть 
їм змогу провести до парламенту ве-
лику кількість своїх депутатів. Завдя-
ки цьому вони зможуть торгуватися за 
посади у новому уряді та змінити курс 
країни на проросійський. 

Якщо цей план втілиться в життя – 
країна зануриться у нові вибори і три-
валий період дестабілізації. Про ре-
форми можна буде одразу забути, їхнє 
місце займуть політичні сварки і торги 
за владні кабінети. Міжнародні фінан-
сові організації і країни Заходу, най-
імовірніше, також припинять надавати 
фінансову допомогу, що виділялася 
під чинний уряд і людей, які в ньому 
працюють. Ніхто не буде допомагати 
країні без уряду, а формування ново-
го може затягнутися на місяці. Це нео-
дмінно призведе до фінансової кризи з 
її обов’язковими атрибутами: зростан-
ням цін, невиплатою зарплат і пенсій, 
девальвацією гривні. Політична криза 
в Україні – це саме те, про що так мрі-
ють у Москві останні місяці.

                                    

Олександр КРАВЕЦЬ

Розпочалося засідання з приємного момен-
ту – привітання керівника ПП «Агро-Спектр» 
М.Горбаль із Днем народження та вручення їй 
грамоти Тернопільської облдержадміністрації 
з нагоди Дня працівників сільського господар-
ства.

Відтак колегія увійшла в ритм роботи.
Першочергово слід виокремити доволі на-

боліле питання, мабуть, найважливіше серед 
усіх - щодо проведення імунопрофілактики в 
районі та захисту населення від інфекційних 
хвороб. Адже на часі ситуація щодо здійснен-
ня щеплень та захворювань населення вкрай 
невтішна, саме на цьому акцентувала увагу 
заступник головного лікаря Чортківського 
КРЦ ПММСД С.Грабовецька. 

Нагальними на часі є вакцинації від тубер-
кульозу, поліомієліту, гепатиту А й грипу. За 
поточний період цього року щеплення вакци-
ною БЦЖ (для профілактики туберкульозу) 
до 1-го року, на жаль, виконано лише на 15 
відсотків із причини її відсутності. В районі 
є непоодинокі випадки захворювання на ту-
беркульоз. Населення (в основному – діти) є 
незахищеним від цього страшного захворю-
вання. 

Варто наголосити, медична служба району 
(за рахунок, так би мовити, гуманітарної до-
помоги) отримала вакцину від поліомієліту. 
І батькам не слід зволікати щодо щеплення 
дітей. Вакцина, акцентувала доповідачка, – в 

доброму стані, якісна (детальніше про це чи-
тайте в сьогоднішньому номері нашої газети 
у публікації «На Чортківщині - ІІ тур імунізації 
проти поліомієліту»). Вакцинація проти диф-
терії, коклюшу, правця дітям до 1-го року на-
родження виконана всього на 5,5 відсотка, 
старшим 1-го року – на 42,9 відсотка. Вакцини 
проти дифтерії та правця (АДП) також відсут-
ні, тому щеплення у 6 років не виконується. 
Вакцинацію проти гепатиту В виконано всьо-
го на 7,1 відсотка. Стурбовано було повідо-
млено й про те, що проблема з доставкою 
вакцин із кожним роком зростає. Все йде до 
негативу не лише тому, що вакцини із певних 
захворювань – не з дешевих, а й тому, що, до 
прикладу, вакцини БЦЖ, яка би пройшла реє-
страцію, тобто ліцензованої, немає в Україні. 
Це проблема загалом Міністерства охорони 
здоров’я та й загалом України. 

Не секрет, що у с. Базар був спалах гепа-
титу А. Вакцинацію жителям вказаного села 
проведено, проте вже й у Чорткові є випадок 
цього захворювання. Дитсадок № 9 – 230 кон-
тактних дітей, а в їх сім’ях є діти й шкільного 
віку, які також можуть бути носіями даного ві-
русу. Отже, на часі – нова серйозна проблема 
щодо розповсюдження в Чорткові гепатиту 
А. Спільними зусиллями працівників санепід-
служби та первинного центру організовано 
проведення всіх необхідних застережних і 
профілактичних заходів. 

С.Грабовецька наголосила й на тому, що 
наближається небезпечний період захворю-
вання на грип – три типи вірусу. З цієї причини 
медичними працівниками разом із очільника-
ми установ, підприємств будуть створені усі 
зручні умови для щеплення населення проти 
грипу. 

Головний лікар ЦКРЛ Р.Чортківський озву-
чив проблему й щодо відсутності сироватки 
проти газової гангрени, якої немає навіть в об-
ласній лікарні. Та ж проблема і з сироваткою 
проти правця, акцентував, – смертність при 
такому захворюванні майже стовідсоткова. 
Порушив питання щодо вирішення проблеми 
з безпритульними собаками, укус яких може 
викликати захворювання на сказ; наголосив-
ши і на тому, що в місті неодноразово бачили 
бродячих лисиць, які несуть надзагрозу люд-
ському життю. 

Отож, низка проблем намотується в сувій 
негайних вирішень. Загалом обговорено про-
тиепідемічні заходи боротьби з інфекційними 
захворюваннями.  

Повернемося до першого питання порядку 
денного засідання й далі – почергово. 

Про стан виконання делегованих повнова-
жень у сфері соціального захисту населення 
виконавчим комітетом Косівської сільської 
ради доповідав начальник управління соці-
ального захисту населення РДА В.Цвєтков, 
співдоповідач – сільський голова А.Бідочко.

 Загалом роботу виконкому Косівської сіль-
ради щодо виконання делегованих повнова-
жень у сфері соціального захисту населення 
визнано доброю. Доповідач вказав на те, що 
цьогоріч державні допомоги, компенсації та 
житлові субсидії отримують 378 сімей; разо-
ву грошову допомогу до 5-го травня надано 
94-ом ветеранам війни, які проживають на 
території сільської ради, на суму 28,6 тис. 
грн.; адресну грошову допомогу на придбан-
ня твердого палива та скрапленого газу отри-
мали 14 одиноких громадян похилого віку, які 
проживають у с. Косів.

Опісля інформації та відповідей на ряд 
поточних запитань головуючий засідання 
В.Запухляк виокремив першочергове забез-
печення виконання завдань щодо поліпшен-
ня житлових і матеріально-побутових умов 
сімей учасників АТО. 

Начальник відділу розвитку інфраструкту-
ри РДА Л.Борова інформувала про стан про-
ведення своєчасних  розрахунків за спожиті 
енергоносії,  погашення заборгованості за 
них. Понаднормативних витрат, констатувала 
доповідачка, електроенергії та природного 
газу по району за звітний період немає. 

Висвітлення даного питання потягло за со-
бою низку незрозумілостей, зокрема – оплата 
за спожитий природний газ згідно з нарахова-
ними субсидіями. Чіткі роз’яснення щодо цьо-
го присутнім надала головний фахівець ТОВ 
«Тернопільоблгаз» Т.Бурак (інформація про 
це подана окремою публікацією «Субсидія? 
Субсидія… Субсидія!» на 4-й стор. у попере-
дньому номері «Голосу народу» від 27 листо-
пада ц. р.).  

Заслухавши та обговоривши інформацію 
порядку денного засідання з урахуванням 
пропозицій і доповнень, колегією райдержад-
міністрації прийнято відповідні розпоряджен-
ня голови РДА.

Тетяна ЛЯКУШ

Річниця Уряду: що чекає на країну
11-го грудня виповнюється рік із моменту затвердження парламентом 

програми діяльності Кабінету міністрів. Протягом цього періоду депутати 
не могли ініціювати питання про відставку уряду, що давало останньому 

можливість працювати над реформуванням країни і не залежати від примх 
окремих політиканів. Зараз цей термін добігає кінця, чим одразу не забарилися 

скористатися популісти і колишні «регіонали», які мріють про реванш 
із моменту втечі свого лідера.

Низка проблем намотується 
в сувій негайних вирішень

26 листопада в малій залі районної ради відбулося засідання колегії Чортківської райдержадміністрації під головуванням 
першого заступника голови РДА В.Запухляка. На порядку денному розглядалися питання: про стан виконання делегованих 

повноважень у галузі соціального захисту населення виконавчим комітетом Косівської сільської ради; про виконання районної 
програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки; про стан розрахунків за спожиті 

енергоносії та погашення заборгованості за них і різне.
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Армія

Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат 
проводить прийом громадян України віком від 18 до 40 ро-
ків, які виявили бажання проходити військову службу за 
контрактом у Тернопільській області (м. Чортків, в/ч А1915, 
м. Бережани, в/ч А1461, м. Тернопіль, в/ч А1769) та у інших 
містах України за бажанням. Є вакансії для жінок на поса-
ди: санітарний інструктор, радіотелеграфіст, кухар, пекар.

Згідно із Законом України на військову службу за 
контрактом приймаються придатні за станом здоров’я 
громадяни України, котрі мають вищу, професійно-тех-
нічну або базову загальну середню освіту.

Держава гарантує: стабільне грошове утримання – від 
3 тис. грн.; безкоштовне медичне обслуговування; пільги 
при вступі у вищі навчальні заклади України; соціальний 
та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх 
сімей згідно з чинним законодавством України.

Звертатись за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40. 
Тел. 2-14-64.

Леонід ПІДРУЧНИЙ, 
військовий комісар ОМВК, полковник

У нашому суспільстві продовжується напруга в зв’язку з 
так званим затишшям на війні, яку розв’язала Росія проти 
України. Й це вже продовжується 20 місяців на сході Укра-
їни. Що ж буде далі?.. 

Наступальні дії наших добровільних батальйонів не 
дали належних результатів: багато українських військо-
виків потрапило в полон, ще більше загинуло (їх кількість 
уточнюється). Інвалідів із цієї війни, котра увійшла в лек-
сику українського народу як «АТО», дуже багато. Як нада-
лі розвиватимуться події, сказати вкрай важко… 

Ми повинні мати добре укріплені оборонні рубежі, від-
повідну бойову техніку й вміло, мужньо та непохитно БО-
РОНИТИ рідну Українську державу, знищуючи наступаю-
чу живу силу ворога, його техніку тощо. Оборона сильна, 
й у жодному випадку – не відступати! 

6-го  грудня – День Збройних сил України. Щиро вітаю 
всіх тих, хто сьогодні мужньо стоїть на оборонних пози-
ціях, хто проводить значиму підготовку резерву й тилу в 
нашій армії, аби ворог не ступив далі, хто виконує завдан-
ня осіннього призову щодо поповнення особового складу 
українського війська, й тих, хто в навчальних закладах 
Чортківщини готує достойну зміну захисників Вітчизни, 
навчаючи військовій справі. 

Сьогодні в бойовому строю уродженці нашого краю: 41 
старший офіцер, 104 молодших офіцерів; майбутніх офі-
церів: курсантів ВВНЗ – 8 осіб і 9 військових ліцеїстів. 

Так, «Голос народу» вже розповідав про Василя Кучар-
ського – солдата; Ярослава Гайовського – курсанта ІІ-го 
курсу військового коледжу при Львівській Академії сухо-
путних військ ім. Петра Сагайдачного; Олександра Обо-
довського – опісля проходження курсу молодого бійця в 
Яворівському навчальному центрі ЗСУ вступив у Львів-
ську Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, 
на часі – курсант І-го курсу. 

Пропагуймо героїв боїв із ворогом на сході України! 
Степан ОСАДЦА, 

полковник запасу, учасник бойових дій
 за розмінування в Україні,

 уповноважений Чортківського ОМВК 

Кримінал

У пастку аферистів потрапила 28-річна жителька Тернополя. На од-
ному із сайтів жінка розмістила оголошення про продаж весільної сукні. 
Вже за декілька хвилин до неї зателефонував невідомий чоловік, якого 
дуже зацікавив товар. Незнайомець, навіть не торгуючись, попросив 
продавця продиктувати йому реквізити банківської картки для перера-
хунку туди грошей. Жінка погодилася та стала чекати. Однак готівка не 

надійшла. Коли потерпіла пішла до 
банкомату, виявила, що її електро-
нний гаманець хтось «почистив» 
– з рахунку зникло 1600 гривень. 
Номер, з якого телефонував поку-
пець, виявився заблокованим.

Міліціонери розшукують шах-
раїв і звертаються до краян із за-

сторогою: дотримуйтеся правил безпеки, торгуючи в Інтернет-мережі. 
Шахраї детально відстежують усі оголошення, пропонують швидко 
придбати товар не торгуючись, просять надати номер картки, а згодом 
телефонують знову та під приводом проблем з перерахунком коштів 
виманюють у продавців додаткову конфіденційну інформацію.

Для купівлі-продажу через мережу Інтернет використовуйте окрему 
платіжну картку (так звана «віртуальна картка»). Встановіть на ній ліміт 
зняття коштів і не зберігайте на рахунку великі суми.

Не повідомляйте стороннім інформацію про платіжну картку або 
картковий рахунок, наприклад ПІН, паролі доступу до рахунків, термін 
дії платіжної картки, кредитні ліміти, персональні дані тощо.

Підключіть до свого телефону систему смс-повідомлень. Це допо-
може вам контролювати кошти на рахунку.

У разі виявлення несанкціонованої операції відразу ж зателефонуй-
те до контакт-центру банку й попросіть заблокувати вашу картку та 
негайно повідомте про це правоохоронців.

Валентин  ЮРЧАК, 
начальник Чортківського відділу поліції

Пильність не завадить
Торгуючи в мережі Інтернет, не варто втрачати пильності. Допоки ви шукаєте 
клієнтів на свій товар, за вами полюють шахраї. Вони під приводом покупців 

телефонують до продавців і намагаються дізнатися у них реквізити банківської 
картки. Мета одна – зняти звідти усі гроші.

Уповноважений з прав людини 
проведе прийом громадян

З 7 по 11 грудня цього року Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини Валерія Лутковська у режимі 
он-лайн відео-конференції зі студії у Києві проведе при-
йом громадян у регіонах.

Усі громадяни, які бажають потрапити на прийом до 
Уповноваженого, повинні попередньо записатися у Ре-
гіонального координатора  Уповноваженого взаємодії 
з громадськістю Володимира Павловича Шевченка за 
адресою: м. Тернопіль, вулиця Пирогова, 11, офіс 7 (орі-
єнтир – фабрика ТЕРА). 

Тел.: (0352) 40-02-00 або 096-700-39-55.

Напередодні 24-ї річниці 
Збройних сил України 

Військова служба 
за контрактом у ЗСУ та інших 

військових формуваннях

Позавчора, 2-го грудня, перебуваючи зі службовим візитом у 
Чортківському об’єднаному міському військовому комісаріаті, під-
полковник Петро Масюк – представник оперативного командуван-
ня «Захід» (старший офіцер Управління територіальної оборони) 
та полковник Олександр Скумбрій – перший заступник Терно-
пільського обласного військового комісара разом із головою РДА 
Михайлом Сташківим і військовим комісаром ОМВК полковником 
Леонідом Підручним принагідно загостили до Чортківського дер-
жавного медичного коледжу з приємною місією. 

Зустрівшись із колективом, військовики в урочистій обстановці 
вручили директорові навчального закладу Любомирові Білику – 
знаному меценатові нашого краю, щирому благодійнику – Подяку 
Тернопільського обласного військового комісаріату від імені ко-
місара полковника Володимира Катинського за надану допомогу 
Збройним силам України. 

Висловивши захоплюючі враження від загалом медичного ко-
леджу, Олександр Скумбрій зазначив, що, як мовиться, не за чут-
ками знають про посильну волонтерську допомогу нашій армії, 
адже кожен із гостей-військовиків є учасником бойових дій на сході 
України, і благодійна підтримка (матеріально-технічне та медичне 
забезпечення) безпосередньо колективом коледжу є значимим 
вагомим внеском у рух волонтерства. 

Пан полковник повідомив і про те, що військове обласне коман-
дування працює над реалізацією формування військового підроз-
ділу загонів оборони, який базуватиметься на теренах Чортківщи-
ни, вказавши на те, що створений підрозділ залучатиметься до 
ведення територіальної оборони.  

Із вдячністю та побажаннями на подальшу співпрацю звернув-

ся до присутніх і очільник райдержадміністрації Михайло Сташків, 
виокремивши надію, що волонтерство, особливо представників 
медичної галузі, перейде в інший напрямок допомоги – реабіліта-
цію учасників бойових дій. 

Наприкінці зустрічі Любомир Білик запевнив у тому, що й надалі 
медичний коледж підтримуватиме й сприятиме доброчинності, бо, 
як мовив, іншої життєвої філософії щодо благодіянь бути не може, 
а також висловив щиру вдячність військовикам, першочергово тим, 
хто в сьогоденні стоїть на варті нашого спокою, захищаючи ціліс-
ність Української держави, побажавши якнайшвидшої перемоги. 

 Тетяна ЛЯКУШ
Фото Петра РОЖАНСЬКОГО 

Це важливо

Приємна місія

Вдячність за волонтерство

Сумні роковини

Щемні сторінки історії під чорною назвою «Голодомор»
Так, і таке було у новітній, ХХ століття, історії нашої країни: масовий мор, що повторювався й повторювався – 

для тих, хто проживав у житниці Європи, сам своїми руками вирощував втричі більше зерна, ніж потребує… 
Тяжкі 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947. Тужить поминальний дзвін. Сумовито блимає свічка пам`яті.

У суботу, 28 листопада, на чортківському міському кладовищі 
чортківчани молитвами та палкими словами пом`янули невинно 
убієнних – винищених внаслідок геноциду Українського народу 
– Голодомору. Священнослужителі відслужили поминальну пана-
хиду, отці Андрій Мельник та Михаїл Левкович закликали не забу-
вати тих, хто впав невинними жертвами тоталітарного режиму. За-
ступник голови райдержадміністрації Іван Віват наголосив, що: «Ці 
люди – безвинні жертви, це українці, які могли дати генофонд нашій 
нації. Адже до червоної революції нас було майже 80 мільйонів, 
тепер – наполовину менше, бо проводилося планове винищення 
правдивих українців через репресії, голодомор й інші ретельно 

сплановані акції. Ці люди загинули, хай і не на полі бою, але – за 
Україну! Вічна їм пам'ять».

Студентка ІІ курсу гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського Діана Сорока, виступаючи від імені молоді, заяви-
ла: «Нам не під силу змінити історію, але ми можемо воскресити 
імена тих мільйонів українців, які загинули, у нашій памяті. Прикро, 
боляче за наш народ, який винищували, вийняли серце, розтопта-
ли. Та ми не забули – молимося, пам`ятаєм!».

Ведуча – працівник РКБК Олександра Кашуба закликала присут-
ніх покласти поминальні свічки до символічного меморіалу жерт-
вам Голодомору.

Хлопці із місцевого музичного гурту «Сави» виконали патріотич-
ну композицію, якою ще раз підтвердили любов до свого народу.

Віддати данину пам`яті прийшли очільники райради Віктор Ше-
пета та міськради Володимир Шматько, перший заступник голови 
райдержадміністрації Валерій Запухляк, керуючий справами рай-
ради Тетяна Яблонь, небайдужі містяни та мешканці краю. Того ж 
надвечір`я, о 16-й год., Чортківщина разом із усією Україною засві-
тила свічки пам`яті на підвіконниках своїх будівель.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Лікарі застерігають

Ми, акціонери, вже «ніхто», є власники со-
лідніші, і цілісний майновий комплекс Чорт-
ківського цукрового виробництва придба-
ний іноземними інвесторами. І придбаний у 
власність відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України.

А фактично вже близько двох років розслі-
дується кримінальна справа про «прихвати-
зацію» майна Чортківського цукрового за-
воду (провадження за № 1201421019000320 
від 25 червня 2014 р.), а також про підроб-
ку документів реєстратором при перетво-
ренні відкритого акціонерного товариства 
(ВАТ) у товариство з обмеженою відпові-
дальністю (ТзОВ) – це провадження за № 
12015210190000203 від 1 травня 2015 р.

У цілих сім томів вилилося розслідування, 
але так звані правоохоронні органи, які утри-
муються за кошти платників податків, ніяк не 
можуть побачити очевидного, що лежить 
на поверхні, – привласнення цілого заводу 
шахрайськими способами. Закрити справу 
не файно, бо документально доказаний «де-
рибан», а добитися справедливості – немає 
«высочайшего позволения». А «за бортом» 
залишилися тисячі обдурених акціонерів.

Імітація бурхливої діяльності, свідоме за-
тягування розслідування справи закінчило-
ся прогнозованим фіктивним банкрутством 
товариства «Чортківський цукровий завод». 
Є рішення (чомусь!) Полтавського суду.

Методи і способи розслідування гучних 
кримінальних справ нашими правоохорон-
ними органами достеменно описані в газе-

ті «Експрес» (за № 86 від 12-19 листопада 
ц. р.). Тому й не дивно, що екс-голова СБУ 
В.Наливайченко назвав Генпрокуратуру 
України «організованою злочинною групою». 
Але дивує те, що цю ж характеристику по-
вторив Генпрокурор В.Шокін...

А саму історію приватизації в Україні (або 
по-українськи) науково, зі знанням справи, 
проаналізовано в книжці «Обкрадена Укра-
їна». Ця книжка – це «Біблія для влади», а 
решта все – від лукавого.

Тому наша громадська організація «За-
хист прав акціонерів Чортківського цукрово-
го заводу» в перших числах грудня планує 
зустріч громадськості Чорткова з автором 
книжки О.Яремків. Нехай люди з перших уст 
почують, як обкрадали народ (за Конституці-
єю – єдине джерело влади) його ж слуги, за 
яких вже чверть століття ми голосуємо. Як 
вони за інтереси народу готові втопитися на 
яхтах у чужих морях.

Хотілося б знати, чи буде тріщати примі-
щення від люду під час зустрічі з автором. Бо 
це стосується всіх і кожного. І книжку «Об-
крадена Україна» можна буде придбати тут 
же. Почують люди, яка гірка доля спіткала 
наші приватизаційні іменні сертифікати та 
наші акції.

Гірка, панове власники акцій, гірка!

Володимир ЧЕПИГА, 
голова правління громадської організації 

«Захист прав акціонерів Чортківського 
цукрового заводу»

Відповідно до пунктів 1 та 5 прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про націо-
нальну поліцію» з 7 листопада ц. р. втратив чин-
ність Закон України «Про міліцію». Таким чином, 
особи, які мали право на пільги згідно із цим за-
коном (звільнені зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років працівники міліції, особи началь-
ницького складу податкової міліції, особи рядо-
вого та начальницького складу кримінально-ви-
конавчої служби; діти (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу 

податкової міліції, рядового та начальницького 
складу кримінально-виконавчої служби, загиблих 
або померлих у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, непрацездатні члени сімей, які пере-
бували на їх утриманні) з 7 листопада втратили 
право на пільги. Особи, які втратили право на 
пільги, можуть звернутися за призначенням жит-
лової субсидії.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник УСЗН

Поліомієліт (поліо) - це дуже заразне за-
хворювання, спричинене вірусом поліо, який 
вражає нервову систему та може призвести 
до паралічу або навіть смерті. Параліч може 
наступити на все життя, і жертви поліо отри-
мують каліцтва через це захворювання. 5-10 
відсотків паралізованих помирають через 
ураження дихальних м’язів.

Вірус зазвичай інфікує дітей, які не вакци-
новані або не отримали всіх доз вакцини. У 
деяких випадках він може вражати підлітків і 
дорослих, які не отримували щеплень. 

Вірус поліо є дуже заразним. Він може пе-
редаватися від дитини до дитини та інфікува-
ти їх без жодних симптомів, поки не призведе 
до хвороби та паралічу однієї дитини, яка не 
має щеплення. Параліч трапляється в 1 з 200 
дітей, інфікованих цим вірусом. Вірус може 
жити в зараженій слині або калі інфікованої 
особи протягом багатьох тижнів. 

Ліків від цієї хвороби не існує. Але йому 
можна ефективно запобігти за допомогою 
щеплення. Починаючи з 1988 р., кількість ви-
падків інфікування в світі зменшилася на 99 
відсотків. 

Є два типи безпечних та ефективних вак-
цин: оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) – 
дві краплі в рот. Вона використовується для 
зупинення спалахів та досягнення високого 
рівня захисту дітей у ситуації, коли є циркуля-
ція вірусу, а також для проведення рутинної 
імунізації; інактивована поліомієлітна вакци-
на (ІПВ), що вводиться шляхом ін’єкції. Вона 
використовується для рутинної імунізації.

Як правило, коли в країні немає циркуляції 
вірусу поліо, для забезпечення захисту необ-
хідно мінімум чотири дози поліовакцини. Але 
у випадку спалаху, а також щоби зупинити 
циркуляцію вірусу, необхідні додаткові дози 
ОПВ вакцини. 

Якщо дитині, яка вже повністю вакцинова-
на, дати кілька додаткових доз ОПВ, це не 
лише означатиме вищий рівень захисту для 
неї, а й зупинить циркуляцію вірусу в оточен-
ні.

ОПВ використовується в усьому світі для 

захисту дітей від поліо, починаючи з 50-х 
років. ОПВ, що використовується в Україні, 
була прекваліфікована ВООЗ та закуплена 
ЮНІСЕФ.

Це вакцина Опверо виробництва Санофі 
Пастер (Франція).

Навіть повністю щепленим дітям потрібно 
зробити ще декілька щеплень вакциною ОПВ 
протягом додаткових заходів з імунізації.

Рутинна (тобто планова, запрограмована) 
вакцинація від поліо є однією зі складових 
цього календаря безкоштовних щеплень від 
10 захворювань, які діти отримують за 6 разів 
протягом перших півтора року життя.

У даний час в нашій державі відбувається 
ще додатково турова імунізація. Такі заходи 
організовуються, якщо є ризик розповсю-
дження вірусу, та у відповідь на спалах. Ме-
тою їх є не тільки захист кожної дитини, але 
і створення колективного імунітету, що зупи-
нить циркуляцію вірусу.

За результатами І туру в нашому районі 
здійснено вакцинацію вакциною ІПВ – 83,9 
відсотка, а ОПВ – 75,5 відсотка.

Із 30 листопада розпочався ІІ тур додат-
кової імунізації проти поліомієліту, який три-
ватиме 2 тижні (до 11 грудня). Вакцинації 
підлягають діти від 2 місяців до 5-ти років 11 
місяців 29 днів. Діти, що не одержали жодного 
щеплення проти поліомієліту, вакцинуються 
ІПВ (інактивованою поліомієлітною вакци-
ною), а ті діти, які раніше отримали щонай-
менше одну дозу інактивованої поліомієліт-
ної вакцини, вакцинуються ОПВ.

Шановні батьки! Для захисту дітей від ін-
фекційних захворювань зробіть їм щеплення 
відповідно до календаря рутинної імунізації 
та протягом кампанії додаткової імунізації. 

Будь ласка, стежте за оголошеннями міс-
цевих медичних установ та слухайте повідо-
млення свого лікаря чи медсестри щодо турів 
імунізації проти поліо.

Марія КОРОБІЙ, 
лікар-терапевт підлітковий КРЦПММСД

На Чортківщині – ІІ тур 
імунізації проти поліомієліту
Пам’ятаєте ці дві краплі рожевого кольору, які нам давали у дитинстві? 

Усі ми, батьки, отримали щеплення, які захищали нас від поліо. Зараз ми вкрай 
рідко бачимо навколо себе людей, що живуть із наслідками поліо, – 

і все це через зроблену колись вакцинацію.
Але якщо попитати наших бабусь і дідусів, то вони пригадають, скільки людей 

отримали каліцтва і скільки вмерли від поліо перед тим, як в Україні почали масово 
проводити щеплення. Тож не відмовляймо нашим дітям у праві на захист від цієї 

небезпечної хвороби!

Соцзахист інформує

Проблемно

Гірка доля солодких акцій
Відповідь на запитання «Чи виплачуватимуть дивіденди акціонерам 

Чортківського цукрового заводу?» вже було надруковано в «Голосі народу» 
17 квітня ц. р. Відповідав генеральний директор ТзОВ «Радехівський цукор». 

«Шоком без терапії» – інакше не назвеш те, що ми почули.

2 грудня. Післяполуднева пора. В службовій 
автівці начальника управління агропромислово-
го розвитку Чортківської РДА Івана Заболотного 
– начальник відділу з питань цивільного захисту 
населення райдержадміністрації Борис Гусак і 
заступник начальника державної пожежної ряту-
вальної частини № 6 (ДПРЧ-6) Ярослав Сміхун. 
Віднайшлося місце й для нас, газетярів, – разом 
з головним аграрієм району та «еменесниками» 
їдемо в Капустинці, до ПАП «Березина». Бо звід-
тіля надійшов сигнал: пошкоджено ряд госпо-
дарських будівель.

– Десь біля першої години пополудню, ближче 
під обід, дах на овочесховищі піднесло, закоти-
ло і начебто розірвало, – оповідає очевидиця 
стихійного явища, працівниця ПАП, що чергує 

на вазі. – Ті плити хапнуло й понесло далеко в 
поле, аж попід ліс, десь до п`ятидесяти метрів 
завдовжки, – продовжує.

Сучасне, потужне за обсягом овочесховище 
під суперсучасним білим покриттям зі сендвіч-
панелей (пінопласт поміж листками бляхи з двох 
сторін, що створює ефект термоса й ототожню-
ється із сендвічем) тут, в господарстві, іменують 
поміж себе «білим домом». Тепер же на тім домі 
видніється немалий темний отвір. Бо, вже за 
словами ветлікаря ПАП «Березина» Михайла Ві-
вчарика, котрому випало виконувати роль «гіда» 
для прибулих гостей, вітром зірвало 9 сендвіч-

панелей. Простуючи далі, 
вітрисько розгулявся вшир: 
пошкоджено цілий проліт – 
п`ять крокв на приміщенні 
свинарника та побито-потро-
щено близько півсотні листків 
шиферу. А ще на піднавісах, 
обшальованих брезентом, 
де зберігається зерно, те на-
криття (площею майже триста 
квадратних метрів) подерто 
цілковито.

Спостерігати картину нане-
сених стихією збитків член-
ству нашої бригади випало з 
...висоти! Екстрим впереміж 
із драйвом, нічого не скажеш: 
адже за підйомника дуже до-
речно послужив ківш потуж-
ного телескопічного наванта-
жувача Manitou французького 
виробництва (добре, що ПАП 

штибу «Березини» на часі володіють такими 
технічними агроновинками!). Звідтіля, здійнятий 
над пошкодженим дахом, і здійснював зйомку 
наш фотокореспондент.

Пошкодження оперативно долаються, бо хіба 
може бути по-іншому в «Березині» за її дирек-
тора Володимира Заболотного? Тим більше, ще 
й за долучення «еменесників». Випало нам за-
зирнути позавчорашнім надвечір`ям і до Забо-
лотівки: на господі тамтешнього війта Михайла 
Фойдюка «заїжджі» вітри, добряче накрутивши, 
зняли 39 (!) листків шиферного покриття. І не 
тільки в нього – багатьом заболотівчанам на-
шкодили, частково поруйнувавши дахи. Розкрито 
й дах приміщення майстерні на тамтешній трак-

торній бригаді – ним володіє ПП «Агросинтез-По-
ділля». І підприємці, що у фермерському примі-
щенні в Заболотівці тримають свині, теж зазнали 
збитків – про це інформував сільський голова. 

Ось така історія. Одначе, за коментарем Бо-
риса Гусака, котрий вже пережив на своїй посаді 
не одне стихійне лихо значно потужніших масш-
табів, випадає тішитися тим, що цьогорічного 
1 грудня над Чортківщиною не локалізувався 
жоден смерч. Лиш легенько зачепивши, стихія, 
дякувати Богові, обминула нас...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Стихія

Першогрудневі «витівки» 
буревію

Календарна зима не так відважно, як в̀ їдливо, все ж загостила й на чортківську 
землю. І першогрудневий буревій не в зовсім тотожний спосіб, як, приміром, 

у Львові чи на Волині, а начебто дотично зоставив свій слід. 
І то – в найпівденнішій зоні: Капустинцях, Заболотівці...
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Час місцевий

І прихисток, і матірна турбота
Чому Пробіжну назвали саме так – не пояснити 

одразу. Та як би не було, пробігти-перетнути цей 
колишній райцентр, в минулому навіть містечко, 
неможливо. Бо село таки чималеньке. І цілком 
небезпідставно претендує на центр територіаль-
ної громади. Тобто має намір прийняти сусідні 
села під своє крило. Як виявилось, тепле й при-
хильне крило.

Власне ця тема стала однією з визначальних 
серед сув`язі інших, що простимулювали наш ві-
зит до Пробіжни. Дві наступні – близький в часі 
День місцевого самоврядування, а ще – постать 
новообраного сільського голови. Адже війт у Про-
біжні наразі наймолодший поміж його побратимів 
в цілому районі – йому лише 23 роки.

Зрештою, на час нашого прибуття до сільської 
ради Назарія Зіновійовича на місці не виявилось 
– відбув десь в нагальних справах. Їх у нього ви-
стачає, й то кожна невідкладна. А тим часом га-
зетярів взялися вводити в тему, котру ми одразу 
озвучили, вірні помічники й однодумці війта – се-
кретар сільської ради Орися Польова та спеціа-
ліст-землевпорядник Марія Тимощук. І ось яка 
вималювалася картинка.

Щодо утворення громади Пробіжна наразі 
тяжіє до сусідніх Жабинців та Коцюбинців Гуся-
тинського району. Раніш прагнули об`єднання 
зі селами чорнокінецького куща, однак ті плани 
перекреслило утворення громади в Колиндянах. 
Хоча, воно, може, й на краще, адже з Жабинцями, 
Коцюбинцями, Гадинківцями їх лучить не лише 
географічна близькість, а й спільний орендар – 
ПС «Агрофірма «Нічлава», очолювана Степаном 
Коцірою. Той добрий господар та впливовий в 
ділових колах чоловік, кажуть, зазвичай завжди 
буває в Пробіжні на сесіях сільської ради, а тепер 
– ще й частіше.

Надати прихисток-крило іншим Пробіжна має 
неабияку спромогу. Бо інфраструктура там роз-
винута комусь на заздрість – самих крамниць аж 
13, є й автозаправка. Десятеро приватних підпри-
ємців дбають про розвиток власного бізнесу, до 
слова, з ними укладено договори на оренду вико-
ристовуваних земельних ділянок, що привносить 
непогані кошти до бюджету сільської ради. У селі 
функціонує лікарня, точніше, відділення ЦКРЛ, 

що надає медичну допомогу мешканцям поближ-
ніх і дальших сіл аж до Коцюбинчиків та Босирів, 
а також поліклініка. Вже давно тут «прописане» 
геріатричне відділення Терцентру з обслугову-
вання самотніх людей похилого віку. Поруч із 

минулим яскріє й майбутнє - самих шкіл аж дві: 
І – ІІІ ступенів та І ступеня, початкова, до обидвох 
ходить 140 учнів. Круглий рік працює дитсадок, та 
ще й який! До музичної школи доїжджають учні з 
сусідніх сіл. І пошта є, й Укртелеком, і аптека. До 
того ж, пустуючих наразі приміщень – хоч відбав-
ляй. Раніш це був мінус, тепер же виразно пере-
творюється на плюс. Бо центрові територіальної 
громади приміщення для осідків різних служб ще 

й як потрібні! 
Про все це 

та ще багато 
більше й було 
проговорено з 
працівницями 
сільради ще 
до зустрічі з ві-
йтом. Так само, 
як і про нього: 
мовляв, моло-
дий, беручкий 
та головне – 
авторитетний 
(як зізнається 
згодом сам На-
зарій, хвилю-
вався перед 
виборами, чи 
не осоромить-
ся, чи назбирає 
понад 50 від-
сотків голосів. 

Назбирав понад 90 відсотків...).

Дитя Незалежності: 
життєві університети

Найперше, про що хочеться говорити із Про-
біжнянським війтом, це про його вік. Бо він ви-
грашний цілковито в усіх відношеннях. Наро-
дився Назарій Зіновійович 1992 року, отож, його 
життєпис не заплямований навіть тінню «со-
вкового» минулого. Звідсіля й незаангажоване 
мислення, й розкрилля-шир думок і прагнень. 
Запитуємо свого візаві про це. Він усміхається з 
розумінням: так і є! «Знаю, чим живу зараз і яка 
дійсність тепер, – відповідає. – А як було колись, 
навіть не можу зрівнювати, бо нема з чим...».

На початках йому було дуже важко. Мова про 
ще далеко довиборний період, коли 22-річному 
секретареві сільської ради довелося торувати 
геть незнайому стежку й паперотворчої роботи 
з документами, й загалом освоювати сферу ді-
яльності, до котрої йому раніш ніхто не давав 
відповідної суми знань (навчався у ЧІПіБ, однак 
здобуте там наразі не згодилося). Виручали риси, 
властиві людині нового формату, а ще – природ-
ні організаторські здібності, що проявилися ще 
змалку. Бо ж організовував у рідному селі фут-
больну команду (принагідно жартує, що вона ста-
більно, вже третій рік поспіль, займає друге місце 
серед команд ігрової зони), а ще – висадження в 
сільському парку дерев (там і тепер завдяки його 
зусиллям – струнка алея почищених каштанів). 
Виростав в сім`ї сільської інтелігенції: мама – вчи-
телька початкових класів, батько за фахом еко-
номіст, працював і головним бухгалтером у кол-
госпі, й обіймав посаду заступника начальника 
податкової міліції в Чорткові. 

Вже тут, у самоврядному органі, почались його 
життєві університети. Ще коли був секретарем 

сільської ради (а голови теж не було, тому фак-
тично й суміщав тоді функції обидвох), встановив 
у селі відпочинкові лавочки на автозупинках, а 
ще – сміттєві урни, плідно попрацював над освіт-

ленням. Нині освітлюються майже всі вулиці (за 
винятком двох, котрі залишається «підтягнути»), 
їх у Пробіжні - 16. Як зазначає Назарій, буквально 
через два тижні село освітлюватиметься повніс-
тю – від 18-ї до 6- ї год. ранку. Всі вулиці підсипані 
щебнем – за словами війта, вже немає проблема-
тичних зон. Буквально вчора, одразу після нашо-
го візиту, передбачався початок робіт на міжра-
йонній дорозі, що простує з Пробіжни до сусідніх 
Жабинців. «Та дорога буде нам по-
трібна для прямого сполучення, 
коли станемо громадою, – рано чи 
пізно», – висловлює впевненість 
наш візаві.

Відчувається, що мова про най-
суттєвіше в ближніх планах – щодо 
підготовчої роботи до об`єднання 
сіл в територіальну громаду – його 
улюблена «родзинка». Цим бук-
вально живе. І перший вагомий 
крок – заявка, подана до відділен-
ня Державного фонду регіональ-
ного розвитку щодо виділення ко-
штів на реконструкцію приміщення 
під майбутній адмінбудинок. Цей 
привабливий, попри запущеність, 
будинок колишнього інтернату 
(знімок нижче), що перебуває на 
балансі райво, депутати районної 
ради на близькій в часі сесії, як спо-
дівається Пробіжнянський війт, пе-
реведуть на баланс сільської ради. 
І тоді там візьмуться за діло. Бо то-
рувати стежку в майбутність треба 
спішно й невідкладно, тож закрива-
ти такі питання завчасу.

Родом з ХХІ століття
Ще в своєму кабінеті Н.Костецький не без гор-

дості оповідав про придбаний ним для дитсад-
ка ще влітку котел на тверде паливо. Адже, за 
підрахунками, спожита 
кількість кубів газу за ни-
нішніх вартостей обходи-
лась садкові для обігріву 
сумою чималенькою – в 
70 тис. грн. Котел обій-
шовся значно дешевше, 
та й за рік-два він себе 
окупить. Від природного 
голубого палива тут теж 
не відмовились – котел 
спарований з газовим. А 
з дровами допомагають 
місцеві підприємці – від-
чувається, у війта з ними 
хороший діловий тандем. 

Оте видиво ми й уздрі-
ли, коли завітали на дит-
садківське подвір`я: там-
тешній завгосп спеціально придбаною для цього 
бензопилою готував чергову порцію палива. А в 
садку – дзвінко й гамірно: недарма ж «Дзвіночок»! 
Загалом його відвідує 23 діток, наразі було 14. 
Разом із вихователькою Марією Натолочною та 
завідуючою Тетяною Паламар вихованці клеїли 
ліхтарики на ялинку, а в просторій ігровій кімнаті 
ще владарювала золота осінь – недарма про те 
свято стільки приємних спогадів. Передобідньої 
пори клопотались смаколиками для дітвори по-

мічник вихователя Ольга Рогоза та кухар Марія 
Ангел. І скрізь – в залі, у спальні, де є навіть ка-
пличка з фігурою Матінки Божої, на кухні та в сан-
вузлі – так затишно й тепло, світло та любо. А ще 
– по-сучасному.

Неждано-негадано теж по-сучасному (бо ма-
ється і комп`ютер, і великий телевізор на стіні), 
а ще – напрочуд по-домашньому і в початковій 
Гриньківській школі, де навчається шестеро діток 
з цього кутка села. Завідуюча школою Оксана Ка-
лушка стурбована тільки одним: лиш би діти були! 
Бо й Пробіжна не виняток, і тут проблема з наро-
дженнями. І хоч цьогоріч народилося рекордне в 
порівнянні з попередніми літами число дітей – 21, 

«на підході» є ще, однак смертність перевищує 
(цьогоріч 30 осіб). Та в тім, що пробіжнянців ро-
дом з першої чверті ХХІ століття більшає, є, поза 
жартами, й заслуга сільського голови – адже його 
донечка Віра теж народилася цьогоріч. Задля неї, 
юної пробіжнянки, як і десятків інших, має онов-

люватися й змінюватися рідне село, материзна, 
ота пуповина, котра тримає й манить нас з дале-
ких чи ближніх світів...

Нам розповідали в сільській раді, що із Про-
біжни, села немалого, бо з чисельністю 1820 меш-
канців, наразі багато синів та доньок подалося за 
кордон – до Польщі й Італії, Португалії та Великої 
Британії. Подалися за більш ситим, надійнішим ни-
нішнім днем. А яким бути завтрашньому? Цим і кло-
почеться, перебравши на свої плечі легші й важчі 
турботи, ось цей обранець громади – очільник ор-

гану місцевого самоврядування. Й надійного само-
врятування для свого та сусідніх сіл, схоже, теж.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Прихильне пробіжнянське крило
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Присвята

Наша юнь

Цьогоріч святкування відбулось по-
особливому. Оскільки міжнародною мовою 
спілкування є англійська, то й програма була 
проведена у англо-українському форматі. 
Юнаки та дівчата позмагалися в інтелекту-
ально-розважальному шоу «Mad heads show».

На початку програми усю студентську ме-
дичну родину привітав директор коледжу, за-
служений лікар України, канд. мед. наук Лю-
бомир Степанович Білик і побажав натхнення 
на добру науку та плідну працю, підкорення 
нових вершин знань, досягнення омріяної 
мети, зустріти справжніх і надійних друзів та 
дістатись крізь терни до зірок, аби здібності, 
талант, високі патріотичні почуття стали за-
порукою нових визначних успіхів, котрими 
пишатиметься Україна. Любомир Степанович 
висловив гордість студентською молоддю, 
адже це свідчення того, що у нашому коледжі 

завжди панує дух патріотизму та інтелігент-
ності.

Звання кращих знавців англійської мови ви-
борювали команда хлопців «Chilly Peppers» 
та команда дівчат «Diamonds». 

«Битва інтелектів» відбувалася в 6 етапів і 
пройшла у пізнавальній та напруженій бороть-
бі. Учасники продемонстрували не лише свої 
знання, а й рішучість, логічне та нестандартне 
мислення, спритність, впевненість та інтуїцію.

Між конкурсами звучали різноманітні за 
стилем і настроєм вокальні та хореографічні 
композиції у виконанні студентів коледжу. 

Учасники програми підкорили журі своєю 
харизмою, великим прагненням до перемо-
ги. І хоча «пальму першості» за результата-
ми турнірної таблиці здобула команда юнаків 
«Chili Peppers» –  усіх об’єднав святковий на-
стрій, який усмішками сяяв на обличчях сту-

дентської юні.  
Командний дух, розумні погляди, неорди-

нарне мислення… Усе це про неї – молоду 
еліту Чортківського державного медичного 
коледжу. 

Яскравим завершенням свята став флеш-
моб «Ми – українці!», який символізував єд-
ність нашої держави та патріотичний дух. Бо 
якою б мовою ми не розмовляли, на якій би 

частині світу не жили, ми пам’ятаємо про свої 
корені, про рідне слово батька і ніжну пісню 
матері. Тож будьмо гуманними та милосерд-
ними, щирими із собою та іншими, будьмо 
Українцями!!!

Наталія КИШКАН,
 голова студентської профспілки коледжу

Марія НИКОЛИШИН, 
культорганізатор коледжу

22 листопада у будинку культури м. Копи-
чинці відбувся громадсько-літературний за-
хід, зорганізований поетом-піснярем Іваном 
Кушніром і відділом культури. Невеликі круглі 
столи з вигнутими ніжками, як долі митців, 
покриті білими скатертинами або ретропро-
грамами театральних вистав, переносили 
в мистецьку атмосферу минулого. А шини, 
каски, картини і світлини з Майдану – нага-
дували про зовсім близьке минуле. Гостям 
провели екскурсію краєзнавчим музеєм, де, 

зокрема, є кімната Леп-
ких. До «мурашок по 
тілу» зворушила компо-
зиція старшокласників 
– України-дівчини і трьох 
юнаків-воїнів, з поки що 
штучною зброєю, з їхніх 
уст звучало: «Ми сьогод-
ні живі і риємо донецьку 
землю, а завтра будемо 
мертві…». Згадуючи по-
дії дворічної давності, 
присутні автори зачита-
ли свої поезії, проникнуті 
болем втрат сподівань і 
тванню владної системи. 
Окрім того, чортківський 
осередок ВО «Свобода» 

зорганізував поїздку в урочище «Меморіал» 
у Копичинцях. Там, у лісі, поблизу дороги, в 
1940-х роках каральні органи російської ста-
лінської окупації скидали тіла повстанців. Як 
і тоді, так і тепер, російські кулі та снаряди 
шматують тіла захисників України, її свободу і 
пам’ять майбутнього. 

Ярослав ДЗІСЯК, 
викладач Чортківського коледжу економіки 

і підприємництва ТНЕУ, ВО «Свобода»

З особливим, властивим їй шармом про-
вадила спільноту стежками духовно-патріо-
тичної сув`язі ведуча вечора Христина Ярем-
чук – знана в районі «просвітянка». Власне 
господинею і частково винуватицею зібрання 

стала поетка 
Оксана Мло-
дзяновська, 
авторка ду-
х о в н о - п о -
етичного гім-
ну свідомого 
у к р а їн с т в а 
– збірки «Я 
люблю Укра-
їну», котра 
й репрезен-
тувалася на 
загал. 

В е д у ч а 
с х а р а к т е -

ризувала місяць падолисту як здавна по-
минальний: спершу за січовими стрільцями, 
хоробрими «усусусами», відтак – за жертва-

ми голодоморів в Україні, а віднедавна – іме-
нами Майдану, героями Небесної сотні. Їх і 
було пошановано в текстурі зібрання. Літе-
ратурну композицію представили учні Старо-
ягільницької ЗОШ І – ІІ ступенів під орудою 
навчительки Лесі Яцук. Й ведуча, й учасни-
ки – студенти Чортківської дяківсько-катехи-
тичної академії ім. свмч. Г.Хомишина Андрій 
Жук, Назар Ходачек, Василь Макогонський 
та Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського Анастасія Була, 
Наталя Пискливець, Юлія Лесишак, Іван Вод-
вуд, донька воїна-учасника АТО Марія Тихоліз 
(майбутніх педагогів готували «просвітянки» 
Наталія Волощук та Галина Обліжок) читали 

просту й високу водночас віршовану патрі-
отику. А виконувані пісні так і брали за душу 
вражаючою глибиною.  

Як і зазвичай, особливою енергетикою, ви-
тонченним чуттям були пройняті слова до 
спільноти з уст авторки особливо настроєвих 
поезій п. Оксани Млодзяновської. Вона впо-
добилася іншим читцям і теж читала власні 
римовані рядки, а також щиро завдячувала 
спонсорам, котрі долучилися до видання цієї 
книжки.

Боже слово привнесли присутні в залі з цієї 
оказії душпастирі – о. Іван та о. Володимир, 
котрий поблагословив  вечір і розкрив на за-
гал обсягове поняття капеланства, котре 
відродилось з Майданом та Революцією Гід-
ності, а відтак – війною на Донбасі, доповнив-
ши демонстраційними фотокадрами. Він, до 
слова, наголосив, що репрезентована книжка 
«Я люблю Україну» в ідеалі мала би бути в 
кожній школі. Авторку її привітало з виходом 
збірки представництво релігійних спільнот 
греко-католицьких церков смт Заводське та 
передмістя Синякового.

А завершився вечір поетичною молитвою, 
вимовленою Христиною Яремчук, авторства 
Тетяни Домашенко:

Будем служити Богу одному,
Більше нікому, більше нікому!
Лиш перед Богом я на колінах,
Я – Україна, я – Україна.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото з альбому Оксани МЛОДЗЯНОВСЬКОЇ

«…Боротьба 
не за щастя  вже 
навіть іде – за 
життя! Бо його 
забирають. Нас 
надія веде, нас 
ідея веде за сво-
боду для рідного 
краю» – такими 
словами розпо-
чали цей захід 
ведучі Василь 
Гладчук і Люд-

мила Осадца. Сьогодні ми зібралися тут, 
щоб у скорботі схилити низько голови перед 
пам’яттю людей різного віку, яких було вби-
то в мирний цивілізований час ХХІ століття. 
З уст дітей Наталі Вівчар, Миколи Бук, Лілі 
Дроздової, Софії Луговик, Василя Гладчука, 
Надійки Романів прозвучали вірші «Плаче 

Україна», «Капає кров», «Допоки житиму», 
«Вставай, Україно» та ін.

Враженнями про події Майдану поділився 
очевидець - житель села Долина, депутат 
районної ради Любомир Хруставка. Жіночий 
ансамбль «Перевесло» виконав пісні «Вста-
вай, мій народе», «Над землею тумани». 
Ансамбль дівчат «Віночок» подарував пісню 
«Заспіваймо пісню про Україну».

Хвилиною мовчання всі присутні вшанува-
ли пам’ять Героїв Небесної Сотні та тих, хто 
помер під час Голодомору. На завершення 
години-реквієму прозвучало величаво «Боже 
Великий Єдиний...» у виконанні церковного 
хору та ансамблю «Перевесло». На спомин 
про померлих всі запалили свічі пам`яті у ви-
гляді хреста.

Олександра КУЧЕР, 
провідний бібліотекар бібліотеки-

філіалу с. Шульганівка

До річниці майдану

«Революція Гідності, революція 
свободи і єдності»

Під такою назвою 28 листопада 2015 року проведено годину-реквієм у церкві 
св. Архистратига Михаїла. Захід проведено за ініціативи провідного

бібліотекаря бібліотеки-філіалу села Шульганівка Олександри Кучер, бібліотекаря 
села Долина Світлани Богуцької та завідуючої СБК Ганни Прондюк. Настоятель 

храму отець Роман Гончарик відправив поминальну панахиду за Героями Небесної 
Сотні та загиблими в АТО.

Де пам`яті свіча палахкотить 
нетлінно

Листопадове недільне надвечір̀ я зібрало в актовій залі управління Бучацької єпархії 
УГКЦ аудиторію не так численну, як однорідну спільними прагненнями й почуваннями. 

Зібрало на літературно-музичний вечір «Пам`яті свіча».

Листопадова пам’ять

Студент – це звучить гордо!
Кажуть, що студентські роки – найкращі в житті. І це правда. Нові знайомства, 
друзі, враження, життя в гуртожитку, спільні вечері, лекції, сесії, згуртований 

відпочинок, смішні життєві історії, незабутні викладачі, перше кохання… – 
все це спогади, які пронесуться не раз думками людини, що перевірила на собі справ-

жнє буденно-святкове студентське життя. 
 17 листопада, разом із студентством усього світу, студентська родина 

Чортківського державного медичного коледжу відзначила Міжнародний день студента 
– свято, що зближує та об’єднує молодь, символізує юність, красу, романтику.



УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.30 Богатирськi iгри 
12.00 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
12.30, 20.30 Зроблено 
в Європi 
13.20 Вiкно в Америку 
14.20 Мультфiльми 
15.10 Х/ф «Нiмеччина 09» 
17.35 Книга ua 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Реформуючи Україну 
20.00 Перша шпальта 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю 
жiнку - 2» 
12.20 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
14.10 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Слуга народу» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Вокзал для двох» 
12.25 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
13.45, 14.20 «Судовi справи» 
15.00, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Заради кохання 
я все зможу!» 
22.55 Т/с «Я повернуся» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Дива цивiлiзацiї» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «У дорозi. 
Щоденник» 
15.15 «Наодинцi з усiма» 
15.45 «7 природних чудес 
України» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Моя улюблена 
робота» 
17.30 «Своїми очима» 
18.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Катерини») 
18.30 «Живе багатство 
України» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
18.55 Реклама. Анонси 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Портрет» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма 
«Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
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УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.50 Код безпеки 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.35 Реформуючи Україну 
11.45 Етнографiчнi 
замальовки. Грузiя 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Мультфiльми 
15.05 Музичне турне. 
Спiває Оксана Пекун 
16.30 Д/ф «Днi страху» 
17.05 Д/ф «Сербська 
енциклопедiя» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 Вересень 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.35 З перших вуст 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 2» 
14.00 Т/с «Сценарiй долi» 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Слуга народу» (1) 
22.00 «Одруження 
наослiп» 
00.00 Х/ф «Небезпечний 
квартал» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.55 Т/с «Я повернуся» (2) 
01.55 Д/с «Легенди 
бандитської Одеси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Замки Тернопiлля» 
12.15 «Назбиране» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Стародавнi 
культури» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Своє, українське» 
17.30 «Живе багатство 
України» 
18.00 «Актуально» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 «Мандри» 
19.30 «Дiловий ритм» 
20.00 «Клара Лучко» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.35 Програма 

«Щоденник для батькiв» 
13.00 Ювiлейний концерт 
М.Блаженка 
14.00 Х/ф «Повiтрянi 
пiрати» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Остання 
мiшень» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Громадянська 
оборона 
10.55 Т/с «Далекобiйники» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.05 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро»-2» 
15.25, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.45 Т/с «Прокурори» 
17.45, 22.25 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.25 Х/ф «Обитель зла-2. 
Апокалiпсис» (2) 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10 «Зiркове 
життя. Вiдчайдушнi 
домогосподарки» 
10.05 «Зiркове життя. 
Розплата за гордiсть» 
11.00 «Битва екстрасенсiв» 
12.35 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Молодик» (2) 
21.20 Х/ф «Якщо твоя 
дiвчина - зомбi» (2) 
23.10 Х/ф «Катакомби» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.20 Т/с «Квиток на 
двох» (1) 
16.00, 05.05 Глядач як 
свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА «Динамо» 
- «Маккабi» 
23.50 Подiї дня 

2+2
06.35, 16.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Таємницi 
затонулих кораблiв» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Прихованi 
мiста» 
12.15 Х\ф «Знак» 
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна 
брама» 
16.25, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 «Знак» 
22.35 Прем`єра..
Т\с «Легенди» 
02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.25, 18.55 Про головне 
10.30 Чоловiчий клуб 
11.00 Вiкно в Америку 
11.40 Вiйна i мир 
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.30 Спогади 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.10 Свiтло 
17.00 Церемонiя 
нагородження переможцiв 
Мiжнародного конкурсу 
«ADAMI MEDIA ПРИЗ-
2015» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 2» 
14.00 Т/с «Сценарiй долi» 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Слуга народу» (1) 
22.00 «Право на владу» 
23.30 «Право на владу» 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.35, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.40 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45 «Сiмейний суд» 
16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.55 Т/с «Я повернуся» (2) 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Своїми очима» 
14.00 «Клара Лучко» 
14.45 «Актуально» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.40 «Просто неба» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Термiнове 
занурення» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
20.30 Програма «Вiкно 
в Європу. Сильнi 
разом» 
21.30 Програма 
«Компромiс» 
22.35 Х/ф «Справжнє 
кохання» (2) 

09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Вишневi ночi» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Унiкальна 
Україна» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
18.00 Т/с «Перша ледi» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Сiєста» (2) 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.15 Т/с «Путьова країна» 
11.30 Дивитись усiм! 
11.40, 13.20 Х/ф «Подорож 
до центру Землi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Пiсля заходу 
сонця» 
16.20 Х/ф «Людина 
листопада» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Дiвчина з тату 
дракона» (2) 

СТБ
06.25, 16.00 «Все буде добре!» 
08.25 «Все буде смачно!» 
09.20 «Зiркове життя. У 
полонi прокляття» 
10.15 «Битва екстрасенсiв- 5» 
12.25 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.00 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор брехнi - 7» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
12.00 Х/ф «Крок вперед 4» 
14.00 Х/ф «Крок вперед 5: 
Все або нiчого» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.45 Страстi за ревiзором 
23.55 Х/ф «Дикi штучки» 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Мiй 
коханий генiй» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» (1) 
21.00 Х/ф «Мiй бiлий i 
пухнастий» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Форсаж» (2) 

2+2
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.00 «Облом.UA» 
08.35 «Помста природи» 
10.30 Т/с «Мушкетери» 
12.30 Х/ф «Остiн 
Пауерс: Людина-загадка 
мiжнародного масштабу» 
14.25 «Вайпаут» 
15.20 «Легенди 
кiкбоксiнгу» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Х\ф «Шанхайський 
полудень» 
22.35 Прем`єра. 
Т\с «Легенди» 
00.20 Х/ф «Острiв скарбiв» 
02.15 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
10.30 Богатирськi 
iгри 
11.40 Перша студiя 
12.30 «Prime-time» 
з Мирославою Гонгадзе 
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Мультфiльми 
15.05 Фольк-music 
16.05 Подорожнi 
16.55 Д/ф «Чорнi 
лангури» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 З перших вуст 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 
«Мiняю жiнку - 2» 
14.00 Т/с «Сценарiй долi» 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Слуга народу» (1) 
22.00 «Новий iнспектор 
Фреймут - 3» 
00.00 Х/ф «За межею» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.55 Т/с «Я повернуся» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Живе багатство 
України» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема 
дня» 
13.50 «Перлини 
Прибузького краю» 
14.20 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Катерини») 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Портрет» 
16.15 «Чудесний 
канал» 
17.00 «Зона 
ризику» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Стародавнi 
культури» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня 
казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Унiкальна Україна» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Музичнi 

делiкатеси» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Заручники честi» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Страхiття» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 20.20 Громадянська 
оборона 
11.00 Т/с «Далекобiйники» 
11.55, 13.20 Х/ф «Забiйний 
футбол» 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
14.25 Т/с «Код Костянтина» 
15.25, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.50 Т/с «Прокурори» 
17.45 Т/с «Путьова 
країна» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.15 Т/с «На трьох» 
23.10 Х/ф «Обитель зла» (2) 

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Все буде смачно!» 
08.55 Х/ф «Любов i голуби»(1) 
10.55 «Битва 
екстрасенсiв» 
12.20 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей. Пост-шоу» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.10 Абзац! 
19.00 Х/ф «Сутiнки» (2) 
21.15 Х/ф «Присвячений» (2) 
23.10 Х/ф «Академiя 
вампiрiв» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 12.15 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15, 15.30 Х/ф «Мiй бiлий 
i пухнастий» (2) 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» (1) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА «ПСЖ» - 
«Шахтар» 
23.50 Подiї дня 

2+2
06.35, 16.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 
7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Таємницi 
затонулих кораблiв» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi 
свiти» 
11.15 Д/п «Сувора 
природа» 
12.10 Х/ф «Вторгнення 
живої сталi» 
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна 
брама» 
16.25, 17.55 «Вiдеобiмба» 
20.20 Х\ф «Знак» 
22.35 Прем`єра. 
Т\с «Легенди» 
02.10 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 12.10, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
10.30 Вересень 
12.25, 01.45 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 км. Жiнки 
14.10 Вiра. Надiя. Любов 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт 10км. Чоловiки 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
22.45 З перших вуст 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь « 
09.30, 11.00, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 2» 
14.00 Т/с «Сценарiй долi» 
15.05 «Клiнiка» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ-2015» 
22.40 «Свiтське життя» 
23.40 Х/ф «Приниження» 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Заради кохання 
я все зможу!» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
13.40, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Х/ф «База» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.30 «Армiя нескорених» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Земляки» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Там, де ти живеш» 
18.00 «Стародавнi 
культури» 
18.30 «Сад. Город. 
Квiтник» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.45 «Загубленi у часi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 

12.40, 20.40 Програма 
«Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Чорний яструб» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Цунамi» (2) 

ICTV

08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Громадянська 
оборона 
11.05 Х/ф «Розбiрки у 
Бронксi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.20 Т/с «Три днi 
лейтенанта Кравцова» 
17.45 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.30 Дизель-шоу 
23.35 Х/ф «Обитель зла-4. 
Життя пiсля смертi» (2) 

СТБ
09.00 «Зiркове життя. 
Зацькованi батьками» 
09.55 Х/ф «Я не 
повернуся»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.00, 22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.32 Т/с «Друзi» 
11.20 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Супермодель по-
українськи 
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок ч.1» (2) 
21.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок ч.2» (2) 
23.15 Х/ф «Гостя» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Х/ф «Танго 
метелика» (2) 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» (1) 
21.00 Х/ф «Шлях до серця 
чоловiка» (2) 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 16.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Прихованi 
мiста» 
12.15 Х/ф «Льодовi 
дрижаки» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
16.25, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Кiкбоксер» 
21.15 Х/ф «Конан Варвар» 
23.20 Х/ф «Бiжи не 
озираючись» 
02.00 Х/ф 
«Вiдьма» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.25 У просторi буття 
07.30 Вертикаль влади 
08.25 Код безпеки 
08.40 Вперед на Олiмп! 
09.25 Хочу бути 
10.00 Хто в домi хазяїн? 
10.30 Музична зима на 
Першому 
11.35, 21.30 Полiцiя 
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 10 
км. Жiнки 
13.35 Богатирськi iгри 
14.35 Чоловiчий клуб 
15.25, 03.30 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування 12,5 км. 
Чоловiки 
16.25 Баскетбол. Чемпiонат 
України. БК «Хiмiк» - БК 
«Черкаськi мавпи» 
18.40 Х/ф «Снiговики» 
20.30 На пам’ять 
21.00, 05.30 Новини 
22.15 Iнша музика 
з Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00, 19.30 ТСН
09.00 «Свiтське життя» 
10.00 Х/ф «Все одно ти 
будеш мiй» 
14.00 «Вечiрнiй Київ-2015» 
16.35 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал» 
23.15 «Що? Де? Коли? - 
2015» 
00.30 Т/с «Iмперiя» (2) 

ІНТЕР
09.30 Х/ф «Дiвчата» 
11.30 Програма «Подорожi 
в часi» 
12.00 «Любов з першого 
погляду» 
13.00 Т/с «Щасливчик 
Пашка» 
18.05 Х/ф «Будинок для 
двох» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Великий бокс на 
IНТЕРе. Олександр Усик - 
Педро Родрiгес 
00.30 Х/ф «Гаджьо» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
13.00 «Театральнi зустрiчi» 
14.30 «Мелодiї кохання» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Хатинка Василинки» 
17.40 «Будьмо знайомi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 21.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30, 00.30 Х/ф «Пам’ятай 
про мене» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 

«Хлопчик-полiцейський» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 В.ф. «Крим: час 
окупацiї. Право на свободу 
та життя» 
20.40 Iрина Федишин, 
«Музична феєрiя» 
22.00 Х/ф «Декiлька 
любовних iсторiй» (2) 

ICTV
08.35 Провокатор 
09.30 Секретний фронт 
10.30 Антизомбi 
11.30 Дiстало! 
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.45 Iнсайдер 
14.45 Т/с «Володимирська, 15» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Обитель зла-5. 
Вiдплата» (2) 
22.00 Х/ф «Обитель зла-4. 
Життя пiсля смертi» (2) 
23.55 Х/ф «Обитель зла-3. 
Вимирання» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Зваженi та щасливi - 5» 
11.55, 22.05 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
15.20 Х/ф «За двома 
зайцями»(1) 
17.00 «Хата на тата» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
23.00 «Х-Фактор - 6 
Пiдсумки голосування» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.37, 08.45 Ревiзор 
11.35 Страстi за ревiзором 
13.40 Х/ф «Таймлесс: 
Рубiнова книга» (2) 
15.55 Х/ф «Таймлесс 2: 
Сапфiрова книга» (2) 
18.20 Х/ф «Дивергент» (2) 
21.00 Х/ф «Дивергент 2: 
Iнсургент» (2) 
23.15 Х/ф «Присвячений» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.45, 07.10, 21.40 Х/ф 
«Шукаю попутника» (2) 
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
08.50, 01.10 Вiдверто з 
Машею Єфросiнiною 
10.00, 00.10 Зiрковий шлях. 
Субота 
11.00 Х/ф «Шлях до серця 
чоловiка» (2) 
13.00, 15.20 Т/с «Не 
вiдпускай мене» (2) 
17.10, 19.30 Т/с 
«Мезальянс» (2) 
23.40 Жеребкування 
фiнальної частини ЄВРО-2016 

2+2
09.10, 14.00 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.50 Т/с «Мушкетери» 
17.10 Х/ф «Останнiй 
легiон» 
19.05 Х/ф «Конан - 
руйнiвник» 
21.05 Х/ф «Шостий день» 
23.30 Бокс. Чемпiонський 
бiй у суперважкiй вазi: 
Ентонi Джошуа (Велика 
Британiя) - Дiллiан Вайт 
(Велика Британiя); Крiс 
Юбенк (Велика Британiя) 
- Гаррi О’Саллiван (Велика 
Британiя). Трансляцiя з 
Лондона 
02.00 Х/ф «Вишневi ночi» 

УТ-1
09.25 5 баксiв.net 
10.20 Твiй дiм 
10.45 Фольк-music 
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4 х 6 км. Жiнки 
14.05 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
15.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4 х 7,5 км. 
Чоловiки 
16.55 Д/ф «Мiй Афганiстан: 
повсякденнi iсторiї про 
бомби та кулi» 
17.50 Театральнi сезони 
18.25 Т/с «Бiлявка» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Мультфiльм 
09.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00, 12.10, 13.25 «Свiт 
навиворiт - 3: Танзанiя, Ефiопiя» 
14.35 «Новий iнспектор 
Фреймут -3» 
15.45 «Одруження наослiп» 
17.00 «Розсмiши комiка» 
18.00 «Сказочная Русь» 
19.20 «10 хвилин з 
прем’єр-мiнiстром» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Iнша жiнка» (2) 
00.35 Українська нова 
хвиля «Мандрагора» 
(2), «В деревах» 
(2), «Листопад» (2), 
«Алкоголiчка» (2) 

ІНТЕР
09.05 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний - 2» 
11.00 «Орел i Решка. 
Незвiдана Європа» 
12.00 Х/ф «Будинок
для двох» 
13.35 Т/с «Сiльський 
романс» 
17.05 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 
19.00 Програма «Любов 
з першого погляду» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.40 Т/с «Спроба Вiри» (2) 
02.00 Х/ф «Дiвчата» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi замальовки» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 Д/ф «Свiтло хреста 
Митрополита Андрея 
Шептицького» 
17.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
18.30 «У дорозi. 
Щоденник» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Вечорницi на Андрiя») 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.40 Час-Тайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Хлопчик-полiцейський» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 

зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Модна 
правда» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Майже iдеальне 
пограбування» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.40 Т/с «Путьова країна» 
11.40 Дизель-шоу 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Червоний 
Капелюшок» 
15.00 Х/ф «Володар 
персня. Хранителi персня» 
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
20.35 Х/ф «Джек Рiчер» 
23.25 Х/ф «Темний лицар. 
Вiдродження легенди» 

СТБ
07.45, 10.50 «Х-Фактор - 6» 
09.00 «Все буде смачно!» 
14.15 «МастерШеф - 5» 
19.00 «Битва екстрасенсiв -15» 
21.15 «Один за всiх» 
22.20 «Телетриумф» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.45 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Молодик» (2) 
12.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затьмарення» (2) 
14.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок ч.1» (2) 
16.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок ч.2» (2) 
18.45 Х/ф «Гра Ендера» (2) 
21.00 Х/ф «Знаряддя 
смертi: Мiсто костей» (2) 
22.55 Х/ф «Дуже страшне 
кiно 5» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.20 Т/с «Не вiдпускай 
мене» (2) 
13.15 Т/с «Мезальянс» (2) 
17.10, 20.00 Т/с «Сила 
Вiри» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин з прем’єр-
мiнiстром 
22.20 Т/с «Квиток на двох» (1) 

2+2
08.35 «Облом.UA» 
09.00 Бокс. Чемпiонський 
бiй у суперважкiй вазi: 
Ентонi Джошуа (Велика 
Британiя) - Дiллiан Вайт 
(Велика Британiя); Крiс 
Юбенк (Велика Британiя) 
- Гаррi О’Саллiван (Велика 
Британiя) 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Хоробрi серця» 
15.00 Прем`єра. 
«Зброя» 
15.25 Х/ф «Льодовi 
дрижаки» 
17.10 Х/ф «Конан - 
руйнiвник» 
19.10 Х/ф «Конан Варвар» 
21.30 «Профутбол» 
23.00 Х/ф «Бiжи не 
озираючись» 
01.40 Х/ф «Вiнчання зi 
смертю»

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам доведеться взяти на 

себе керівну роль і на робо-
ті, і в сімейному житті. Перш 
ніж братися до роботи, варто 
продумати все до дрібниць. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Практично всі ваші за-

думи здійсненні. Але не 
діліться поки що ні з ким 
важливими цілями, ідеями 
та планами.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Буде потрібна зосеред-

женість у справах. Спробуй-
те реально розраховувати 
свої сили, перевантаження 
можуть несприятливо від-
битися на вашому здоров’ї. 

РАК (22.06-23.07)
З колегами і коханою лю-

диною можливі нерозуміння 
та сварки. Будьте готові до 
того, що обраний вами на-

прямок прийдеться змінити 
на протилежний. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Спробуйте викинути з 

голови все, що не сприяє 
вашому розвитку. Не чі-
пляйтеся за старе, від змін 
ви тільки виграєте. 

ДІВА (24.08-23.09)
Бажано нічого нового не 

вживати, краще підвести 
підсумки, проаналізувати, 

що вам уже вдалося, а що 
тільки потрібно зробити.  

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Постарайтеся виправити 

помилки в професійній сфе-
рі і в особистому житті, поки 
у вас є така можливість. Не-
обхідно зберігати рівновагу 
і контролювати свої емоції. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Виявіть активність і пози-

тивну налаштованість. Варто 

відпочити від проблем і суєти. 
В особистому житті все скла-
дається гармонійно і взаємно.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ситуація, що складеться 

цього тижня, може спровоку-
вати вас на парі з колегами 
або друзями, постарайтеся 
філософськи поставитися до 
нього і перетворити його в за-
хоплюючу бесіду, це вам ціл-
ком під силу. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Начальству може не спо-

добатися ваше свавілля та 
зайнятість не тими справами 
в робочий час. Не варто пла-
нувати важливі переговори, ви 
однаково на них спізнитеся. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не піддавайтеся ліно-

щам та апатії, бо вони пе-
решкодять в досягненні 
бажаних результатів. Не 

варто вживати нічого ново-
го, краще займіться повсяк-
денними справами, що на-
громадилися. 

РИБИ (20.02-20.03)
Суттєво підвищиться 

ваша спостережливість, заго-
стриться інтуїція, що зробить 
вас у цей період хорошим 
психологом. Знизьте на робо-
ті навантаження до розумно-
го мінімуму. 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.50 Т/с «Далекобiйники» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.05 Х/ф «Громобiй» 
15.25, 16.20 Патруль. 
Самооборона 
16.45 Т/с «Прокурори» 
17.45, 22.25 Т/с «На трьох» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
23.25 Х/ф «Обитель зла - 
3. Вимирання» (2) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.10 «Все буде смачно!» 
09.05 «Зiркове життя. 
Вбитi молодiстю» 
10.00 «Зiркове життя. 
Сльози клоуна» 
10.55 «Битва 
екстрасенсiв» 
12.30 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi! - 6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
20.00, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 5» 
23.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.05, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затьмарення» (2) 
21.15 Х/ф «Таймлесс: 
Рубiнова книга» (2) 
23.30 Х/ф «Таймлесс 2: 
Сапфiрова книга» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.15 Реальна мiстика 
13.15, 15.30 Т/с «Квиток на 
двох» (1) 
16.00 Глядач як свiдок 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Вiдплата» (1) 
21.00 Х/ф «Танго 
метелика» (2) 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 16.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 
7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Таємницi 
затонулих кораблiв» 
09.55 «Помста природи» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти» 
11.15 Д/п «Прихованi 
мiста» 
12.15 Х/ф «Знак 2» 
14.10 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт. Сезон 2» 
16.25, 17.55 «Вiдеобiмба» 
20.20 «Хоробрi 
серця» 
21.20 Х/ф «Кiкбоксер» 
00.20 Т/с «Зоряна брама» 
02.10 Х/ф «Пострiл 
в трунi» 
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Реалії10
Актуально На замітку

до зауваги

Відповідно до плану Мінсоцполітики  щодо  
підготовки  заходів з нагоди Міжнародного 
дня інвалідів, у рамках Всеукраїнської де-
кади зайнятості  учасників АТО та осіб з ін-
валідністю Чортківським районним центром 
зайнятості буде проведено ряд заходів, а 
саме: 7 грудня – круглий стіл на тему: «Со-
ціальна та професійна адаптація учасників 
АТО» та тренінг з безробітними учасниками 
АТО; наступного дня, тобто 8 грудня – про-
фінформаційний груповий захід для молоді, 
в тому числі учнівської; 9 грудня – семінар з 
роботодавцями на тему: «Особливості пра-
цевлаштування громадян, які потребують 
додаткових гарантій». 

Інформуємо, що протягом січня-листопа-
да цього року в центр зайнятості за спри-
янням у працевлаштуванні звернулись 55 
учасників антитерористичної операції,  із них 
7 осіб працевлаштовані, в тому числі 2 чоло-
віків шляхом виплати допомоги з безробіття 
одноразово.

Із початку року отримували послуги у ра-
йонній службі зайнятості 64 особи з обмеже-
ними фізичними можливостями, із них – 29 
осіб працевлаштовано, в тому числі п’ятеро 
працевлаштовано після проходження про-
фесійного навчання.      

Люся СОВІНСЬКА, 
заступник директора РЦЗ                                         

Цим наказом затверджено нові, удоскона-
лені та спрощені, форми реєстраційних карток 
у сфері державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, відповідно до 
яких надається можливість: ставити відмітку, 
що засновник є кінцевим бенефіціарним влас-
ником (контролером) юридичної особи. У тако-
му випадку не заповнюється окрема сторінка 
для внесення відомостей про кінцевого бене-
фіціарного власника (контролера) (форми 1, 2, 
4 та 9); друкувати реєстраційну картку з одно-
го або двох боків аркуша; не заповнювати і не 
подавати відповідні сторінки реєстраційної 
картки у разі відсутності відомостей для їх за-
повнення (форма 1, 2, 7, 9); не заповнювати і 
не подавати відповідні сторінки реєстраційної 
картки у разі відсутності змін до відомостей 
(форма 3, 4, 11).

Отже, обов’язково заповнюється та пода-
ється перша сторінка відповідної реєстра-
ційної картки із зазначенням кількості усього 
поданих сторінок та інші заповнені сторінки. 
Незаповнені сторінки не подаються, як це ви-
магалось раніше.

Нові форми реєстраційних карток розмі-
щені на веб-сайті Департаменту державної 
реєстрації Міністерства юстиції України (http://
ddr.minjust.gov.ua/ua) за посиланням Головна/
Форми реєстраційних заяв/Сфера державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців/Форми реєстраційних карток.

 Ірина ЖИГУНОВА,
начальник Чортківського міськрайонного

управління юстиції 
у Тернопільській області                             

Посвідка є основним документом, що під-
тверджує законність постійного чи тимчасово-
го перебування іноземця в Україні. Втратити її 
– ситуація не з приємних, але зарадити їй мож-
на. Як діяти, розповідають у міграційній службі.

Про втрату посвідки іноземець або прийма-
юча сторона зобов’язані негайно повідомити 
орган внутрішніх справ за місцем втрати та 
територіальний орган або підрозділ ДМС за 
місцем видачі. Втрачена посвідка визнається 
недійсною. Якщо згодом документ знайдеться, 
він підлягатиме знищенню.

Для отримання нової посвідки взамін втра-
ченої іноземець повинен звернутися до мі-
граційної служби із наступними документами: 
заява; паспортний документ іноземця або до-
кумент, що посвідчує особу без громадянства, 
та його копія; квитанції про сплату державного 
мита (або документ, який підтверджує наяв-

ність пільг щодо його сплати) та послуг ДМС; 
документи, що підтверджують втрату посвідки 
(довідка з органу внутрішніх справ за місцем 
втрати); дві фотокартки іноземця розміром 3,5 
х 4,5 сантиметра на матовому папері.

Нову посвідку на постійне місце проживання 
оформлять протягом 7 робочих днів і вартува-
тиме вона 167,49 грн. (82,49 грн. – вартість по-
слуг ДМС + 85 грн. – держмито).

Нову посвідку на тимчасове проживання в 
Україні оформлять протягом 15 днів, вона обі-
йдеться у 114,99 грн. (80,99 грн. – вартість по-
слуг ДМС + 34 грн. – держмито).

Інформацію з питань документування 
іноземців можна отримати за номером у 
Тернополі (0352) 27-12-57.

Ілірян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач районного сектору УДМС 

України в Тернопільській області

– Наскільки я знаю, під час фестиваль-
них «мандрів» відбуваються не лише пе-
регляди та обговорення фільмів? 

– Так, програма Мандрівного Docudays UA 
включає і інші заходи: зустрічі з авторами та 
персонажами фільмів, круглі столи з питань, 
які зачіпає той чи інший сюжет, – за учас-
ті громадських активістів, правозахисників, 
журналістів і т. ін.  Ми, зокрема, у день візиту 
фестивалю до Копичинської колонії плануємо 
провести там консультативний юридичний 
прийом для засуджених. Знаючи, наскільки 
гострим є «книжковий голод» у провінційних 
бібліотеках та навчальних закладах, планує-
мо передати їм у якості благодійної допомоги 
та на згадку про фестиваль серію книжок гу-
маністичного та правового змісту.

Цього року разом із фестивалем регіона-
ми подорожує виставка майстра фотографії 
Олександра Глядєлова «Чуєш, брате?». Її 
прем’єра відбулася у Києві у дні фестивалю. 
Це близько 60 світлин, які увічнюють миті ре-
волюції та війни в Україні. Ми запрошували 
координаторів виставки і самого автора при-
везти її й у наші краї. Пропонували на вибір 
її представлення: у Бучачі, Борщові, Чорткові 
або Заліщиках. На жаль, організатори відда-
ли перевагу Львову, Луцьку, Чернігову, Криво-
му Рогу та Запоріжжю. Розуміємо, що фізич-
но неможливо показати виставку в усіх 23-х 
регіонах України, де проходить мандрівний 
фестиваль. Але хотіли б, щоби такого роду 
заходи не обминали й нашого краю. Для цьо-
го мусимо бути відомі Україні і ми, і наші міста. 
Мусимо викликати зацікавлення…

– Що додає Вам наснаги у мандрах із 
Docudays UA? 

– Той інтерес, яким користується Docudays 
UA у столиці, особливо у молоді. Аншлаги 
мало не на кожному сеансі. Шквал запитань, 
найрізноманітніших рефлексій після кожного 
перегляду. Під час мандрів у наших краях – 
нові люди, нові обличчя в аудиторії. Вогники 
зацікавлення в очах. Запитання та коментарі, 
яких не очікував, які самому не спадали на 
думку… Відчуття, що засобами авторського 
документального кіно справді можна вихо-
вувати повагу до людської гідності, сприяти 
зміцненню духу людського братерства. 

Надія на те, що колись суспільний інтерес 
приведе до того, що цей жанр буде достойно 
представлений і на ТВ. Але й тоді буде потре-
ба дивитися його у великому товаристві, тому 
що це кіно вимагає обміну думками. Притому 
не обов’язково, щоби після перегляду всі ви-
являлися однодумцями. 

Переконання у тому, що таке кіномистецтво 
нам конче потрібне. Особливо зараз – у час, 
коли прагнемо творити нову країну.

Знаєте, свого часу видатний режисер Аль-
фред Гічкок – який не був ані сентименталь-
ним, ані побожним, але знав, про що говорить, 
коли йшла мова про мистецтво кіно, – кинув 
проникливу фразу: «У ігровому кіно режисер 
виступає Богом, а у документальному режи-
сером є сам Бог»… 

– Чи задоволені Ви тим рівнем зацікав-
лення, який викликає Docudays UA у нашо-
му краї?

– Ми не чекаємо натовпу цінителів доку-

ментального кіно. Це ж не латиноамерикан-
ські мелодрами, не футбол, не естрадний 
концерт. Та й ми ж не пропонуємо глядачам 
ані пива, ані відерець з поп-корном… Пропо-
нуємо непрості теми, непрості запитання. Ми 
свідомі того, що серйозне документальне кіно 
часом важко дивитися. Воно вимагає розду-
мів, роботи над собою. Воно розраховане не 
на тих, хто прийшов розважатися, натомість 
– на думаючу аудиторію. Я не хочу сказати, 
що розважальне мистецтво не потрібне. По-
трібно і розважатися, нема мови. Але й по-
трібно бачити і розуміти реальний світ, у яко-
му живемо. Без цього бачення ми часто-густо 
поводимося немов ті сліпці зі своїми сліпими 
поводирями…

– Олександре, у радянські часи була 
така загальна практика: перед початком 
сеансу художнього фільму в кінотеатрі 
обов’язково «пускали» документальну 
стрічку. Ви, пропагуючи документальне 
кіно, як гадаєте – у цьому був сенс? Чи не 
варто повернутися до такої практики? 

– З точки зору інтересів тієї тоталітарної 
держави, впровадження її панівної ідеології, 
сенс, звичайно ж, був. Більшовицька диктату-
ра намагалася ростити генерацію «будівників 
комунізму», котрі «усі як один» мислять єди-
ними «правильними» поняттями, мають «пра-
вильних» героїв, не мають жодного сумніву в 
тому, що мислити інакше не можна. Той, хто 
мислить та вірує інакше, – ворог. 

Документальне кіно і та нав’язлива прак-
тика його застосування, про яку Ви згадали, 
також були покликані служити отому ідеоло-
гічному пануванню.

Справді, доволі часто – особливо нині, у не-
простий історичний період, який переживає 
Україна, – доводиться чути думку про те, що 
і нинішня держава мала б перейняти щось 
із колишніх практик і застосувати їх – вже 
для патріотичного виховання. Я погоджуюся 
з тим, що в українському суспільстві, яке в 
останні два десятиліття культивувало пере-
важно ідеологію споживацтва, патріотичне 
виховання необхідне. Як зрештою, і екологіч-
не, і гуманістичне, і правове… Лише вихову-
вати треба не так, як у радянські часи. Не на 
основі панування будь-якої ідеології, будь то 
націоналістична або ліберальна, не за сум-
нозвісними зразками: «усі як один!», «хто не з 
нами, той проти нас!».

Виховувати слід нові засадничі цінності: 
громадянську гідність на основі поваги до 
прав людини, свободу сумління та слова, 
високий рівень освіти й культури, дбайливе 
ставлення до свого ближнього, до природного 
довкілля, до культурного спадку: як свого, так 
і чужого… Саме на цих засадничих цінностях 
накопичується соціальний капітал – націо-
нальна згуртованість та взаємодовіра людей, 
незалежно від їхнього етнічного походження, 
віросповідування, політичних симпатій.

Власне тому і кінозали, і бібліотеки потрібні 
нам нині не менше, аніж магазини, рестора-
ни, банки й автозаправки… Власне оцю місію 
– виховання нових світоглядних цінностей у 
їхньому різноманітті – повинен виконувати і 
Docudays UA. 

Оксана СВИСТУН

Фестиваль Docudays UA знову 
вирушає у мандри нашим краєм

На обліку служби у справах дітей райдер-
жадміністрації перебуває 57 дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування.

У родинах опікунів та піклувальників ви-
ховуються 40 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 5 дітей перебувають 
у прийомних сім’ях та 9 у дитячих будинках сі-
мейного типу, 3 знаходяться на повному дер-
жавному забезпеченні.

Одним із важливих шляхів забезпечення 
належних умов для зростання в сімейному 
оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, є утворення прийомних 
сімей.

Порядок прийому дітей в сім’ї встановле-
но Постановою Кабінету Міністрів України за 
№ 565 від 26 квітня 2002 року «Про затвер-
дження Положення про прийомну сім’ю».

Прийомна сім’я – це сім’я або особа, що не 
перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із 
закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на ви-
ховання та спільне проживання.

Прийомні діти виховуються у прийомній 
сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі 
продовження навчання у професійно-техніч-
них, вищих навчальних закладах І – ІV рівня 
акредитації – до 23-х років або до закінчення 
відповідних навчальних закладів. Діти в при-
йомній сім’ї зберігають статус дітей-сиріт або 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та всі пільги, призначені державою такій кате-

горії дітей.
Держава призначає сім’ї допомогу на утри-

мання дітей, грошове забезпечення прийом-
ним батькам, а також надає соціальний су-
провід (постійну консультативну допомогу від 
соціального працівника). Прийомній сім’ї може 
надаватися матеріальна, фінансова та інша 
благодійна допомога підприємствами, устано-
вами та організаціями незалежно від форми 
власності, громадськими об’єднаннями, фон-
дами, фізичними особами.

Служба у справах дітей райдержадміні-
страції надає допомогу в підборі дітей та на-
лагодженні контактів з ними, консультує щодо 
переліку документів, які необхідно подати до 
районної державної адміністрації, яка приймає 
рішення про утворення прийомної сім’ї за по-
данням відповідного висновку служби у спра-
вах дітей.

Якщо вас зацікавила ця інформація і ви ба-
жаєте створити прийомну сім’ю, щоб діти, які 
залишились без батьківського тепла і любо-
ві мали можливість зростати у вашій родині, 
звертайтесь до служби у справах дітей рай-
держадміністрації, де спеціалісти нададуть 
вам усю необхідну інформацію і правову до-
помогу.

Любов ПРОКОП, 
начальник відділу опіки 

та піклування служби у справах 
дітей райдержадміністрації

Служба у справах дітей інформує

Найкращий спосіб зробити 
дітей хорошими – це зробити їх 

щасливими
Так говорив відомий англійський класик Оскар Уайльд. Ми знаємо, що кожній 

дитині потрібно надати можливість повністю реалізувати свій потенціал. Для 
неї слід забезпечити максимально можливий рівень фізичного та психічного 

здоров’я, доступ до отримання якісної освіти, безпечне життя та захист від 
заподіяння шкоди, позитивні емоції переживання, відчуття того, що її люблять 

та цінують, розвиток навичок догляду за собою й вирішення повсякденних 
проблем, впевненості у різних ситуаціях суспільної взаємодії. Тільки сім’я 

здатна забезпечити задоволення основних потреб дитини, надавати стимули 
для її подальшого розвитку, створювати стабільну атмосферу. Якщо немає 

можливості для дитини жити з рідними батьками в силу різних причин, найкраща 
альтернатива – усиновлення, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Під час мандрів Docudays UA нашим краєм (розпочалися 26 листопада 
і триватимуть до 13 грудня) публікуємо продовження інтерв’ю (початок – у № 46 

(8543) від 27 листопада 2015 р.) із лідером об’єднання «Зелений Світ», регіональним 
представником фестивалю на Тернопіллі Олександром СТЕПАНЕНКОМ.

Якщо іноземець втратив посвідку

Працевлаштовуємо учасників 
АТО та інвалідів

Варто знати

Новації у сфері реєстрації бізнесу
21 листопада поточного року набув чинності наказ Міністерства юстиції України 

від 2 листопада ц. р. за № 2140/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

4 листопада 2015 р. за № 1357/27802. 
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Подяки

Фіскальна служба інформує

Вважати недійсними:

Фазани – самці. 
Тел.: 096-137-71-28, 068-326-25-15. 

2-поверховий гараж у кооперативі «Авто-
любитель». Збудований в 2013-2014 рр. 

Тел. 067-929-80-15. 

1-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Незалежності. Загальна площа – 34 кв. м,  з 
меблями, можна і без них. Тел. 066-082-45-20. 

2-кімнатна квартира по вул. Сонячній (в 
центрі міста), площею 57 кв. м. На 2-му поверсі 
двоповерхового будинку. Є індивідуальні опа-
лення та водопостачання; інтернет, кабельне 
телебачення. На подвір`ї є власний гараж. Не-
дорого. Тел.: 097-334-17-50, 099-930-45-58. 

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, 
по вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усі-
ма зручностями; зроблений євроремонт, є 
6-метровий обшитий вагонкою, з євровікнами 
балкон, завдовжки через дві кімнати; є і тре-
тій балкон, за рахунок якого збільшено площу 
кухні. Ванна кімната, обладнана всією необ-
хідною сантехнікою. Тел. 066-080-20-08. 

3-кімнатна квартира в м. Чортків (у районі 
Кадуба), в новобудові. Загальна площа – 84 кв. 
м, зроблено євроремонт, індивідуальне опа-
лення; вода – постійно; є підвал. 

Тел. 050-204-64-11. 

державний акт на право приватної власності на 
землю серії ТР за № 158, розташованої на території 
Чортківської міської ради, виданий 4 червня 1997 р. 
на ім`я: СЕНЧИШИН Наталія Степанівна.

посвідчення отримувача допомоги інвалідам 
з дитинства та дітям-інвалідам серії ААБ за № 
138878, видане 23 березня 2009 р. УПСЗН Чортків-
ської РДА на ім`я: ЛЕСЬКІВ Ірина Іванівна. 

пенсійне посвідчення серії ААИ за № 446945, ви-
дане 27 березня 2014 р. на ім’я: КОРОЛЬ Василь 
Романович. 

свідоцтво про базову середню освіту серії ТЕ за 
№ 42809227, видане 30 травня 2012 р. Чортківською 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 на ім’я: ФЕДОРЧУК Анаста-
сія Ярославівна.  

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї за № 
017848, видане 11 жовтня 2012 р. відділом у справах 
молоді та спорту Чортківської РДА на ім’я: КАРДАШ 
Павло Зеновійович. 

Дирекція, педагогічний та учнівський ко-
лективи Джуринськослобідківської ЗОШ І – ІІ 
ступенів, батьки сердечно вітають мецената – 
керівника фірми «Агро Захід» Михайла Бог-
дановича ЗАРІВНОГО. 

Висловлюємо щиру подяку за надану мате-
ріальну та фінансову допомогу школі. 

За Вашого сприяння було придбано денні 
світильники, вагонку та пластикову конструк-
цію в коридори школи. 

Низький уклін Вам, Михайле Богдановичу, 
щира шана й подяка за допомогу, за те, що не 
залишаєтеся осторонь наших проблем.

Нехай Господь Своїми ласками щедро вина-
городить Вас і Вашу родину за такий благодій-
ний внесок. Нехай доля до Вас буде прихиль-
ною, а Бог охороняє Вас і Ваше господарство. 
Здоров’я, благополуччя на многії та благії літа.  

ТІЛЬКИ ОДИН ДЕНЬ, 
11 грудня, з 9-ї до 14-ї год. 

КУПУЄМО 
ВОЛОССЯ

та шиньйони
натуральне – від 32 см, сиве, фарбоване – від 42 см

від 1000 до 35500 грн. за кг
ГОДИННИКИ 

у жовтих корпусах старі, наручні 
механічні на запчастини (вибірково) 

Адреса: готель “Таня”, 
перукарня “Завиток”, м. Чортків

Тел. 050-510-54-83

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу но-
вої школи. Є газ, світло, вода, сарай; 2 гаражі 
для бусів; 18 сотих землі. Недорого. Земель-
на ділянка – 28 сотих у с. Горішня Вигнанка. 

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

Педагогічний колектив Колиндян-
ської ЗОШ І – ІІІ ступенів висловлює 
щирі співчуття вчителеві фізичної 
культури В.Г.Струтинському з приводу 
тяжкої втрати – смерті його матері. 

Нехай Господь прийме ї ї душу до неба.

батьківський дім (90 кв. м) у м. Чортків, вул. 
Шопена; гараж, госп. прибудови, земля - 9 со-
ток. Є всі документи. Деталі на OLX. Бажано 
дивитися особисто. Домовимось.

Тел.: 067-765-23-14, 099-262-29-28 (Євген 
Романович).

Чортківська районна державна адміністра-
ція оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади адміністратора Центру надання адмі-
ністративних послуг районної державної адмі-
ністрації на час відпустки основного працівни-
ка для догляду за дитиною.

Умови конкурсу на заміщення вакантної 
посади: 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 ро-

ків, або стаж роботи в інших сферах управлін-
ня не менше трьох років; досконале володіння 
комп’ютером.

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов 
оплати праці надається відділом кадрової ро-
боти апарату райдержадміністрації.

Документи для участі у конкурсі прийма-
ються протягом 30 календарних днів від дати 
опублікування оголошення за адресою: м. 
Чортків, вул. Шевченка, 23, кабінет № 5.

Конкурс

Колектив Шульганівської ЗОШ І – ІІ 
ступенів висловлює співчуття двірни-
ку школи Світлані В`ячеславівні Качан 
у зв`язку із смертю її матері. Нехай 
Божа благодать огорне ї ї душу.

Працівники Давидківської ЗОШ І – ІІ 
ступенів висловлюють щирі співчуття 
вчителю фізкультури Василю Григоро-
вичу Струтинському з приводу важкої 

втрати – передчасної смерті матері.

Головне управління ДФС у Тернопільській об-
ласті нагадує про внесення змін до пункту 1 статті 
9 Закону України «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг» від 6 липня 1995 
року за № 265/95-ВР щодо обов’язкового застосу-
вання реєстраторів розрахункових операцій (далі 
– РРО) та розрахункових книжок при наданні по-
слуг підприємствами, установами і організаціями 
усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та 
громадського харчування, при проведенні розра-
хунків у касах цих підприємств, установ і організа-
цій з оформленням прибуткових і видаткових ка-
сових ордерів та видачею відповідних квитанцій, 
підписаних і завірених печаткою у встановленому 
порядку.

У зв’язку з викладеним розширюється сфера 
застосування РРО підприємствами, які надають 
послуги (перукарні, салони краси, спортивні клу-
би, хімчистки, сервісні центри з ремонту побуто-
вої техніки, кредитні спілки, ломбарди, страхові 
компанії тощо), що також сприятиме захисту прав 
споживачів при отриманні недоброякісних послуг 
і створить можливість звернення до судових ор-
ганів для захисту прав, унеможливить обіг контр-
афактних і контрабандних товарів та забезпечить 
належний контроль обігу готівки.

Таким чином, підприємства сфери послуг при 
проведенні розрахунків мають застосовувати 
РРО на загальних підставах.

Зазначимо, що такі зміни діють з 1 січня ц. р.
Сектор комунікацій

Зміни у сфері застосування РРО

Велике горе спіткало нашу сім`ю, відійшов у 
вічність люблячий чоловік, турботливий бать-
ко та дідусь ШУМКА Ярослав Павлович.

Ми висловлюємо щиру вдячність всім не-
байдужим людям, які розділили з нами це ве-
лике горе.

Дякуємо за моральну та матеріальну під-
тримку обласному хірургу В.І.Максимлюку та 
районним хірургам Тернопільської області, 
головному лікарю Р.В.Чортківському й адмі-
ністрації Чортківської районної комунальної 
лікарні, хірургічному відділу та всім медичним 
працівникам, а також аграріям району, приват-
ним підприємцям, громаді с. Залісся.

Дякуємо всечесним отцям Української Гре-
ко-Католицької Церкви: о. Григорію, о. Богдану 
та о. Сергію, які відправили у вічність покійного 
Ярослава.

Хай Матінка Божа вас всіх охороняє за ваше 
добро і розуміння.

З вдячністю – сім`я Шумків.

Постанова Верховної Ради України

26 квітня 2016 року виповнюються 30-ті роковини 
з моменту страшної для всього людства техноген-
ної ядерної катастрофи - аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції.

З метою забезпечення належного вшанування 
мужності, самовідданості і високого професіона-
лізму, поліпшення соціального захисту учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
та посилення захисту постраждалих внаслідок цієї 
катастрофи громадян Верховна Рада Україна по-
становляє:

1. У квітні 2016 року провести на державному рівні 
заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобиль-
ської катастрофи.

2. Кабінету Міністрів України в установленому по-
рядку:

1) забезпечити виконання підпункту 13 пункту 
2 Рекомендацій парламентських слухань на тему: 
«Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, 
об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони від-
чуження», схвалених Постановою Верховної Ради 
України від 22 квітня 2015 року за № 348-VIII, щодо 
розроблення та затвердження Плану підготовки 
державних заходів до 30-х роковин Чорнобильської 
катастрофи, вирішення в установленому порядку 
питання щодо його фінансування з Державного бю-
джету України та місцевих бюджетів, де передбачити: 
проведення в Україні міжнародної науково-практич-
ної конференції; підготовку Національної доповіді до 
30-х роковин Чорнобильської катастрофи; проведен-
ня пам’ятних заходів з нагоди 30-х роковин Чорно-
бильської катастрофи; оголошення 2016 року роком 
вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чор-
нобильській АЕС та її наслідків; звернення до парла-
ментів та урядів країн - членів ООН і Європейського 
Співтовариства - щодо об’єднання зусиль з надання 
міжнародної допомоги у розв’язанні проблем подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Також при розробці зазначеного Плану передба-
чити: забезпечення проведення спеціалізованими 
медичними закладами диспансеризації інвалідів з 
числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС та потерпілих дітей; забезпечення 
безкоштовного обстеження з використанням КГ та 
МРТ учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи за направленнями ДУ «Національний на-
уковий центр радіаційної медицини НАМН України»; 

2) у проекті Закону України про Державний бю-
джет України на 2016 рік передбачити: видатки на 
фінансування заходів, пов’язаних із 30-ми роковина-
ми Чорнобильської катастрофи; збільшення обсягів 
фінансування бюджетної програми «Комплексне ме-
дико-санітарне забезпечення та лікування онколо-
гічних захворювань із застосуванням високовартіс-
них медичних технологій громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»; збільшення 
видатків на пенсійне забезпечення інвалідів з числа 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, потерпілих дітей та евакуйованих у 1986 
році із зони відчуження, щодо яких встановлено при-
чинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською ката-
строфою; виплату пенсій особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в повному 
розмірі без урахування одержаного заробітку (до-
ходу); фінансування реконструкції реабілітаційного 
центру для громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, ДУ «Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМН Укра-

їни» для забезпечення реабілітації постраждалих 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та інших 
надзвичайних ситуацій; врахування при визначенні 
показників обсягу медичної субвенції чисельності 
наявного населення міст обласного значення, райо-
нів, яке частково обслуговується СМСЧ Міністерства 
охорони здоров’я України; відновлення фінансуван-
ня бюджетної програми «Забезпечення житлом гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи».

3. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевим державним адміністраціям, органам місце-
вого самоврядування в установленому порядку: пе-
редбачити в проектах місцевих бюджетів кошти для 
фінансування заходів, пов’язаних із 30-ми рокови-
нами Чорнобильської катастрофи; здійснити підго-
товку та проведення комплексу заходів, пов’язаних 
із 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, 
із вшануванням учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС та посиленням захисту по-
страждалих внаслідок цієї катастрофи громадян; 
забезпечити проведення зустрічей з учасниками 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
громадянами, які потерпіли від Чорнобильської 
катастрофи, та посилити увагу до їх повсякденних 
потреб, зокрема, поліпшення медичного, соціально-
побутового обслуговування, вишукати можливості 
для надання таким особам соціальної підтримки та 
матеріальної допомоги; створити та забезпечити 
функціонування діючих тематичних експозицій, ви-
ставок фотоматеріалів, творів мистецтва та літерату-
ри, оновлення відповідних музейних зібрань; забез-
печити проведення тематичних заходів у навчальних 
закладах; здійснити упорядкування територій, мемо-
ріальних комплексів, скульптурних та архітектурних 
споруд, які увіковічують пам’ять учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Рекомендувати Національній академії наук 
України, Національній академії медичних наук Укра-
їни забезпечити координацію робіт з дослідження 
теми подолання наслідків Чорнобильської катастро-
фи, проведення наукових, науково-практичних кон-
ференцій та круглих столів.

5. Рекомендувати Державному комітету з телеба-
чення і радіомовлення України забезпечити широке 
висвітлення у засобах масової інформації підготов-
ки та здійснення заходів до 30-х роковин Чорнобиль-
ської катастрофи, організувати цикли тематичних 
теле- та радіопередач, виступи у засобах масової ін-
формації вчених, політичних та громадських діячів.

6. Рекомендувати народним депутатам України, 
депутатам місцевих рад взяти активну участь у дер-
жавних та місцевих заходах, пов’язаних із 30-ми ро-
ковинами Чорнобильської катастрофи.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублі-
кування.

м. Київ                                12 листопада 2015 року 
№ 793-VIII

Голова Верховної Ради України
В.ГРОЙСМАН

***
Запрошую на звітно-виборні 

збори РГО «Спілка Чорнобиль», 
які відбудуться у залі засідань 
міськради 8 грудня о 10-й год.

Олексій ОМЕЛЬЧУК, 
голова спілки

Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов’язані з 30-ми 

роковинами Чорнобильської катастрофи

Працівники Давидківської ЗОШ І 
– ІІ ступенів висловлюють щирі спів-
чуття вчителю початкових класів 
Наталії Михайлівні Семчишин з при-
воду важкої втрати – смерті матері 

чоловіка, а також щирі співчуття рідним та 
близьким.

Відділ освіти райдержадміністрації 
та районний методичний кабінет ви-
словлюють щирі співчуття директору 
Палашівської ЗОШ І-ІІ ст. Михайли-

ні Василівні Періг з приводу непоправної 
втрати – смерті батька. Жодні слова не 
затамують біль та гіркоту у Вашій душі вна-
слідок втрати рідної Вам людини. В цей 
скорботний час ми з глибоким сумом і скор-
ботою поділяємо Ваше горе та підтримуємо 
Вас. Вічна йому пам’ ять.

Чорне горе в нашій редакцій-
ній родині – завідуюча відділом 
комп`ютерної верстки та дизайну Те-
тяна Іванівна Гребеножко втратила 
батька КВАСНЬОВСЬКОГО Івана 

Йосиповича. Намагаємося зі всіх сил при-
меншити невимовне горе нашої колеги та 
її сім`ї спільною підтримкою і співчуттям. 
Нехай Господь оселить душу покійного на 
небесах.

«Голосонародівці».
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ПРОГНОЗ 
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СУБОТА
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НЕДІЛЯ
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ПОНЕДІЛОК
7 грудня
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ВІВТОРОК
8 грудня

+4 ... +6

СЕРЕДА
9 грудня

+2 ... +5

ЧЕТВЕР
10 грудня

+1 ... +6

П`ЯТНИЦЯ
11 грудня

Знай наших!
Вітаємо з 50-річним ювілеєм

Світлану ГУЛИК.
Лагідна, рідненька, 
     добра і проста, 
Наша дорогенька, 
    наша золота! 
Спасибі, матусю, 
що життя дарувала. 
Спасибі, матусю, 
що Ти нас навчала. 
Спасибі, рідненька, 
       за вічну турботу, 
За щире бажання 

                                     добра нам усім. 
Хай серце ще довго у грудях палає, 
А руки, мов крила, внучат пригортають. 
Здоров’я міцного зичимо щиро, 
Ласки від Бога, від чоловіка – любові, 
Від дітей – тепла 
На многії щасливії літа. 

З найкращими 
побажаннями – чоловік 
Андрій, донька Галина, 

зять Петро, внук Денис, 
донька Ірина, зять 

Дмитро.  

У день, коли срібляста зима стала 
володаркою на землі, 1-го грудня, свій 

чарівний 55-річний ювілей зустріла 
дорога сваха, любляча матуся й бабуся

Олександра Йосипівна 
ТАЛИМОНЮК

із с. Воля Чорнокінецька.
Щиросердечно 
              вітаємо! 
Бажаємо добра
         і довголіття, 
У кожній справі 
          хай щастить, 
Вік щедрий, 
 як калинове 
            суцвіття, 
У злагоді 
   та радості 
                   прожить. 
Хай доля буде, 
                 як волошка в житі, 
Душа хай буде завжди 
                                  молода. 
Від сонця – золота, 
                  а від небес – блакиті, 
Хай обминають горе і біда. 
Хай Матір Божа Вас охороняє, 
В душі панують мир і доброта, 
Ісус Христос здоров’я 
                          посилає 
На многії та благії літа. 

З повагою та любов’ю – 
свати Галина та Михайло 

Цеплі, донька Наталія і зять 
Володимир, онуки Антончик 

і Максимко.

Колектив ПАП «Довіра» щиро вітає 
керуючого відділком «Шульганівський» 

шановного 
Павла Ярославовича ПАХОЛКА 
з прекрасним ювілеєм і засилає 

Йому вінок побажань. 
Летять літа, мов бистрі води, 
І не вернути їх назад. 
А нам не віриться сьогодні, 
Що Вам уже – 55! 
Хай нових днів ще буде безліч, 
Без ліку – щастя і пісень. 
Прийміть вітання найщиріші 
В цей світлий ювілейний день. 
Здоров’я, щастя зичим не на рік, 
На все життя бажаєм його щиро. 
Щоб радісним і довгим був Ваш вік 

З добром, любов’ю, 
            спокоєм і миром. 

Із повагою – колектив 
ПАП «Довіра». 

6-го грудня у ніжному калиновому 
намисті завітає до 
Романа МАСЛЯНКИ 

чудовий 50-літній ювілей. 
Сердечно вітаємо!
Літа пливуть 
  за тихою водою, 
На горизонті 
розлітаються, як дим. 
Хоча й покрились 
         скроні сивиною, 
Ти в серці залишився 
                   молодим. 
Хай буде здоров’я, 
  як вода в криниці, 
Спокій у душі, усмішка на обличчі. 
Хай діти й онуки приносять лиш радість, 
Дорогу до хати забуде хай старість. 
Хай серце ще довго тріпоче у грудях, 
Живи на утіху нам й усім людям. 
Ми Тобі щиро посилаєм вдячні слова, 
А Всевишній хай дарує многії 
                                та благії літа! 

З любов’ю і повагою – 
мама, дружина Галя, невістка 

Оля, внучка Веронічка, Пе-
трович, свати і вся родина. 

Щиросердечно вітаємо з Днем Ангела 
пароха, духовного наставника

отця Романа ГОНЧАРИКА.
Всечесний отче, 

висловлюємо Вам 
щирі вітання з нагоди 
Ваших іменин.

Парафіяни сіл 
Шульганівка та До-
лина дякують Вам за 
те, що Ви знаходите 
слова, які йдуть із 
Вашого серця, та сіє-
те у душах наших му-

дрі й добрі зерна Божої науки, за тепле 
слово, яке лікує, за молитву, що оздо-
ровлює.

У цей нелегкий час Ви пригортаєте нас 
до Бога, навчаєте, щоб ми любили одне 
одного і виконували Божі Заповіді, роби-
те все можливе для нашого духовного 
збагачення.

Хай Бог Вас щиро нагородить,
Здоров`я, щастя не щадить,
На Божій ниві Вашу працю
Хай кожен день благословить.
Хай Матір Божа з молитвами
Завжди на поміч Вам спішить,
Хай Ангел Ваш стоїть на варті
Благих і світлих многа літ.

З щирими вітаннями та повагою 
до Вас – братство, сестринство, 

церковний хор, церковна рада, 
спільноти «Матері в 

молитві», «Апостольська 
молитва Матері Божої 

Неустанної помочі» 
та парафіяни.

Щиро вітаємо з Днем Ангела 
отця-пароха 

Романа ШЛАПАКА – 
дорогого чоловіка, татуся, дідуся

зі с. Нагірянка.
Землю сніги 
    застелили,
Ми до Вас сьогодні 
           притулились.
Любий наш, 
  у цей зимовий час
День Ангела 
       прийшов до Вас. 
Щиро нині 
  молимось за тата,
Зичим йому радості 

                                                              багато,
Найдорожчий і найкращий Він для нас,
Хай щасливим буде повсякчас.
Хай здоровим буде сотню років,
До людей багато добрих кроків 
Зробить на життєвій щедрій ниві,
Щоб навколо всі були щасливі.
Ми будемо молитися за тата 
І у будні, і в яскраві свята.
На землі такий лише один – 

Неповторний і єдиний Він.
З палкою любов̀ ю 

і вдячністю – дружина, 
діти, зяті, онуки.

Недільної днини, післязавтра, 
відзначатиме 40-річчя шанований 

нашою громадою регент хору церкви 
Святої Покрови у Чорткові

Олег Ігорович ЧАЙНИК.
Засилаємо найщирі-

ші вітання та визнання 
глибокої шани за не-
втомну працю, за щиру 
молитву і тверду віру.

Бажаємо достатку, 
наснаги та сили,

Здоров`я міцного 
         з роси і води.
Щоб Небо Вас Лас-

кою завжди росило,
Добро було поруч із Вами завжди.
Щоб спокій і мир панували в родині
І радість завжди дарувало життя,
Сторицею щастя всміхалось віднині,
Трояндами квітло лише майбуття.
Любов Христова хай огорне Вас 
                         і церкву, цілий світ,
Хай Вам Господь сотворить 

          в Ласці Божій 
               благих многа літ!

З повагою – хористи 
та парафіяни церкви.

«Ми – в Україні, Україна – в нас» – з наймену-
ванням такої патріотичної тематики за підтримки 
корпорації «Агропродсервіс», департаменту осві-
ти і науки Тернопільської ОДА 20 листопада ц. р. 
відбувся обласний конкурс-виставка авторських 
фотографій юних аматорів. Взяли в ньому участь 
понад 50 талановитих дітей, серед який й Олек-
сандр Марчак, учень III курсу ДНЗ «Чортківське 
ВПУ». Отримавши заохочувальну нагороду у но-
мінації «Герої очима дітей», юнак  представив за-
галом три фотомиті – «Зустріч», «Пастушок», «З 
городу». Найбільш конкурсному журі припала до 
душі патріотична картина «Зустріч» – щемливе по-
бачення воїна АТО з донькою. Фотомить зробле-
на напередодні конкурсу в м. Борщеві, де краяни 

зустрічали своїх героїв. Патріотична тематика близька серцю аматора, однак найбільш до вподоби 
динамічні спортивні фоторепортажі. В доробку юного фотографа безліч фотопейзажів – реалістичних 
й чуттєвих, адже захоплюється фотографією ще із дитинства. Сам юнак зауважує, що це йому «такий 
собі творчий спадок від батька» – Олега Марчака, відомого фотографа. Серед незреалізованих фото-
картин – знімки в гарячих точках чи то України, чи світу… Там найбільш помітний героїзм воїнів, адже в 
серцях – самопожертва, в очах – прагнення миру…

             Надія САСАНЧИН

… і не тільки
За словами голови журі конкурсу, знаного тернопільського фотожурналіста Василя Бурми, такого 

свята фотомайстерності на Тернопільщині за всі 50 років його творчості ще й не було. Фінал конкурсу 
проходив в Українському домі «Перемога» обласного центру. І всіх фотомитців-лауреатів там було 
пошановано за широко представленого загалу. Чортківщину, окрім вже згадуваного в публікації вище 
Олександра Марчака, в тому лауреатстві представили ще двоє вихованців Олега Марчака – учні Чорт-
ківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7 Василь Брода (заохочувальна нагорода) та Марія Вовчук (диплом). Ще 
однієї заохочувальної нагороди дісталася й донька нашого фотокора Ореста Лижечки Олена Лижечка 
– учениця Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича. 

Фотомиті Олександра Марчака…

Народний аматорський театр ім. Панаса Кара-
біневича (режисер-постановник Наталія Рибак), 
що відроджений та активно діє у місті вже декіль-
ка років, у цьогорічний театральний сезон поті-
шив своїх шанувальників, театралів Чортківщини, 
постановкою улюбленої для багатьох «Лісової 
пісні» Лесі Українки.  У головних ролях – Катерина 
Чуйко (Мавка) та Василь Капустинський (Лукаш). 

Насолодитися естетично вишуканим поетич-
ним словом Лесі Українки, мовленим народними 
аматорами зі сцени районного комунального бу-
динку культури, чортківчани мали змогу в неділю, 
29 листопада, а також протягом двох наступних 
днів – 30 листопада та 1 грудня. 

Молоді люди, які, власне, й були ініціаторами, 
організаторами постановки й безпосередніми ви-
конавцями п’єси, цього разу виступили ще й бла-

годійниками, котрим не чуже горе ближнього, – усі зібрані за виставу гроші артисти вирішили віддати 
на лікування Влада Фарботи.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Театр-благодійник на чортківській сцені
Культура

Передплата-2016
Вартість передплати становить:

для населення (індекс – 61366)
на місяць – 10 грн. 91 коп.
на 3 місяці – 32 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 65 грн. 46 коп.
для підприємств, установ та орга-

нізацій (індекс – 61367)
на місяць – 11 грн. 91 коп.
на 3 місяці – 35 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 71 грн. 46 коп.
Вартість приймання передплати (по-

слуги служби зв`язку):
на місяць – 0,95 грн.
на 3 місяці – 2,15 грн.
на 6 місяців – 2,60 грн.
Передплатити районку ви можете і 

в редакції «Голосу народу»: 
м. Чортків, вул. Зелена, 3. 

Добігає кінця 2015 рік – один з «півкруглих» у першій чверті рвучкого й несамовито-
го ХХІ століття. І ось знову настає період, коли треба поновити наші партнерські 
стосунки на наступний відтинок часу – 2016 рік, що вже видніється на обрії.

Наша газета з гордістю носить ім`я – «Голос народу». Назва, погодьмося, зовсім 
не претензійна, а всеоб`ємлююча, бо засвідчує наші пріоритетні наміри. Обіцяємо, 
що й надалі ваш голос – голос народу, дорогі читачі, неодмінно буде вислуханий і по-
чутий, донесений до більш широких верств. 

Для того, щоби з наступного року отримувати улюблене видання на свою пошто-
ву скриньку, передплачуйте районку до 25 грудня ц. р.


